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Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken v:ui
het K o l o n i a a l V e r s l a g v a n 1 8 8 4 , tot welks a a n hieding. overeenkomstig art. (50, 1ste lid, der Grondwet,
door den Koning machtiging is verleend.
Het eerste gedeelte van het Oust-Indisch Verslag (namelijk
de hoofdstukken A tot en met K met de bijlagen), zoomede de West-Indische Verslagen, kwamen reeds van de
pers.
Van het tweede gedeelte van het Üost-Iudisch Verslag
zal, als naar gewoonte, elk vel zoodra het is afgedrukt
aan de leden der Kamer worden toegezonden, ten einde
zooveel mogelijk tegemoet te komen aan het meermalen
gehleken verlangea om ook de laatste hoof.lstukken te
kunnen raadplegen tijdens de behandeling van de Indische
begrooting.
De Minister van Koloniën,
8PBKNGEB VAN EYK.
[*•

sluitend aan werkelijke toeneming van liet zielental te denken,
zooals kan blijken uit de lager opgegeven verhoudingvan het
aantal geborenen tot dat der gestorvenen onder de inlandsche bevolking. Het hoogere cijfer voor 1882 is grootendeels
hieraan toe te schrijven dat voor sommige gewesten , inzonderheid voor Madura , vollediger opgaven werden outvangen dan vroeger. In 15 gewesten was de werkelijke of de
bekende getalsterkte der bevolking hooger dan bij bot einde
van 1881. In 't geheel bedroeg dóór de vermeerdering 270 714
zielen. Daarentegen was het zielental in de 7 overige gewesten verminderd, wat schier uitsluitend geweten moet worden
aan de in 1882 geheerscht hebbende koorts- en choleraepidemieën. In 't geheel nam do bevolking in die gewesten
af met j 05 877 zielen (in de Preanger regentschappen met
bijna 45 000 , in Cheribon met ruim 33 000 , in Krawang
met ongeveer 9000 en in elk der residentiën Bantam ,
T a g a l , Japara en Madioen met 3000 a 0000 zielen).
Volgens de ontvangen opgaven omtrent de geboorten
en do Sterfgevallen onder de inlandsche bevolking op Java
en Madura was in 14 gewesten de verhouding in het voordeel der geboorten, terwijl het omgekeerde zich voordeed
in de 8 overige residentiën , als :
in Bantam, waar per 100 Inlaadan geb. wanton LOS, doch stierv. 2.71
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Ten aanzien ran de over 1882 verstrekte gegevens betreffeude het zielental in de bezittingen buiten Java en
Madura moet weder worden aangeteekand dat voor de
meeste gewesten de cijfers noch ais volledig noch als nauwkeurig zijn aan te merken.
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A. { « r o n t l g c b l c d e n b e v o l k i n g .
§ 1. Grondgebied.
Doordien weder sommige tot hiertoe onafhankelijke Battaksche landschappen zich onder de Nederlandschc heerschappij stelden , onderging het grondgebied van Neder
landsch-Indië in politieken zin eeue geringe uitbreiding.
De inwilliging van eenige uit andere landschappen van
Midden-Sumatra ontvangen aanzoeken om door onze ambtenaren te worden bestuurd , is door de Indische Regeering
van een nader onderzoek afhankelijk gesteld. Zie over
een en ander hoofdstuk C §§ 4 en 5 van dit verskg.
De vulkanische uitbarsting op het onbewoonde eiland
Krakatau in Straat Soenda, waarover meer in hoofdstuk C
§§ 2 en 7 hierachter, bracht wijziging in de geographische
gesteldheid van dien zeeweg, gelukkig echter zonder dat
daardoor de belangen van de scheepvaart geschaad zijn.
Terwijl van Krakatau zelf een groot gedeelte eii een
kleiner edand (Poolsche Hoed) geheel verdween, zijn Verlaten-eiland en Lang-eiland veel grooter geworden en zijn
tusschen Krakatau en Sebessi (beiden administratief tot de
residentie Lampongsche districten behoorende) twee nieuwe
eilanden ontstaan, aan welke, naar de met het voorloopig
hydrographisch onderzoek belaste zeeofficieren, al aanstonds
de namen van Calmeijer- en Steers-ciland gegeven werden ,
doch die wellicht spoedig weder zullen verdwijnen , daar
zij uit losse eruptieproducten schijnen gevormd t« zijn en
zich slechts weinige meters boven den zeespiegel verheffen.

Oppcrbeheer.

Den Uden April 1884 ging het bestuur over Nederlandsch-Indië uit handen van den Gouverneur-Generaal
F. s' JACOB , die verzocht had van die waardigheid ontheven t e worden , over op den heer O. VAN RKES , laatstelijk Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Tot deze bestuursverwisseling hadden betrekking
'sKonings besluiten dd. 20 Januari 1884 n \ I en 2 (Indisch
Staatsblad n». 32 en 33). De nieuwe Landvoogd deed op
zijne uitreis Atjeh en Deli a a n , ten einde er den staat van
zaken op te nemen en dien met de hoofden van gewestelijk
bestuur en anderen te bespreken.
De Gouverneur-Generaal

s' JACOB was in 1 8 8 3 ,

met

's Konings machtiging, tweemalen van den zetel des bestuurs afwezig. namelijk van 4 tot 23 A u g u s t u s , toen bij
Atjeh bezocht (verg. blz. 7/8), en vervolgens van 29 October tot 6 November, toen hij eene reis maakte naar die
gedeelten van Bantam en van de Lampongsche districten
welke in Augustus te voren door de vulkanische uitl>arsting in Straat Soeuda waren geteisterd geworden. Beide
keeren was gedurende 's Landvoogds afwezigheid de vicepresident van den Raad van Nederlandsch-Indie, de heer
H. M.

ANDRÉE

WU.TENS ,

met

het dagelijksch

beleid

der zaken belast (Indisch Staatsblad 1883 n'. 185 en 247).
Onder de leden van gemeld college hadden vele mutatiëu
plaats. In J a n u a r i , Februari en Mei jl. legden achtereenvolgens de heeren J . P. SPREXGER VAX E I J K , mr. II. D.
LEVYSSOHN

NORMAN

en

mr.

S. G. 11. NEDERBURGH

hun

ambt neder. Terwijl de beide kaatsten, overeenkomstig
hunne aanvraag , den Indischen dienst al dadelijk met pensioen verlieten, werd eerstbedoeld raadslid , — bij Koninklijk
besluit dd. 29 December 1883 n°. 14 benoemd tot MiDister
van Koloniën, — eerst met den dag zijner optreding als
zoodanig (27 Februari jl.) eervol uit den Indischen dienst
§ 2. Bevolking.
ontslagen. De beide eerst opengevallen plaatsen zijn aanDe bij het einde van 1882 verzamelde gegevens betref- gevuld door de benoeming tot raadslid (Koninklijk besluit
fendo do bevolkingsstatistiek van Nederlandsch-Indië (hier- dd. 4 Maart 1884 n°. Ui) van de heeren J . II. PANNEKOEK,
achter opgenomen in de bijlagen A n°. I-IX) geven voor j tot dusver algemeen secretaris van het Nederlandsch-lndisch
de sterkte der bevolking van Java en Madura (met uit- Gouvernement, en J. A. D E GELDER , destijds hier te
zoiidering van het personeel van leger en vloot) op gemeld lande met verlof, laatstelijk hoofdingenieur 1ste klasse,
tijdstip een totaal aan van 20259450 zielen , legen 20088613 chef van den dienst der Bataviasche havenwerken, die
zielen bij het einde van 1 8 8 1 , alzoo in 1882 170 837 zielen achtereenvolgens in April en Mei j l . hebben zitting geof 0.85 pet. meer dan in 1881. Intusschen is hier niet uit- nomen. In de derde vacature is voorzien (Koninklijk besluit
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.
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dd. 1 Juli 1884 n°. 43) doof ile benoeming vim den lieer
L. .1. J. MioHiiii.sEN, laatstelijk directeur van financiën,
die zich mede hier te lande piet verlof bevond.

C Mededeel! ngcn van Nfaatkimdlgcn
cu algcmccucu aai «I
§ l i Betrekkingen

mat /iet

buitenland.

De aanrakingen tussehon de Indische Begeering en
vreemde autoriteiten waren in het afgeloopen jaar mcnigvuldiger dan gewoonlijk, doordien haar van verschillende
zijden betuigingen van deelneming en aanbiedingen van
hulpbetoon werden gedaan bij gelegenheid van de vulkaniachfl uitbarsting in Straat Soenda. I)e geldelijke bijdragen
die t<>t hare beschikking werden gesteld ter leniging van
den nood dor aan de nunp ontkomen bevolking (waaronder bovenal vermelding verdienen die van bet Bestuur
der Straits-Settlements en van den Koning en de Koningin
van Siam) werden met erkentelijkheid aanvaard. Het aaubod van dfl commandanten van twee Amerikaansche
oorlogsschepen (die op hunne reis naar de Chineesche
wateren Batavia aandeden) en van een (opzettelijk vau
Manilla afgezonden) Spaansch oorlogsvaartuig, om onze
marine te I.elpen bij de in Straat Soenda te verrichten opnemingen , werd met de meeste waardeering bejegend,
doch er behoefde geen gebruik van te worden gemaakt.
Voor hetzelfde doel bood zich te Batavia een Engelsch
oorlogsschip aan , terwijl ook het Britsch Gouvernement
aan de Begeering hier te lande deed blijken van hare bereidwilliglu id om door één of meer Kngelsche .bodems te
doen deelnemen aan de opnemingen. Voor het geval dat
zij mocht kunnen worden benuttigd werd de hulp van één
schip aanvaard, maar weinige dagen later kon aan de
Britsche K«'^eering worden medegedeeld dat die hulp inderdaad niet noodig was.
De stranding van het Kngelsche stoomschip Nisero op
de kust van ï e n o m (Atjeh) in November 1883 en het gevangenhouden van de bemanning door den radja van dat
landschap gaven aanleiding tot veelvuldige overleggingen
zoo tussciie;) de Indische autoriteiten en die in de StraitsSettletnents als tusschen de Nederlandsche en Britsche
Regeeringe.i. Deze zaak vindt nader hare bespreking in
hoofdstuk C § 3.
Op een verzoek van de Britsche Kegeeriug, dat door de
Indische autoriteiten aan een Engelschman , die eene wetenschappelijke reis naar Nieuw-Guinea zou ondernemen en
ook de westelijke helft van dat eiland dacht te bezoeken ,
de behulpzame hand zou worden geboden , is geantwoord
dat dit zooveel mogelijk zou geschieden, doch dat wegens
den localen toestand de hulp zich wel zou moeten beperken
tot aanwijzingen en raadgevingen , en dat het Gouvermv
ment zich niet verantwoordelijk kon stellen voor de veiligheid des reizigers. (Het reisplan schijnt echter sedert
beperkt tot het oostelijk gedeelte vau Nieuw-Guinea.)
Zoowel liet Bestuur der Straits-Settlements als de Gouverneur van Laboean voldeden wederom bereidwillig aan
de aanzoeken der Indische Regeering om de in die Britsche
koloniën sedert het laatst van 1879, telkens voor den tijd
van zes maanden, uitgevaardigde verbodsbepalingen tegen
den uitvoer van buskruit en wapenen naar onze bezittingen
te hernieuwen.
Gereedelijk werd onzerzijds voldaan aan een verzoek van
eerstgenoemd Bestuur om , in het belang van den spoorwegaanleg in Salangore, gedurende eenige maanden de
beschikking te erlangen over een der ingenieurs bij den
dienst der staatsspoorwegen op Java.
De pogii.gen tot het te keer gaan van Dajaksche sneltochten bleven af en toe het onderwerp uitmaken eener
vriendschappelijke briefwisseling tusschen den resident der
Westerafilei'ling van Borneo en het Serawaksch Bestuur.
Over onze verhouding tot de Britisb North Borneo Company zie men hoofdstak C § 14.
Bij het Bestuur der Philippijnsche eilanden werden door
de Indische Regeering, aanvankelijk niet zonder v r u c h t ,
stappen ge laan tot l>estraffing van de schuldigen aan het
afloopen op Magindanao van een op de Talaut-eilanden
(residentie Menado) te huis behoorend handelsvaartnig
(verg. deswege hoofdstuk C § 16).
Door afkondiging in bet Staatsblad van Nederlandsch-
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Indie" (zie n°. '245 vau den jaargang 1S8:{ en n«. 3f>, .'17
en 11 vau den j a a r g a n g 1884) kregen aldaar verbindende
kracht de consulaire overeenkomst met Rusland dd. 14/2
April 1X83, die mot de Vereenigde Stalen van Olutnbia
dd. 20 Juli 1881 en die met Haïti dd. 18 Mei 1883, zoomede
de op H) November 1883 niet Siatu aangegane uvereeukoiusl
tot wijziging, voor zooveel betref! don invoer en denverkoop vau geestrijke' dranken aldaar, van het in 1800 met
dat Rijk "e.-Joti :i Irac.fan' van vriendschap, handel en
scheepvaart. Ten slotte verdient volledigheidshalve nogaanteekeniug, dal lot du in 'l verslag vau IS77 (bis. 2) bedoelde schikkingen, in 't belang eener vereenvoudiging in
Ie wijze van afgifle van kleine in Nodcilnnd of^Jnekolo»
nicn vrijvallende nalatenschappen ten bate van vreemde»
tingen , onlangs nok door de Kussünhe Begeering is toegei reden.
§ 2. Java en

Madura.

Rteds een en andermaal moest in de voorgaande paragraten melding worden gemaakt van de geweldige LÜtbarstiug van den vulkaan op het eiland Krakaiau in Straat
Soenda op 26/27 Augustus 1KS3. Bet schijnt niet noodig
in dit verslag eene beschrijving van dat ontzettende natuurverschijnsel te g e v e n , vermits dienaangaande reeds uitvoerige mededeelingen van regeeringswege zijn en nog
zullen worden gepubliceerd '). Alleen ia melding te maken
van de verwoestingen daardoor in het westelijk gedeelte
van Java (en in het zuidelijk gedeelte van de Lampongsche
districten en Bei.koelen , zie §§ 7 en 6) aangericht. Brachten
de vulkanische uitwerpselen reeds veel schade aan , veel
meer nog werden de kusten van Java (en Sumatra) geteisierd door de hooge vloedgolve i, die door Uo uitbarsting
werden veroorzaakt. Behalve de afdeeliugs-hoofJplaatsen
.Vnjer en ïjiringin met de welvarende Chineesche kamp te
Laboean, werden in Bantam .!•• rijke dessa's Tjerita,
Tjiloerah, Pasaoeran, Sirih, Tjikoneng, Bodjong en vele
andere door die vloedgolven geheel vernield , zoomede de
vuurtoren op Java's 4de punt en het tot den dienst der
Bataviascbe havenwerken beiiO' rende etablissement te
Merak In de residentie Batavia waren hel vooral de strand*
kamponga der afdeeling Tangeiang tusschen de moeara
Mauk en de moeara Angké die door de ramp geteisterd
werden, en m Krawang de aan betuoorderstrandgelegen
kampungs Pakis en Sadari. Alleen op den «lava-wal lieten
in een kort tijdsverloop, voor ïooveel is kunnen worden
nagegaan, niet minder dan omstreeks 24000 personen het
leven, waarvan in Bantam alle n ruim 21500. Grooter
nog- waa bet aantal vau ben dia zich door de vlucht konden redden, maar up wie de ramp toch zeer zwaar d r u k t e ,
beroofd al* zij waren van havi en goed en van alle middelen van bestaan. De materieele schade in Bantam geleden
in de niet door de vloedgolven weggevaagde essa's wordt
geschat op omstreeks f o1/» miliioen; de Brhade in de afilceliug Tatigvrang (Batavia) o|i ruim 3 ' / s ton gou ds.
\':in lied'airswege en door h 't particulier initiatief,
onder leiding van een te ü itavia o gericht Centraal t 'ouiité ,
we: ! gedaan wat gedaan kon «o.den zoowel nui in den eersten nood leniging te brengen als om zoo spoedig mogelijk
gelegi nheid te verschaffen tol hervatting van het dngelyksch
bedrijf. Eeue der eerste zorgen van het bestuur in Bantam
was voorts om de vluchtelingen) uit de verwoeste kuststreek te verzamelen up plaatsen waar zij onder controle
zouden zijn, en om h u n , die werken konden e . wilden,
betaalden arbeid te verschaffen, die in de eerste plaats
') Men zie o. a.: i°. da missive van den Gonveruear-Gofleraal aan
den Minister van Koloniën dd. 23 Septeaiber 188;i, opgenomen in
(:•• staatscoaraat van in Novnubrr tss.'i; 2". h<'t rapport van dm
resident van Bantaai dd. M September I88.'f, opgenomen in Ue
.lavaschc Cour int van r> Ortobcr 1888; H". de missive van den coniniaiidant van Zr. .Ms. opncmingiYaartuig //ytfnynM/ aan dm commandant der imiiasillt in Ncdeilatidxh-lndië dd. 22 Oitober 1883,
opgenomen in ile van wcgc liet Departement van Marine hier te land<'
uitgegeven „ Medederlingen betreffende liet Boswezen", deel XXV,
all 1: en 4". liet vuorloopig bericht van den niijniiigciiicur K. D. M.
VBBBIIK ild. 19 Februari 1S84, betreffende de belaagrOkste an>
koaaatea naartoe het beau opgedragen wetenschappelijk onderzoek
naar den aard. de uitbreiding en ile gevolgen der uitbarsting heeft
geleid, opgenomen in de Javaaeha Courant van ï Maait 1884. Een
uitvoerig verslag van dien mijningenieur, door kaarten en teekeningea toegelicht, zal nog van regeer.ngswege worden uitgegeven.
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werd dienstbaar gemaakt nan hot opruimen van de over*
biyfaelan der verwoesting, nok om daardoor verpestende.
uitwasemingen zooveel m o e l i j k te doeti ophouden. Toen
iit den g a n g van zaken genoegzame orde was gebracht,

en dm het Buropeeeoh <>n Inlandsen penoneel de handen
weder cenigszins had vrij gekregen, begaf doGouverneurQetteraal zich naar de .reteisterde streko i (/.ie hl/,. 1 hier-

vóór) 'en einde plaatselijk met het hesio ir de maatregelen
te bespreken welke nog van regeeringawegegenomensouilen kunnen worden.
De verhoogde werking die In het afroloopen j a a r , en
deels nok nog in het begin van 1881, bij eenige vulkanen
in Midden- en Oost-Ja va, sooals «Ie Merapi, de Bmeroe
en de Lamongan . werd waargenomen, richtte geen onheilen
aan. In April L883 stootte de Lamongan aenigelavaatroomen
u i t , waardoor alleen en'i gedeelte wildl.outlmaoh bedolven
werd. In den krater van den Mcrapi heeft zich een nieuwe
kegel gevormd, die in December 1883, toen een g0uvernementa-miiningcuieur de gesteldheid opnam, reedaonge*
veer 1 M. boven den Imogsten kraterwaud uitstak en nog
altijd — ofschoon zeer langzaam — voortging zich te verheffen '|. Maatregelen zijn genomen om wekelijks te doei.
nagaan of zich belangrijke veranderingen in den krater
vertoonen. Ook in den Smeroe i s , volgens bericht van den
resident van Pasoeroeaii , een nieuwe krater ontstaan.
Gebeurtenissen die tut verstoring der politieke orde leid•
den , hadden in den tijdkring waarover dit verslag loopt,
op .lava en Madura nirt plaats. Op Madura meende hel
Gouvernement praeventief te moeten optreden tegen een
inlander van aanzienlijke geboorte, raden ariu SOKBIO
ADININGRAT, die door het verspreiden vun lasterlijke aantijgingen tegen het Buropeesch bestuur , Bil door opruiingen
tegen het inlandaeh g e z a g , een voor de rust nadeeligen
invloed uitoefende. Met. toepassing van art. 47 van net,
Regeeringsreglement werd bedoelde Madurees naar Tjiaiidjoer (Preanger regentschappen) gerelegeerd.
Van de algemeene beweging die sedert eenigen tijd in
de Mohammednansche wereld wordt waargenomen , bleven
ook .lava en Madura niet geheel verschoond , hetgeen
merkbaar was uit de trouwere naleving op vele plaatsen
van d.> voorschriften van den Koran. In Bantam droegen
daartoe bij de angst en verslagenheid welke de ramp van
26/27 Augustus had te weeg gebracht. Een paar malen
bad men in genoemd gewest, waar het godsdienstig leven
toch over ' t algemeen opgewekter is dan elders op J a v a ,
met uitingen van opgewondenheid te doen , die aan zekeren
graad van fanatisme doen denken. Zoo werd op 2November il. een Kuropeesch militair op de passar te Serang,
zonder daartoe eenige aanleiding te hebben gegeven , onverhoeds door een met een klewang gewapenden inlander aangevallen , en poogde eeuige dagen later een andere Bantaminer, die slechts een klein knipmes geopend in de hand
had , maar in het bekende witte overkleed gehuld w a s ,
in ovorprikkelde gemoedsstemming het hiokhuis te genoemder plaatse binnen te dringen , bij welke gelegenheid de
inlandsche schildwacht licht werd verwond. In beide gevallen werden de daders zonder veel moeite gegrepen en
naar het omgaand gerecht verwezen. Verder werden tegen
het eind van het jaar door de politie in Bantam ontdekt
en in beslag genomen eenige exemplaren van een soort
van zendbrief, die heette uit te gaan van den opperpriester
te Mekka en waarin tot meerderen geloofsijver werd aangespoord met bet oog op de plaats gehad hebbende groote.
lampen die in dat geschrift werden voorgesteld als de
voorboden van den ondergang der wereld.
Ook ontbrak h e t , naar gewoonte, weer niet aan lieden
die tot eigen voordeel van de lichtgeloovigheid der bevob
king trachtten partij te trekken. Zoo werd o. a. in Madioen
de band gelegd op een Chinees, die sedert jaren in verschillende gewesten zich onder den naam van hadji SOEBOBH
als Mobanimedaansch godsdienstleeraar had voorgedaan,
maar in den laatsten tijd, meer bepaaldelijk in de afdeeling Klatten (Soerakarta), zich van eene gevaarlijke zijde
deed «ennen door zijne reeds vrij talrijke volgelingen te
doen .elooven aan eene aanstaande verdwijning van onze
heerachappy, welke plaats zou maken voor zijn gezag,
daarbij hoog gespannen verwachtingen opwekkende omtrent
') Het rapport nopens bedoeld onderzoek is opgenomen in de
Javaselie Courant van 9 Mei 1884
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de gunstige gevolgen die zoodanige verandering voor zijne
getrouwstc aanhangers zou te weeg brengen. De oplichter ,
wien iu rechten wellicht geen bepaalde aanhitsing tot
verzet zou kunnen worden ten laste g e l o g d , werd bij
politieken maatregel naar eeno plaats buiten Java verbannen (Maart 1864).
Onze. verstandhouding met de inlandsche vorsten op J a v a
bleef bij voortduring goed. Het hoofd van het Mangkoc
Negorosehe huis werd in het afgeloopen jaar begiftigd niet
hel, ridderkruis der orde van don Nederlandschen Leeuw.
De voorgenomen opheffing van het inlandaeh zelfbestuur
in het regentschap Sumanap op Madura kreeg in November
1883 haar beslag (verg. hoofdstuk «I , afd. I § 4). De invoering van ons rechtstreeksch bestuur en de beöediging
van den nieuw benoemden regent (oudste zoon van den
vorigeu panembahan) hadden met groote plechtigheid op
den 12den dier maand plaats. De stemming van hoofden
en bevolking liet bij die gelegenheid niets te wenschen
over. Met de maatregelen ter voorbereiding van de inlijving
van het regentschap Madura in 1885 (verg. vorig verslag
bis. O'.*) werd voortgegaan.
In de gouvernements-residentiën werd , na de gevallen
iii 't vorig verslag vermeld, de betrekking van regent in
1883 nog vaoint in Chcribon , Madjalengka , Samarang en
Tjiringii), en in den aanvang van 1884 in Joana. De drie
laatstbedoelde vacatures waren het gevolg van overlijden der
titularissen. De regent van Cheribon werd op verzoekeervol
ontslagen en gepensionneerd; die van Madjalengka werd
naar Cheribon overgeplaatst en vervangen door den oudsten
wettigen zoon van den pas ontslagen regent, van Cheribon ,
wien nog niet de noodige ervaring kon worden toege,schreven om aan het hoofd van het belangrijke regentschap
Cheribon te worden geplaatst. Voor S a m a r a n g , waar de
regent slechts zonen van zeer jeugdige)) leeftijd naliet,
viel lic keuze der Regeering eerst op diens broeder, den
regent van J a p a r a , doch toen deze om gegronde redenen
de intrekking van de hem toegedachte overplaatsing verzocht , g i n g het ambt over op een bekwaam inlandaeh
ambtenaar buiten de familie van den overleden r e g e n t ,
namelijk op den hoofddjaksa van Magelang (Kadoe). Hetzelfde had in Tjiringin plaats, waar de regent niet niet
minder dan een 50tal van zijne familieleden bij den vloedgolf van 27 Augustus was omgekomen. Aldaar werd de
uatih van Lp',ak niet de regentswaardigheid bekleed. De
kinderloos overleden regent van J o a n a , onder wiens bloedof aanverwanten er niemand was die de voor het ambt
vereisebte eigenschappen bezat, werd opgevolgd door den
patih van het regentschap Patti.
Als eene erkenning van hunne langdurige en trouwe
diensten werd aan den regent van Pasoeroean de titel van
> pangerau ", en aan de regenten van Salatiga en Brebrs
het, recht tot het voeren van den gelen soiigsjng toegeken i , terwijl om deselfde reden aan den regent van Banjoemaa de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten
werd geschonken. Ook aan een aantal mindere inlandsche
hoofden en ambtenaren vielen weder belooningen van verschillenden aard ten deel, doch van den anderen kant
werden er ook weder verscheidene wegens knevelarij, verduUtering van 'stands gelden en andere ongeoorloofde handelingeii ontslagen of strafrechtelijk Tervolgd.
Wat de. vettigheid van personen en goedaren betreft ,
luiden de verslage!) uit Djokjokarta , Soerakarta, Madura,
Probolinggo, Bezoek) en iicinbang minder gunstig dan uit
de andere gewesten. In Djokjokarta hadden tien in Soerakarta twaalf kitjoe- en andere rooi partijen plaats. Voorts
wordt één ketjoepartij opgegeven voor S a m a r a n g , één voor
Soerabaija en zes voor Kadoe. In Batavia werden eenige
kleine roofparttycu bij de politie aangegeven. Moorden
kwamen het meest voor op Madura (123), in Renibang
(71) en in Soerabaija (52). Het aantal veediefstallen nam
in vele gewesten toe; slechts in vier gewesten(Kembang,
Soerakarta, Djokjokarta en Probolinggo) kwamen er minder voor dan m 1882. In Pasoeroean en Madioen trachtte
men in vele deaaa'a dit euvel te^en te gaan door het vee
in gemeenschappelijke kralen te vereenigen en dus de
bewaking te vergemakkelijken. Moedwillige brandstichtingen in tahaksloodseu en suikerrietaanplantingen waren
het veelvuldigst in Japara en Bnnjuemas. In Probolinggo
en Bezoeki hoorde men er in het afgeloopen jaar minder vau.
In en heoosten Straat Madura bleef de inlandsche scheep-
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vaart nog gedurig blootstaan aan aanrandingen door zeedieven. In het opsporen van da schuldigen wordt de politie
veelal belemmerd , doordien de beroofden zelden voldoendo
aanwijzingen weten te doen. In Maart jl. zijn de residenten
van Madura en eenige strandgevvesten in Oost-Java gemaehtigd om flinke premiën uit te loven voor degenen die
met goed gevolg de politie behulpzaam zijn om do bedrijvers te ontdekken.
De uitkomsten van den rijstbouw waren in het afge-

loopen jaar over lut ulgemeeii minder bevredigend dan in
1882. In verscheidene streken leverde liet gewas ten gevolge
van de langdurige droogte een minder ruim beschot o p ,
of had het van ziekten te lijden. Ook zagen zich vele landbouwers ir. de uitoefening van hun bedrijf belemmerd door
koortsen , ten gevolge waarvan we Ier veel velden onbeplant bleven. Leverde de suikercultuur bijna overal op Java
zeer goede uitkomsten o p , de koffieoogst viel in de \vestelijko residentiën tegen, maar was daarentegen bijzonder
gunstig in de oostelijke gewesten. Ook de tabakscultuur
gaf over 't algemeen geen reden van klagen , zoomin in
opbrengst als in hoedanigheid van liet gewas. Uitvoerige
mededeelingen aangaande dun landbouw vinden elders eene
plaats (zie lager hoofdstuk O).
W a t den gezondheidstoestand betreft, waarover nader
gehandeld wordt in hoofdstuk K afd. V , deze was in het

aigeloopen j**r > over het geheel geuomen, vrij bevredi»
gend te noemen. Wel eischten cholera , pokken en koorisen
ook thans weder menig slachtoffer , doch slechts zelden
namen die ziekten een epidemisch karakter aan. Bene
uitzondering maakten sedert het, laatst, van het jaar sommige gedeelten van iïanjoemas en Bagelen , waar eene
hevige koortsepidemie ontstond, tot wtdker bestrijding
van bestuurswege buitengewone voorzieningen werden
genomen. In Maart j l . was de gezondheidstoestand in
beide gewesten weder normaal te noemen.
De rarnp die in de jaren 1879, 1880 en 1881 den veestapel in West-Java zoo zwaar had geteisterd , bleek ook
in 1883 nog niet geheel verdwenen te zijn. Van Mei tot
November had men af en toe veepeatgevallen in sommige
kampongs der afdeelingen K ra wang en Meester-Oornelis .
doch sedert December heeft zich nergens op Java meer
veepest geopenbaard.
§ 3. Atjeh en onderhooriijlieHen.
Zooals op blz. 5 van het vorig verslag vermeld is , werd
in .Mei van het aigeloopen jaar ter versterking van de
bezetting in Atjeh een bataljon infanterie van Java derwaarts gezonden met het doel oin met meer kracht tegen
den vijand op te treilen. Dit bataljon kwam den lsten
J u n i in Atjeh aan. Van dien tijd af kon meer actief tegen
de vijandelijke benden geageerd worden , waartoo mobiele
colonnes werden geformeerd , die geen deel namen aan den
garnizoensdienst en steeds gereed waren om uit te rukken
zonder de verschillende posten t e veel van troepen teomV
blooten. Als beginsel werd aaugenomeu den vijand zooveel
mogelijk op te zoeken en dus geen aanvallen van hem
af te wachten. De aanleiding tot deze froepenversterkiiig
was gelegen in de buitengewone krachtsontwikkeling die
in de laatste weken door dei: vijand betoond was en in den
overmoed waarmede hij onze troepen herhaaldelijk aanviel.
De benden onder N J A ÏLUMAM en TOEKOK OMAK bezetten

het grootste gedeelte der IV en VI Moekim , o. a. ook
Pakau Badak in de VI Moekim waar wij vroeger eene versrerking hadden. (Sedert weder opgericht; zie lager.) Verder
legden zij een paar versterkingen aan bij Anak Paija in
de IV Moekim, waardoor onze post te Buekit Seboen voor
een korten tijd ingesloten raakte en onze vestiging te
Olebleh aan gevaarlijke aanvallen blootstond.

om den vijand van daar to verdrijven. Hoewel het ons
gelukte den vijand , dio versterkte stellingen had ingenomen , te doen wijken en hem een gevoeligen slag toe te
brengen, kwamen wij er niet zonder verlies af. Behalve
de controleur van Olehleh J . I'. T H . VAN DER LITII , die
een der beide colonnes vergezelde, sneuvelden nog Hfuseliers eu 1 dwangarbeider en hadden wij 8 gewonden (verg.
vorig verslag blz. 40). De vijand , die spoedig weder in
zijne stellingen t e r u g k w a m , werd den 21steu Mei op
nieuw door eene colonne verdreven, hetgeen ons3dooden
en 8 gewonden kostte, doch het bleek toen dat wij de
VI Moekim niet voor goed van vijanden konden zuiveren,
de gemeenschap met BoekitSeboen niet konden verzekeren
en Olehleh niet afdoende voor hernieuwde aanvallen konden
behoeden , tenzij tusschen Boekit Seboen en Olehleh weder
eeno versterking werd opgericht; vandaar dat onze voormalige post te Pakau Badak zoo spoedig mogelijk weder
hersteld werd. De vijandelijke benden trokken daarop af
naar de IV Moekim; zij bleven daar slechts eenige dagen
en begaven zich toen naar de XXII Moekim , waar wij
van dien tijd af schier onafgebroken aan verschillende aanvallen hebben bloutgestaan , en vele gevechten hebben
geleverd , die wel bijna zonder uitzondering ten nadeele
van den vijand uitliepen maar toch dikwijls vrij aanzienlijke
verliezen aan onze troepen berokkenden. Keeds deu 7den
en 8sten J u n i werden de vijandelijke benden in de XXII
Moekim op verschillende plaatsen door onze troepen aangegrepeu en verjaagd. Op eorstgemelden dag namen de
onzen stormenderhand eene versterking bij Mampreh , liggende aan den voet van het gebergte ten zuiden van
Anagaloeng , op welke versterking eene Atjehsche sultansvlag geheschen was. Deu 8steu J u n i ontmoette een der
colonnes eene bende, die terwijl zij de onzen beschoot
vrouwen en kinderen voor zich het staan, er op rekeuende
dat wij , die onschuldigen willende sparen, niet terug zouden
vuren. Twee op 23 Juni in oostelijke richting uit Anagaloeng gezonden colonnes waren minder gelukkig. Zij tastten
den vijand aan bij Datoe Daroe en vernielden die kampong ,
maar werden bij liet terugtrekken tot Senelop toe door de
uit Beaumoutgeweren vurende beuden vervolgd ; wij leden
een verlies van 7 dooden en bekwamen 1(> gewonden. Gunstiger liep voor ons een tocht af die den 31sten Juli van
Anagaloeng uit werd ondernomen op het bericht dat de
vijand een aanval zou doen op een vivrestransport. Wij
leden toen geen verlies, maar de vijand daarentegen o n t ving eene zeer gevoelige les. Daags daarna werd overgegaan tot de tuchtiging van de tusschen Tjot Basetoel en
Glé Kambing gelegen kampong Anak (Jlé, welke reeds
herhaaldelijk blijk had gegeven van zeer slechte gezindheid
en waaruit kort Ie voren gevuurd was op eene colonne,
die dun gouverneur en den gewestelijken militairen c o m mandant vergezelde op eene tournee naar de verschillende
versterkingen. Bij die tuchtiging, die ons slechts zeergeringe verliezen berokkende, sneuvelden 8 Atjehersen werden er 2!) gevangen genomen '). Hare uitwerking was zeer
g u n s t i g , want korten tijd daarna vervoegde de bevolking
der kampong zich reeds bij den controleur om vergiffenis
en vergunning tot het weder opbouwen var. hare woningen
te vragen. Den 30steu Augustus had de dekking van het
vivrestransport tusschen Glé Kambing en Djerireen hevigen
aanval te verduren. Zij werd tijdig bijgestaan door aansnellende detachementen en toen mocht het gelukken den
vijand op de vlucht te jagen , docli ook dien dag werden
weder eenigen der onzen gedood en gewond.
Gedurende de tweede helft der maand September werd
wegens de in Groot-Atjeh uitgebroken cholera-epidemie
niet met veel kracht tegen den vijand geageerd, teneinde
de ziekte niet in de hand te werken door vermoeiende
marsenen door de sawahs, welke toen geheel onder water
stonden.
De eerste nieuwe ontmoeting van eenige beteekenis had
plaats op den 2den October, toen de vijandelijke benden
stelling hadden genomen ter weerszijden van den weg van
Anagaloeng naar Tjot Basetoel om een aanval te doen op het
vivrestransport dat dien weg moest volgen. Daar de militaire autoriteiten bijtijds van den voorgenomen aanval op

Zoodanige aanval had inderdaad den oden Mei onder
aanvoering van NJA HASSAN plaats, doch het gelukte ons
de aanvallers op de vlucht te slaan en eene buiten Olehleh gereed slaande bende te verdrijven. Bij deze gelegenheid sneuvelde N J A HASSAN , wat als een groot verlies voor den
vijand werd aangemerkt. Hoewel door den dood van haren
hoofdiianvoerder de eenheid der vijandelijke benden voor
een korten tijd verbroken w a s , belette dit niet dat zij ook
na den afgeslagen aanval op Olehleh eeuigeu tijd in (ie
van desa gevangenen , wier verder verbiyi' in Atjeh uit
VI en IV Moekim verzameld bleven. Den ISden Mei wer- i een') Acht
politiek oogpunt onraadzaam is geacht, zijn bjj een Indisch
deu daarom twee colonnes naar de VI Moekim gezonden J besluit ild. 28 Januari jl. naar Java gerelegeenl.
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het transport verwittigd waren , werd eene sterke colonne
uitgezonden om den vijand op te zoeken en te verdrijven ,
wat na een vrij hevig gevecht gelukte. Wij hadden 2
gesneuvelden en 5 gewonden , doch de verliezen des vijands
moeten buitengewoon groot geweest zijn ; hij liet meer dan
20 dooden op het gevechtsterrein achter, benevens eenijre
wapenen , terwijl 2 gewapenden gevangen werde/i genomen (in Januari jl. bij politieken maatregel naar Java
verbannen). Deze groote verliezen beletten niet dat de
vijandelijke benden den 8stenen den lüden Octolw dezelfde
stellingen hadden ingenomen , waaruit zij telkens weder,
•doch zonder veel moeite, verjaagd werden ; op laatstgemelden dag lieten de Atjehers andermaal eenige gi'*neuvelden op het terrein achter.
Daar de cholera reeds in het begin van October in de
XXII Moekim nagenoeg geheel geweken was, doch te
Kotta Radja nog heerschte, werd het in het belang der
troepen geacht de bezettingen te Anagaloeng en hooger op
tot en met Djerir te versterken door er een gedeelte der
te Kotta Hadja aanwezige troepenmacht heen te zenden.
Men beoogde daarmede een tweeledig doel, ten eerste
zooveel mogelijk troepen aan de gevaren der epidpmie te
onttrekken, en ten tweede te trachten aan de vijandelijke
benden het verblijf in de XXII Moekim onmogelijk te
maken. De bezettingen van Anagaloeng en GléKambing
werden daardoor versterkt en aldaar werden toen verBcheidene mobiele colonnes geformeerd die de taak op zich
namen om de XXII Moekim van vijanden te zuiveren.
Tegen het eind van October was men hierin werkelijk
geslaagd; in de XXII Moekim werd van den vijand niets
meer gemerkt; hij scheen zich te hebben begeven gedeeltelijk naar het gebergte van de IX Moekim, van
waaruit aanhoudend kleine troepjes vijanden de vlakte
der IX Moekim onveilig maakten , en overigens door de
IV Moekim naar Lepong.
In November werden op verschillende punten weder
gevechten geleverd; voornamelijk verdient vermelding het
gevecht, op 14 November, bij BatoePoetih, oostelijk van
Toeugkoep in de XXVI Moekim gelegen , toen onze troepen , voornamelijk bij den terugtocht, veel van het vijandelijk
vuur te lijden hadden : een gesneuvelde boornblazer moest
op het terrein worden achtergelaten en 12 der onzen
werden gewond. Het lijk van den gesneuvelde werd den
volgenden dag door eene patrouille ongeschonden teru<rgevonden. Den 20sten November werd een gevecht geleverd
in de IV Moekim bij Lampoeoe; de vijand werd in den
pas van Blangkala teruggedreven en de vervolging
werd bij het vallen van den avond gestaakt omdat de
commandant der ageerende troepen zich niet in donker
in dien pas wilde wagen; wij bekwamen 6 gewonden.
Den volgenden dag werd de Blangkala-pas geheel doorzocht , doch het bleek toen dat de vijand in den nacht
de IV Moekim weder verlaten had. Ten einde een nieuwen
inval in dat district zooveel mogelijk te bemoeilijken, werd
op eene hoogte, Lampaija geheeten , bij den westelijken
ingang van den Glé Taroem-pas, tusschen Boekit Seooen
en Kroeug Raba, eene kleine versterking opgericht.
Inmiddels hadden de in het gebergte der IX Moekim
vertoevende benden aldaar eene versterkte stelling ingenomen bij Empehbling aan den oostelijken ingang van
den Glé Taroem-pas, welke plaats wegens den hoogen
waterstand voor de troepen moeilijk bereik baar was. Men
besloot toen om den vijand door geschutvuur van daar
te verdrijven. Te dien einde werden tegen het laatst van
November in de IX Moekim op twee geschikte plaatsen,
te Tjot Goë en te Poenai, versterkte bivakken opgericht,
waaruit de stellingen des vijands bij Empehbling herhaaldelijk werden beschoten, zoodat hij die stellingen
opgaf, maar zich bij Missigit Daroe nestelde, vanwaar
hij ook door het geschutvuur van Tjot Goë werd verdreven. Niettemin bleven de versterkte bivakken in stand
om de bewegingen van den vijand in de IX Moekim te
bemoeilijken.
In de laatste weken van het afgeloopen jaar en in de
eerste weken van dit jaar was het in Groot-Atjeh betrekkelijk rustig. Niettegenstaande de mobiele colonnes
bijna aanhoudend het geheele terrein in alle richtingen
afpatrouilleerden, hadden slechts eenige ontmoetingen
plaats van weinig beteekenis. Het uitzenden van patrouilles
werd, tijdens de na te melden in het begin van Januari
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jl. uitgezonden en kort daarna teruggekeerde expeditie
naar het landschap Tenom ter westkust van Atjeh , voor
eene korte poos gestaakt omdat de vijand zich rustig
hield en omdat het raadzaam werd geoordeeld hem buiten
dringende noodzakelijkheid de gelegenheid te benemen
om met onze troepen slaags te raken zoolang tene betrekkelijk groote miicht Groot-Atjeh verlaten had.
De eerste ontmoeting van eenige beteekenis met den
vijand in Groot-Atjeh in dit jaar bad in 't laatst van
Januari plaats. Den 25sten had bij eene groote coupure
gemaakt in den weg tusschen Anagaloeng en Tjot Basetoel
ter hoogte vun Sainagani. Deze coupure zou den volgenden
dag hersteld worden, maar daar op tegenstand te reker en
viel, trokken colonnes uit Anagaloeng en Glé Kambing
om zoo noodig den vijand weerstand te bieden Al spoedig
kwam een der colonnes bij Lepong en de andere bij Relong
met den vijand in aanraking. Bij Lepong werd vervolgens
door beide colonnes vrij ernstig gevochten tegen eene talrijke bende, die van daar verdreven werd en 12 dooden
en 1 gevangene, benevens eenige wapenen en munitie
in onze handen achterliet. Wij hadden dien dag één doode
te betreuren en kregen 4 gewonden.
Nadat onze transporten in de XXII Moekim nog aan
eenige aanvallen hadden blootgestaan , werd besloten om
dat gedeelte van Groot-Atjeh in de eerste dagen van
Februari door eene groote operatie van vijandelijke benden
te zuiveren. De hevige regen3 die inmiddels waren gevallen en het terrein onbegaanbaar hadden gemaakt, verhinderden echter de uitvoering van dit plan.
Met uitzondering van een kort tijdsverloop , het einde
der maand Maart en de eerste dagen van April j l . , toen
hevige regens de vlakte in Groot-Atjeh weder bijna volkomen ongeschikt maakten voor troepenbewegingen. was
het door ons bezette terrein in Groot-Atjeh van half Februari af aanhoudend het tooneel van min of meer hevige
gevechten tegen den vijand, wiens overmoed zeer aangewakkerd werd door de na te melden stranding van het
Engelsche stoomschip Nisero ter westkust van Atjeh en
de gevangenhouding van zijne bemanning door den radja
van Tenom. 's Vijands aanvallen waren voornamelijk gericht tegen de dekkingen onzer transporten in de XXII
Moekim, waar bij de afsluiting van dit gedeelte van het
verslag ook de hoofdmacht der vijandelijke benden zich
nog bleef ophouden.
Den Uden Februari werd zoowel in de XXVI Moekim
bij Toengkoep als in de IV Moekim bij Kroeng Raba
gestreden. Den volgenden dag rukten de colonnes uit om
den ter weerszijden van den transport weg van Anagaloeng
naar GléKambing genestelden vijand uit zijne stellingen
te verdrijven , wat ons na een feilen strijd gelukte. Zeven
kampongs werden in de asch gelegd. Wij verloren 3 dooden
en kregen 13 gewonden. Den 19den Februari bad ongeveer op dezelfde plaats weder een groot gevecht plaats.
De vijand, die buitengewoon talrijk was, werd na groote
verliezen te hebben geleden , teruggedreven. Herhaaldelijk
drong hij weder op, doch hij werd — hoewel met moeite —
door de onzen in bedwang gehouden. Ook dien dag kwaïnen wij er niet zonder verlies af. Wij kregen l doode
en 18 gewonden. Den 28sten Februari werd eene colonne
uit kampong Kling in de XXII Moekim hevig beschoten,
bij welke gelegenheid een officier gewond werd. Ter bestraffing werd die kampong eenige dagen later geheel
geraseerd. Den 5den en 6den Maart werden een paar
colonnes, die uit Anngaloeng en Glé Kambing waren uitgezonden om een vivrestransport te dekken, hevig door
den vijand bestookt. Hen gedeelte van den transportweg
was bij kampong Samagani weder door den vijand vernield om het transport te belemmeren. Ook in de IX
Moekim werd een belangrijk gevecht geleverd. Den Uden
Maart namelijk rukten onze troepen uit om den vijand te
verdrijven , die zich in de bosschen benoorden den weg van
Lambaroe naar Ketapau Doea genesteld had. Eene onzer
colonnes viel in eene door den vijand gelegde hinderlaag,
waardoor wij 7 gewonden bekwamen. Nadat bij de bron der
Kroeng Daroe eene vijandelijke versterking stormenderhand
genomen was, nam de vijand de vlucht in het gebergte.
Den volgenden dag vond eene uit TjotGoö uitgezonden
colonne bij Empehbling 4 kleine vijandelijke bentings , alsmede de overblijfselen van een vijandelijk bivak, al hetwelk door de onzen vernield werd. Buitengewoon hevig
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•werd den 21sten Miutrt in de XXII Moekim gestreden.
dienden. Het bleek al meer en meer dat eigenlijk de geheele
Daags te voren was een groot transport met vivres voor
bevolking — vooral in de XXII Moekim — ons vijandig
een maand naar G l e K a m U n g opgevoerd. Do dekking van
w a s , wat hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan vrees
het transport werd beschoten , wat ons 1 doode en 3 ge- voor de oorlogspartij of aan ontzag voor vijandige hoofden
wonden kostte. Het transport kwam overigens ongehinderd
die zich op adatrechten kunnen beroepen.
over. Den 21sten moesten de ledige karren, 50 in g e t a l ,
Hoewel de kern der vijandelijke bende)) bijna uitsluitend
•worden teruggebracht. Men verwachtte toen een aanval
gezegd werd to bestaan uit lieden van de zoogenaamde
Van den vijand ; daarom waren zeven sterke colonnes naar
onderhooriglieden, werden zij zeer dikwijls door het kamQ i é K a m b i n g gezonden. Van alle zijden ontstond een hevig
pongvolk aangevuld , dat zich aan den veldarbeid onttrok
g e v e c h t ; door onze troepen werden dertien goed verdedigde
voor zoolang tegen onze troepen gevochten moest worden ,
versterkte stellingen des vijands stormenderhand vermeesom na afloop van den strijd dien arbeid weer rustig te
terd ; twee colonnes moesten eene poging om de kampong
gaan hervatten. Zoo werd in den omtrek van Djerir , onzen
Lambiri aan te tasten wegens groote verliezen en ook uitersten post in de XXII Moekim , die herhaaldelijk aan
wegens groote terreinmoeilijkheden opgeven. In hut gehad
beschietingen van den vijand blootstond, op een detachekregen wij 9 dooden en 43 gewonden , waaronder 2 officieren.
m e n t , d a t het achijfschietterrein opnam, van de omliggende
De verdere gevechten in de XXII Moekim waren niet
heuvels gevuurd door de mannelijke bevolking van een
meer zoo h e v i g , maar moeten toch in den allerlaatste!)
drietal kampongs, die , in de sawahs werkende , de ploegen
tijd weder een ernstiger karakter hebben aangenomen; zij
en patjols verliet en naar hare in de nabijheid staande
hebben althans, blijkens een onlangs ontvangen telegrageweren greep om tegen de onzen te strijden. Tegenover
phisc!) bericht, aanleiding gegeven tot de oprichting van
het op een beteren geest wijzende feit, dat niet zelden
esne versterking te Samagani, liggende aan den transportdoor hoofden en bevolking maraudeurs werden gedood of
weg tusschen Anngaloeng en Glé Kinnbing, die in den uitgeleverd , deserteurs werden opgevat, en gestolen goelaatsten tijd voornamelijk tiet doelwit der vijandelijke aanderen werden achterhaald en teruggebracht, staat een
vallen geweest is. Het laatste gevecht dat vermelding beander, waaruit de ware gezindheid der bevolking duidelijk
hoeft, had plaats in de IX Moekim. Den 19den April
in het oog springt, namelijk d a t van de werkelijke aantrokken 3 colonnes van Kotta Radja en Lambaroe naar Biloel
hangara der oorlogspartij, van hen wier doel het is ons
op het bericht dat daar eene groote vijandelijke bende zou
uit Atjeh te verdrijven , er niet één enkele is die van de
zijn aangekomen. Door het goed gerichte vuur des vijands
zij'^e der bevolking ooit vijandschap ondervonden heeft,
bekwam een der colonnes reeds spoedig vele gewonden.
dat geen enkele van de zich herhaaldelijk voordoende geNa hardnekkige!) strijd mocht het gelukken de vijandelijke
legeuheden ooit is aangegrepen om bendehoofden tearresstellingen voor het grootste gedeelte te nemen , doch dit
teeren en aan ons uit te leveren.
belette niet dat de vijand de naar hunne garnizoenen
De merkbare achteruitgang in de goede gezindheid der
terugkeerende troepen vervolgde en aanhoudend beschoot.
bevolking
g i n g ook gepaard met bet afvallig worden van
Dien d a g sneuvelden er aan onze zijde 2 minderen en
sommige hoofden, die inderdaad gedurende eenigen tijd het
kregen wij 17 gewonden waaronder 1 officier.
vertrouwen van het Gouvernement hadden genoten en wier
afval dus in geheel Atjeh een diepen indruk veroorzaakte.
De militaire maatregelen werden sedert de laatste maanden
Zoo liep TOEKOE SJECH , hoofd der III Moekim Kerkoen,
van het afgeloopen jaar in menig opzicht vergemakkelijkt
e)) bespoedigd door de in November en December in wer- gevolgd door een groot deel der bevolking van zijn gebied, in de laatste helft van Januari j l . naar den vijand
k i u g gekomen optische telegraaf, welke alle versterkingen
in Groot-Atjeh in de gelegenheid stelt om , zoowel bij d a g over, na eerst t j vergeefs getracht te hebben door een
valseh bericht eene te zijner ondersteuning uitgerukte
als bij n a c h t , zeer spoedig berichten aan elkander over te
patrouille in eene hinderlaag te lokken. Van meer beteebrengen ol orders van den gewestelij ken militairen comkenis n o g was de afval van TOEKOE TJOET MOHAMAD,
mandant te ontvangen.
hoeloebalang der VII Moekim Baid , die den 27sten J a Blijkt uit het vorenstaande dat de strijd, dien de
nuari j l . met de bevolking van Lamtengah en andere
Atjehers steeds tegen ons bleven volhouden , en waaraan
kampongs naar den vijand overging. Hoewel het niet zoo
zij al meer en meer een godsdienstig karakter g a v e n ,
duidelijk w«s als bij de vlucht van TOEKOE SJECH , is het
aan onze troepen veel inspanning en ook niet zelden g e toch zeer waarschijnlijk dat ook hij te kwader trouw was
voelige verliezen kostte zonder dat wij nader kwamen tot
en naar een vooraf beraamd plan handelde toen hij een
de gewTenschte onderwerping, de pogingen van het civiel
dag te voren de hulp van het bestuur kwam inroepen
bestuur om toenadering te krijgen tot de ons nog steeds
voor zijne kampong L a m t e n g a h , die naar zijn zeggen met
vijandige hoofden bleven volslagen vruchtcdoos. Onze invloed
een aanval bedreigd werd. De hulp werd niet verleend,
in Grooi-Atjeh g i n ? merkbaar achteruit, nieitegensiaande
omdat TOEKOE TJOET MOHAMAD weigerde de troepen peronzerzijds niets onbeproefd werd gelaten om de overtuiging
soonlijk te vergezellen, maar ook de aangekondigde aanval
ingang te doen vinden dat het Gouvernement den Mohamop Lamtengah bleef achterwege. De bij eene huiszoeking
me.laanschen godsdienst eerbiedigt en de Atjehsche adat
in zijne woning gevonden brieven en andere geschriften
wenscht te handhaven. Met de betuiging van gehechtheid
toonden aan , d a t reeds geruime:) tijd eene rechtstreeksche
en trouw op de lippen heulden de onderworpen hooflen
briefwisseling tusschen TOEKOE TJOET MOHAMAD en TOEKOE
in den regel met den vijand , of bepaalden zich tot eene
DI TIROU bestond. Van bestuurswege werd bet mogelijke
geheel passieve rol. Niet alleen sympathie voor de oorloospartij was daarvan de oorzaak, maar evenzeer de vrees gedaan om de bevolking tot kalmte te brengen en er
keerden dan ook langzamerhand velen van ben , die de
voor hare wraak. Dat deze vrees inderdaad niet ongegrond
trouwelooze hoofden gevolgd waren , in hunne kampongs
i s , bleek ia bet begin van Maart j l . , toen eene vijandelijke
terug. Ook de aanvoerder der districtspolitie in de VII
bende des nachts de woning omsingelde van waki! MOESA
Moekim Baid , TJOT KAMÉ , die met den hoeloebalang was
van Sohot, die zijn schoonvader, het ons goedgezinde hoofd
overgeloopen, meldde zich weder aan bij het bestuur;
van Lamloeboe , hij zich gehuisvest had omdat diens leven
weldra bleek het echter dat zulks met voorkennis van
door TOEKOE DI TIKOU bedreigd werd. Nadat de aanvallers
TOEKOE DI TIROU was geschied en wel met het doel om
herhaaldelijk op het huis halden gevuurd totdat zij nngedoor verraad den militairen commandant van Anagaloeng
noeg allen die er in waren hadden gedood , drongen zij het
van het leven te berooven. TJOT KAMÉ werd in hechtenis
binnen en vermoordden met den klewang de overgebleve
genomen, evenals het hoofd van Lamreh , van wien het
nen ; daarna werd alles wat van waarde was medegenomen.
bewezen was dat hij met den vijand heulde. Ook korten
Over het algemeen viel het niet moeilijk met de niet
tijd te voren was het aan het bestuur gelukt den openlijken
onderworpen hoofden aanraking te verkrijgen , doch zij liep
bijna altijd op teleurstelling uit. Zich aanvankelijk TO» r- afval va)) een reeds onderworpen hoofd te voorkomen door
tijdig de hand op hem te leggen. Dit was namelijk het
doende als genegen om zich te onderwerpen, stelden zij
geval met den in ' t vorig verslag (blz. 4) reed* genoemden
daarbij in den regel eischen , die niet zelden op verleidelijke
TOEKOE TJOET BANTAH , hoeloebalang der IV Moekim,
wijze werden voorgedragen. Bij niet inwilliging braken
van wien het bleek dat hij met de oorlogspartij bleef heulen
zij de onderhandelingen af. Maar ook als de voorwaarden
en aan haar geweren verkocht had die hem vroeger van
van onderwerping niet geheel onaannemelijk werden g e oordeeld , lieten zij niets meer van zich hooren , en ver- wege het bestuur voor politiedienst en ter zelfverdediging
n a m men weldra dat zij weder geheel de oorlogspartij I waren verstrekt. Met zijn broeder TOEKOE MACHMOED werd
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hij in Juni 1883 gearresteerd. Beiden werden naar Batavia
opgezonden en ingevolge een Indisch besluit dd. 11 October
1883, met toepassing van art. 47 liegeeringareglement, de
eerste naar Koepang en de andere naar Banda verbannen. ')
Nog trouweloozer was TJOET BANTAH'S opvolger en halfljroeder.de 15j:irige TOEKOE A M , die tot waarnemend hoeloebalang in de IV Moekiin was aangesteld, met zijne ooms,
den kedjoeroean van Loiing en den gewezen djaksa van
L e p o n g , als raadslieden naast zich. Nauwelijks weinige
dagen als waarnemend hoofd geïnstalleerd , maakte hij zicli
met zijn broeder TOEKOE HASCHIM en eenige volgelingen
schuldig aan een verraderlijken moordaanslag op eenigen
der onzen die te zijnen huize nachtverblijf hielden, namelijk
op den postlmnder van Kroeng Raba SMITH en diens poiitiedienaren. SMITH en 8 politiediensten werden duor k l e wanghouwcn afgemaakt, de overigen grootendeels zwaar
verwond. Slechts 2 van de 18 politiedienaren ontkwamen
ongedeerd of met eene lichte verwonding aan dit schandehjk verraad. Terstond na het gebeurde namen de twee
hoofd laders en hunne volgelingen de vlucht, de wapens
van SMITH en zijne pradjoerits met zicb voerende. Slechts
één der moordenaars, door de overlevenden herkend, is
ontdekt en gearresteerd.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

hebbon onderworpen. Aanvankelijk scheen TOEKOK OMAR
blijk te geven van goede gezindheid en beloofde hij onze
partij te zullen kiezen zoo dra bij gelegenheid zou hebben
verkregen om zijn peperoogst van de hand te zetten,
waartoe hij de hulp van het bestuur inriep. Nadat hem
die hulp verleend was stelde hij onder allerlei voorwendsels zijne komst te Kotta Radja uit Wel kwam hij ter
Westkust van Atjeh meer dan eens met onze ambtenaren
in aanraking en bewees hij ons zelfs eenige diensten bij
gelegenheid van onze eerste onderhandelingen met den
radja van Tenorn omtrent de loslating van de schipbreukelingen van het gestrande stoomschip Xisero, doch hij gaf
geen gevolg aan zijne stellige belofte om den 23sten Docember te Kotta Radja zijne onderwerping te komen b e eedigen In den aanvang van dit jaar keerde hij weder
geheel om en streed hij op nieuw aan het hoofd van eene
vijandelijke bende tegen onze troepen. In het begin van
Maart zocht bij echter nogmaals aanraking met het bestuur
en weinige dagen later verscheen hij werkelijk te Kotta
Radja. In hoever zijne onderwerping gemeend i s , valt
nog moeilijk te zeggen. Daar de gouverneur in zijne goede
trouw weinig vertrouwen had, zijn hem eenige voorwaarden
gesteld waaronder zijne onderwerping zou worden a a n genomen; een van die voorwaarden was dat hij de beVan TOEKOE MOEDA DAOED van Selimoen, aan wien
vrijding zou bewerken van de hooger bedoelde scbipblijkens het vorig verslag (blz. b) een voorschot g e breukelingen. Om daartoe werkzaam te zijn , heeft TOEKOE
geven was om prpertuinen te Kroeng Raija aan te legOMAR zich te Malaboeh in betrekking gesield met RADJA
g e n , werd sedert dien tijd niets vernomen totdat hij
ITAM van Malaboeh, een vijand van den radja van Tenom.
in het begin van April j l . onverwachts te Kotta Radja
W a t die twee hoofden in 't belang der bevrijding van de
verscheen. Hij trachtte zijne lange afwezigheid zoo goed
I
schipbreukelingen
hebben verricht, was bij de afsluiting van
mogelijk te verontschuldigen en beweerde wegens den
dit gedeelte van het verslag hier te lande nog niet bekend.
dood van zijn kind en van zijue zuster gedurende langen
tijd zijne woonplaats niet te hebben kunnen verlaten.
Ten aanzien van de gewapende politiedienaren , wier
Naar zijn zeggen had hij het voorschot wel degelijk b e hulp sedert de veranderde omstandigheden weinig meer
steed aan het aanleggen van pepertuinen en stelde hij
werd ingeroepen , vindt men aangeteekend dat alle Atjehers,
zich voor afwisselend te Selimoen en te Kroeng Raija verdie als zoodanig d i e n s t d e d e n , ontslagen en door Javanen
blijf te houden en een zijner vrouwen voor goed ter laatsten Maleiers vervangen zijn , en dat de bij de pradjoerits
genoemde plaats te doen wonen. Telkens als hij naar
in de XX11 Moekim in gebruik zijnde acbterlaadgeweren
Kroeng Raija g i n g zou hij ook te Kotta Radja komen.
tegen voorlaadgeweren werden verwisseld.
Ook TOEKOE IBRAHIM, hoeloebalang der III Moekim KaDe veiligheid op de wegen liet zeer veel te wenschen
joeading, die blijkens het vorig verslag in den aanvang
over. Verscheidene Chineezen , die zich van de eene plaats
van 1883 in onderwerping was gekomen , liet gedurende
naar de andere begaven zonder de gelegenheid af te wachten
geruimen tijd niets van zich hooren. Hij was kort na
om zich bij een onzer talrijke militaire transporten aa
zijne onderwerping, met medeweten van het bestuur, van
te sluiten, werden gewond of gedood, wat altijd ui
Toengkoep vertrokken om te beproeven den sedert geroofzucht geschiedde.
sneuvelden NJA HASSAN tot ons te brengen. Deze bad hem
Hooge waterstanden deden meer dan eenmaal de vlakt,
belet om terug te keeren en daarom was hij naar zijne
van Groot-Atjeh overstroomen en belemmerden de comjepertuinen in Edi gereisd na schriftelijk aan den coutromunicatie.
eur de verzekering van zijne trouw te hebben gegeven.
In het geheele gouvernement, de Westkust alleen uitHij is nu onlangs, ongeveer tegelijk met TOEKOE MOEDA
gezonderd, had men veel te lijden van de cholera, die
DAOED van Selimoen , te Kotta Radja teruggekomen en
in de laatste dagen van September en in het begin van
zal nu trachten zijn zwager, het bekende bendehoofd
October 1883 in de vlakte van Groot-Atjeh en ook onder
TOEKOE TJOET , tot onderwerping over te balen Al valt
de bezetting heerschte. Volgens de laatste berichten heeft
er over het algemeen zeer weinig vertrouwen te stellen
die ziekte zich in de maand Meijl. weder aldaar vertoond.
op de in onderwerping gekomen hoofden , mag de terugDen 7den J u n i 1883 werd te Kotta Radja een hevige
keer van de beide genoemde hoofden wellicht toch als I schok van aardbeving gevoeld in horizontale richting
een gunstig verschijnsel worden aangemerkt. Als zoodanig
van zuidoost naar noordwest, die verscheidene minuten
verdient ook vermelding dat eenige hoofden der XXVI
aanhield en met licht onderaardsoh gerommel gepaard
Moekim den gouverneur mededeeling deden van hun verg i n g . Deze schok, die in geheel Groot-Atjeh en ook ter
langen dat de jeugdige hoeloebalang TOEKOE NJA BANTAH
Noordkust gevoeld werd, heeft — zoover bekend— geen
in het huwelijk zou treden met. de dochter van TOEKOE
onheilen veroorzaakt.
N E Q van Marassa , een der zeer weinige Atjehsche hoofden
De verharde weg van Toengkoep naar Montassik kwam
die vertrouwen verdienen. Deze stap der hoofden uit de
in den aanvang van dit jaar gereed; dientengevolge werd
XXVI Moekim is daarom van belang, omdat onder het
de tijdelijke versterking, die tot bescherming van de
sultansbestuur des sultans toestemming noodig was voor
wegwerkers te Pajaoe op de grens tusschen de XXII en
het huwelijk van hoeloebalangs met dochters van hoeloede XXVI Moekim was opgericht, ingetrokken en gesloopt.
balangs uit andere districten.
Ook werd de weg van Ketapan Ooea over Biloel naar
De in t vorig verslag (blz. 5) reeds met een enkel
Anagaloeng, die door de bevolking tegen betaling g e woord besproken aanraking met TOEKOE NANTA SETIA RADJA,
maakt w a s . opgeleverd. Het gedeelte tusschen Ketapan
den wettigen hoeloebalang vaneen gedeelte der VI Moekim,
Doea en Biloel werd goedgekeurd; het andere gedeelte
leidde niet tot het gewensclite gevolg. Hij verklaarde
kon niet worden aangenomen. In de IV en de VI Muekiin
zich wel te willen , maar niet te kunnen onderwerpen ,
werden, in overleg met de hoofden, verbindingswegen
omdat hij gebonden was door een eed. Hem werd daarop
aangelegd voor de cavalerie en artillerie. De baan voor
te kennen gegeven dat zijn vroeger gebied namens hem
den ontworpen stoomtramweg van Kotta Radja naar Glé
door zijn schoonzoon TOEKOE OMAR (een lid der familie
Kambing, die echter voorloopig niet verder dan tot Auavan de hoeloebalangs van Malaboeh , die blijkens Llz. 4
galoeng en misschien wel niet verder dan tot Lambaroe
van het vorig verslag herhaaldelijk tegen ons had g e zal worden gelegd , kwam tot Pager Aijer gereed.
streden ,) zoude worden b e s t u u r d , zoodra deze zich zou
Het bezoek van den Gouverneur-Generaal aan GrootAtjeh , waarop reeds gedoeld werd in het vorig verslag
') Dezelfde politieke maatregel werd in Mei jl. toegepast op den
(blz. 5), had in Augustus van het afgeloopen jaar plaats
reeda genoemden TJOT KAMÉ en een anderen gevaailyken Atjeher,
(verg. blz. 1 hiervóór). De Landvoogd vertoefde er van
den spion Si ABOE.

Ï
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den 9den tot den 17den dier maand en bezocht ook eenige
versterkingen. Het denkbeeld om onze bezetting1 te concentreeren en door vermindering van posten onze positie
te versterken werd In het breede door den Landvoogd
met de civiele en militaire autoriteiten besproken , doch
daaromtrent werd geen eenstemmigheid verkregen. De
nieuw benoemde Gouverneur-Generaal vertoefde, zooals
reeds op blz. 1 is gezegd , op zijne reis van Nederland
naar Batavia, in de laatste dagen der rnaand Maart j l .
medq een korten tij I te Kotta Radja om zich op de hoogte
te stellen van den toestand.
W e r d e n , blijkene blz. 6 van het vorig verslag, in
Augustus 1882 ten aanzien van de scheepvaart beperkende
bepalingen genomen w a t betreft de Noordkust van Atjeli
van Olehleh tot Diamantpunt, ten einde te voorkomen dat
het verzet van Groot-Atjeh door sommige aldaar gelegen
landschappen gesteund werd , het bleek al meer en meer
dat van uit de meeste onderhoorigheden ook ter Oost- en
ter Westkust de strijd tegen ons werd levendig gehouden ,
en het werd daarom dringend noodig geacht de bedoelde
belemmerende bepalingen te verscherpen en op het geheele
kustgebied van Atjeh toepasselijk te verklaren. Bij besluit
van den gouverneur van Atjeh van 29 Mei 1883 werd
namelijk , onder voorbehoud vau de goedkeuring van den
Gouverneur-Generaal, bepaald flat voortaan voor den i n en uitvoer alleen zouden zijn opengesteld de havenplaatsen
waar gouvert'ements-ambtenaren frevestigd w a r e n , namelijk Olehleh in Groot-Atjeh , Segli, Samalanaran , Telok
Semawé en Edi ter Noord- en Oostkust en Malaboeh ter
• W e s t k u s t , alsmede Tamnat Toean — insgelijks ter Westkust — zoodra ook daar een ambtenaar gevestigd zou zijn ,
hetgeen sedert is geschied door er tijdelijk een controleur te
plaatsen. Tusschen genoemde havenplaatsen en de overige
landschappen werd de scheepvaart beperkt tot iulandsche
vaartuigen van niet meer dan 20 ton laadruimte , voorzien
van een bewijs van den betrokken radja , zijnde deze vaurtuijren verplicht om wanneer zij op reis naar hunne besteinining één of meer onzer vestigingen voorbijgingen
aldaar aan te leggen om gevisiteerd te worden en h u n
pas te laten afteekenen. Uitdrukkelijk werd door den gouverneur bepaald dat alle bezwaren voor den handel moesten
worden vermeden, voor zoover dat niet zou schaden aan
eene scherpe en afdoende controle. Eindelijk werd ten overvloede de aandacht der ambtenaren er op gevestigd dat de
genomen maatregel in geen enkel opzicht de strekking
had om onder de op de Atjebsche kust ten handel komende
personen aan Nederlandsche onderdanen voorrechten t e
verzekeren boven anderen. Als tijdelijke maatregel werd
het besluit van den gouverneur door den GouverneurGeneraal goedgekeurd. Daar sommige peperhandelaren vau
deze scheepvaartbepalingen — vooral ter Westkust— belem mering ondervonden , is op machtiging van den Gouverneur-Generaal ter Westkust eer. hulk gestationneerd
met het doel om de handelaren in de gelegenheid te stellen
om uit die hulk peper op te koopen.

verd kreeg. In November nam hij op plechtige wijze bezit
van de door hem heroverde II Moekim. De verzamelde
hoofden dier streek zwoeren hem trouw onder de min of
meer gestrenge voorwaarden die bij voor hunne onderwerping gesteld had. Het invallen van de poeasa en daarop
het uitbreken van de cholera in zijn lnndschap deden den
radja van Samalangan tijdelijk den strijd staken. Toen
echter die ziekte nagenoeg geweken w a s , hervatte hij
onverwijld den oorlog tegen Merdoe, veroverde Djanka
Boeija, Tjoet en SematangOlim en bracht zijnen vijand
gevoelige verliezen toe. Zeer was hem daarbij te stade g e komen een ter zelfder tijd door zijn neef, TOEKOE B I K
SECH , uit de bovenlanden van Pantei Radja gedane inval
in Merdoe, waardoor de radja van dit landschap zich verplicht zag om zijne macht te verdeelen. Hoewel toen onderliaudelingen over het staken der vijandelijkheden werden
gevoerd, kwam het echter niet tot vrede. De radja van
Merdoe zag zich daardoor herhaaldelijk genoopt om te
trachten met het bestuur weder op goeden voet te komen.
Deze houding van Merdoe wordt ook verklaard door de
omstandigheid dat zijn landschap veel lijdt onder het verbod om de vischvangst uit te oefenen. Aan Merdoe waren
de voorwaarden medegedeeld waaronder die dwangmaatregel
zou kunnen worden opgeheven. Uit het daarop ontvangen
antwoord bleek dat alle voorwaarden desnoods zouden
kunnen worden aangenomen, behalve die dat de wederspannige hoeloebalangs zich bij den adsistent-resident of
bij den controleur zouden vervoegen, daar toch sommigen
hunner,

o. a. TOEKOE

TJOET

MOEDA LATIEF , tijdens de

Samalangan-expeditie in 1877 gezworen hadden
weder een Europeaan te zullen ontmoeten.
TOEKOE

TJIHIK

SEMAOEN

van

Passangan ,

nooit

die zich

vroeger steeds gekenmerkt had door zijn woeligen enoorlogzuchtigen aard , heeft na de in Maart 1883 met hem
getroffen schikking (verg. vorig versla» blz. 6) de rust
niet meer verstoord. W e l nam hij somwijlen nog pene min
of meer dreigende houding aan , doch tot daden kwam
het niet. In Januari j l . is de adsistent-resident bij den
radja geweest en de ontvangst liet niets te wenschen over.
De onderwerping van TOEKOE R I van Leboe is hierop
voorzeker vau invloed geweest. Zoolang Leboe nog geheel
afhankelijk was van Passangan , had TOEKOE T J I H I K S E -

MAOBN , door de ligging van dat landschap, voortdurend
de beste gelegenheid om van daaruit het hem vijandige
Kloempaug Doea te bestoken, welke gelegenheid hem echter
benomen werd sedert TOEKOR R I een verbond sloot met
TOXCÏKOE BINTAHA SETIA MOEDA van Kloempang Doea.

Ernstig werd de rust door Gedong verstoord. Terwijl de
ons getrouwe radja's van Baijoe en Tjoenda tegen het
landschapje Blang Mangat waren opgetrokken , was TOEKOE
TJIHIK van Gedong onverwachts en verraderlijk in Baijoe
gevallen en had d a a r , op drie kampongs n a , alles verwoest. Het oorlogsstoomschip Makasser g i n g terstond bij
Gedong ten a n k e r , waarop TOEKOE TJIHIK , zich bedreigd
achtende, onverwijld uit Baijoe terugkeerde. Nadat vruchteloos, ook door de tusschenkouist van den radja van
Merkbare verbetering is van den hierbedoelden maatregel
Telok Semawé , beproefd was met Gedong eene minnelijke
niet ondervonden ; daarentegen werd, vooral ter Noord- en
schikking te treffen , vergunde de adsistent-resident einOostkust, de slechte gezindheid levendig gehouden door
delijk onzen bondgenooten van Baijoe en Tjoenda, die inzendelingen van de partij van verzet, die uit naam van
middels Blang Mangat ten onder hadden gebracht, Gedong
verschillende hoofden , zooals TOEKOE DI Tinou eD andemet geweld tot rede te brengen. Van de zeezijde gesteund
ren , aanspoorden tot den heiligen oorlog tegen het Nedardoor het vuur van de Makasser, begonnen de verbondenen
lanclsche gezag en daarvoor gelden verzamelden. De krijgsin Juli 1883 den a a n v a l , met zooveel voorspoed dat reeds
bedrijven in Groot-Atjeh werden in de onderhoorigheden
met buitengewone belangstelling gevolgd en het was op- in de daarop volgende maand de oorlog in den gewensebten zin beëindigd was. Met eene kleine wijziging
merkelijk hoe snel de berichten daaromtreut, — natuurlijk
nam TOEKOE TJIHIK van Gedung de hem gestelde voormeestal ten gunste van de verrichtingen der vijandelijke
waarden a a n . terwijl de radja van Telok Semawé
benden verfraaid, — van Groot- Atjeii derwaarts werden
zich voor de stipte nakoming er van verantwoordelijk
overgebracht.
stelde. De vrede was echter niet van langen duur. In de
De afdeeling Noord- en Oostkust was in het afgeloopen
eerste dagen van dit jaar opende TOEKOE T J I H I K van
jaar weder het tooneel van menige beroering tusschen de
Gedong op nieuw de vijandelijkheden tegen Baijoe. W a s
landschappen onderling. TOEKOE T J I H I K BOEGIES van Samahet lot hem aanvankelijk gunstig , weldra keerde de krijgslangan hield zegevierend den strijd vol tegen zijne vijanden
kans en zag TOEKOE TJIHIK zich uit het grootste gedeelte
uit de boveulanden en den radja vau Merdoe. Waren ia
van het door hem op Baijoe veroverde landschap Blangmé
de laatste helft van April 1883 nog verschillende gedeelten
verdreven. Aangemoedigd door het succes van Baijoe, bevan zijn gebied in handen zijner vijanden , in de eerste
sloten daarop ook de andere verbonden radja's om Gedong op
dagen van Juni begon TOEKOE TJIHIK den aanvallendeu
eigen gebied te bestoken. In het begin van Maart jl. werd
oorlog, verdreef TOEKOE PERDAX uit een viertal kampongs ,
ook het laatste gedeelte van Blangmé door de verbondenen
trok de rivier over en drong in de II Moekim. Ook daar
liep de strijd ten voordeele van TOEKOE TJIHIK u i t , zoo- heroverd en den vijand eene gevoelige nederlaag toegebracht. Tijdens deze gebeurtenissen plaats g r e p e n , k w a m
dat hij nagenoeg zijn gansche gebied van vijanden gezui-
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TOEKOE TJIIIIK van Gedong te overlijden en zijn zoon
TOEKOE IIITA.M haastte zich om zijne onderwerping aan te
bieden en vrole te vragen. Toen het echter bleek dat
Gedong met dit aanbod niets anders beoogde dan tijd te
•winnen, ten einde zich van de geleden nederlaag te herslellen, werd de oorlog hervat. BINTAUA MOEDA , panglima
prang van Blangmé, sneuvelde, wat de verdero krijgsbedrijven tot de maand April deed uitstellen. De radja van
Passangun , schoonzoon van den pas overleden radja van
Gedong, bood toen zijne bemiddeling aan , om aan den
strijd een einde te maken , waarop hem van bestuurswege
geantwoord werd dat hij twee gemachtigden naar Telok
Semawé kon zenden om te zijner tijd de vredesvoorwaarden
te bespreken. Den Oden April voud voor het eerst weder
een hevig gevecht plaats dat door verraad van het volk
van Samakoeroek niet gunstig voor de verbonden radja's
afliep. De radja van Tjoenda had namelijk met dien van
Samakoeroek een verbond gesloten tegen Gedong en toen
zij gezamenlijk tegen dat landschap zouden optrekken,
werd de radja van Tjoenda onverwachts door de lieden van
Samakoeroek aangevallen , zoodat hij ter nauwernood het
leven kon redden. Er ontstond eene groote paniek onder
de strijders van Tjoenda, waarvan dien dag 7 gedood en
31 gewond werden. De vluchtende Tjoendaueezen brachten
ook de elders in gevecht zijnde lieden van Baijoe aan het
wankelen; door de verwarring ontstond er brand in de
munitie, die in de lucht vloog; twintig der bewakers
werden zwaar verwond. De Gedongers trokken partij van
de verwarring en maakten zich meester van de versterkte
kampongs van Baijoe, waaruit ze echter aanstonds weder
verdreven werden toen de verbonden radja's zich hadden
hersteld. De lieden van Blangmé waren dien d a g gelukkiger en namen met een verlies van 3 dooden twee zeer
sterke bentings van Gedong; volgens de laatste berichten
hielden zij zich daarin nog steeds staande. De gemachtigden
van den radja van Passangan waren inmiddels te Telok
Semawé aangekomen en drongen er op aan dat terstond de
vrede zou gesloten worden. Hoewel er weinig hoop op
bestond dat Gedong n u reeds vrede zou willen sluiten
meende de adsistent-resident de bemiddeling van Passangau
te moeten aannemen, doch hij weigerde iets in de reeds
vroeger gestelde voorwaarden te veranderen. Deze voorwaardeu bestonden daarin dat Gedong zijne bentings zou
slechten en 50 Beaumontgeweren en al zijn geschut aan
het bestuur zou uitleveren.
D e , blijkens blz. 7 van het vorig verslag, in Februari
1883 genomen eindbeslissing in de sedert jaren hangende
geschillen tusschen Pedir en Gighen over het. bezit der
kampong Lang werd door eerstgenoemd landschap al weder
niet geëerbiedigd. TONGKOE RADJA PAKF.H , radja van P e d i r ,

weigerde eenvoudig die kampong als » tanah w a q a f " te
erkennen en bleef e r , evenals vroeger, het bestuur over
voeren. Ook het aangewezen hoofd van L a n g , TOEXÜKOE
R I , betoonde zich onwillig om de benoeming aan te nemen ,
omdat hij zich da'>r niet veilig waande. De vele gebeurtenissen elders noopten het bestuur om deze quaestie voorloopig onaangeroerd te laten. Overigens heerschte in Gighen
veel verdeeldheid en evenzoo in Pedir. In het eerste landschap waren eenige hoofden bezig elkander te beoorlogen ,
terwijl in Pedir ernstige oneenisyheden uitbraken tusschen
den radja

en

zijne

broeders TOEKOE MOEDA HAPSAN en

TOEKOE MOHAMAD YOESOEF.

In het laatst van het afgeloopen jaar werd de rust in Edi
vrij ernstig verstoord door lieden uit Bagoh en Edi-Tjoet. In
den nacht van den 16Jen op den 17den November drong
namelijk onverwachts eene bende kwaad volk het erf van
den luitenant-Chinees t e Edi binnen en vermoordde een
der wachthebbende oppassers, terwijl verschillende andere
Chiaeezen werden gewond. Toen eene militaire patrouille
verscheen, was de bende reeds weder verdwenen. Een
tiental dagen later werd de strandkampong aan de Eriirivier des nachts door eene naar gissing 50 i'i 60 man
sterke bende, mede uit Bagoh en Edi-Tjoet herkomstig,
aangevallen. Gelukkig bevond zich de tolk MAD SAID met
17 gewapende politiedienaren van den radja van Edi aan
de K w a l a , die de aanvallers op de vlucht dreven. Na dien
tijd beproefde de bende nog wel eenige malen de strandkampong te bekruipen , doch deze pogingen werden steeds
verijdeld. Door de oprichting van eene benting aan het
strand, het uitzetten van wachten en het uitzenden van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

bevolkingspatrouilles mocht het den radja van Edi gelukken verdere aanslagen 'e voorkomen. JN'og steeds tracht
het bestuur, zij het ook tot dusver vruchteloos, de uitlevering van de onruststokers op minnelijke wijze van de bestuurders van Bagoh en Edi-Tjoet te verkrijgen. Mocht
echter binnen een bepaalden tijd aan dien eiscli n o g niet
zijn voldaan. dan zal de radja van Edi tot geweld zijne
toevlucht nemen. Voorloopig werd alle invoer van rijst en
opium ia beide landschappen verboden.
Volgens bij het bestuur ingekomen berichten zou N J A
BAKOEM , de hoofdleider van vroeger te Edi plaats gehad
hebbende vijandelijkheden, zich in de bovenlanden van
Edi-Besar en Pedawa bevinden en voornemens zijn naar
Gedong te gaan om daar aan den strijd tegen onze bondgenooten deel te nemen. De radja's van Edi en Pedawa
hebben vruchteloos getracht hem door bevolkingspatrouilles
te doen oplichten. Öok in Edi werden door verschillende
onderhoofden brieven ontvangen om hen op te ruien tot
den heiligen oorlog tegen ons g e z a g , welke brieven aan
het bestuur werden uitgeleverd. De radja van Edi en de
meesten zijner onderhoorigen onderscheidden zich nog steeds
zeer gunstig door hunne goede gezindheid jegens het
Gouvernement. In Edi heerscht dan ook eene betrekkelijke
welvaart, waarvan elders weinig te bespeuren is. De radja
heeft op zijne kosten eene telephonische verbinding laten
maken van het kantoor aan den » Boom " naar het bureau
den controleur.
Ook in het landschap Langsar en het daaraan onderhoorige Modjopahit hadden woelingen plaats, waardoor de
rust niet alleen d a a r , maar ook in de onderafdeeling Tamiang der residentie Oostkust van Sumatra ernstig werd
bedreigd. Tusschen de in die landschappen gevestigde
Groot-Atjehers en Pedireezen kwam het namelijk voortdurend tot botsingen, waarbij aan weerszijden dooden en
gewonden vielen. De schuld lag geheel aan de Pedireezen.
Daar TOHNGKOE TJIIIIK , radja van L a n g s a r , die ook het
gezag over Modjopahit voert, onmachtig of onwillig was
om aan de bestaande onlusten een einde te maken , besloot
het bestuur om zich met de zaak te bemoeien. De GrootAtjehers werden aau munitie geholpen, waarop zij de
beiitings hunner tegenstanders bestormden en namen , en
alle Pedireezen verdreven. Ter voorkoming van verdere
ongeregeldheden werd door het bestuur bepaald dat voortaan de Groot-Atjeliers alleen iu Modjopahit, de Pedireezen
alleen in Langsar zouden mogen verblijf houden. Verder
werd het denkbeeld in overweging genomen om Modjopahit
geheel van Langsar af te scheiden en onder het bestuur
van een eigen hoofd te stellen.
Zeerooverijen werden af en toe ter Oostkust gepleegd.
In het tijdvak, waarover dit verslag loopt, mocht het ons
gelukken eenige bekende zeeroovers, met namen TOEKOB
MADAX

en N J A SARONG , te arresteeren ; de laatste ver-

dronk bij eene poging tot ontvluchting. Ook eenige gevallen van strandroof deden zich ter Oostkust voor. De
daders waren voornamelijk lieden van de Noordkust, gevestigd in de landschappon Bagoh en Edi-Tjoet. In laatstgemeld landschap hield zich een tijd lang ook nog eene
gewapende bende op , gevormd door van Edi gedroste veroordeelden en gewezen politie-oppassers , welke bende zich
vooral aan rivierroof schuldig maakte.
Ter Westkust bleven lieden van Tenom P a n g a , Telok Boeboen en Oeloe Boeboen het Malaboehsche n o g steeds onveilig
maken. Aanvankelijk bepaalden de vijanden zich tot het beschieten van de passar, doch, naarmate hun aantal toenam,
werden zij stoutmoediger, totdat zij eindelijk, onder aanvojring van den ons en onzen bondgenoot van Malaboeh
zeer vijandig gezinden TOEKOE IMAM MOEDA , radja

van

Tenom , het beleg sloegen voor Malaboeh. In den loop
van Mei 1883 hadden de passar en het etablissement
van den controleur herhaalde nachtelijke aanvallen te verduren , waarvan sommige zeer hevig waren. Gesteund
door het vuur uit onze militaire versterking mocht het
echter aan de passarbevolking en aan de gewapende politiedienaren, die het etablisssment bewaakten, gelukken
om al die aanvallen af te slaan. De toestand begon echter
hachelijk te worden , omdat de munitie der passarbevolking uitgeput raakte. Toen weldra nieuwe voorraad ontvangen was en het oorlogsstoomschip Madura voor Malaboeh
verscheen , besloot TOKKOE IMAM MOEDA tegen het einde van

genoemde maand tot den terugtocht. Hij verscheen echter
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bij stormachtig weder vastgeloopen. Hij en de bemanning
zagen zich genoodzaakt oin het schip te verlaten en gingen
aan w a l ; nauwelijks aan den wal gekomen, waren zij
door de inboorlingen omringd en zeer vijandig bejegend
geworden. Het hoofd van Panga , TOEKOE N J A POETIH ,
nam hen in bescherm ing en liet van het voorgevallene
kennis geven aan den radja van Tenom, die reeds den
volgenden d a g ter plaatse aankwam en de sehipbreukelingen als gevangenen naar Tenom medevoerde.
Zoodra de tijding van de stranding van de Nisero en
van (ie gevangenhouding van hare bemanning door den
radja van Tenom bij den adsistent-resident der Westkust
ontvangen was , stelde deze alle pogingen in het werk om
de bevrijding te bewerkstelligen. De gouverneur van Atjeh
werd met het voorgevallene in kennis gesteld en voorzag
den adsistent-resident terstond van de noodige instructiën.
Middelerwijl was bet gestrande vaartuig door midden
gebroken en door de lieden van Tenom en Panga zooveel
mogelijk leeggeplunderd.
De radja van Tenom, die bij zijn eerste schriftelijk antwoord aan den adsistent-resident voor de invrijheidstelling
van de gevangenen niets meer gevraagd had dan dat
zekere T E M Po van P i n a n g , die hem n o g eene vrij groote
som voor verkochte en geleverde peper schuldig was, deze
som zou komen betalen , stelde hoogere eischen toen een
Engelsch oorlogsschip (de Pegasus) in de wateren van Atjeh
verschenen was om inlichtingen in te winnen en toen van
Engelsche zijde groote activiteit betoond werd om de bevrijding van de gevangenen te bewerken. De radja kwam
Nadat de radja van Tenom , ten gevolge van het verer openlijk voor uit dat hij door zijne hooge eischen ons
nielen van zijne woning door de in 1882 plaats gehad
hebbende tuchtiging van Boeboen (zie vorig verslag blz. 7), in een oorlog met Engeland houpte te wikkelen.
die plaats verlaten en zich weder in Tenom gevestigd
Nadat meer dan een maand met vruchtelooze onderhanhad , bleek het dat hij den wettigen hoeloebalang van
delingen was voorbijgegaan (in welk tijdsverloop de radja
Telok Boeboen, TOEKOE RADJA MOEDA N J A POETIH , zijn
van Tenom den gezagvoerder der Nisero en twee personen
zwager, op grond dat deze krankzinnig zou zijn, reeds
der bemanning had losgelaten om , naar hij zeide , de zaak
vóór eenige jaren in het blok had laten sluiten , omdat
tot een einde te brengen), ontving de commandant van het
deze niet in alle opzichten zijne plannen goedkeurde. In
Britsche oorlogsschip den 23sten December last om met zijn
deze euveldaad was de radja van Tenom bijgestaan door
bodem naar Tenom te gaan en zich niet den radja in
N J A POETIH'S eigen zoon , en hij had dezen, zijn neef, toen
betrekking te stellen. De gouverneur, hoewel niet verin naam het gezag in handen gegeven, maar was feitelijk
helende dat hij die opdracht kwalijk overeen te brengen
zelf opgetreden als bestuurder van Telok Boeboen. Jaren
achtte met de volkenrechtelijke gebruiken , stemde toe in
lang was N J A POETIH in het blok gesloten gebleven en
het vertrek van de Pegasus naar T e n o m , en zulks om
hij werd eerst verlost nadat TOEKOE IMAM MOEDA met
moeilijkheden met de Engelsche Regeering te voorkomen
zijn neef na het bombardement van Boeboen het landschap
en om het verwijt te ontgaan dat van wege het Nederhad verlaten. Sedert Octoberjl. is n u TOEKOE RADJA MOEDA
landsch-Indisch Gouvernement niet alles gedaan of geduld
N J A POETIH door ons bestuur als hoeloebalang van Telok
was wat de bevrijding van de gevangenen had kunnen
Boeboen erkend.
bevorderen. Eenmaal tot dat besluit gekomen, wendde de
gouverneur alles aan wat strekken kon om de zending van
In Pattij werd in 1883 de wettige rechthebbende, TOEKOE
de Pegasus te vergemakkelijken , en er werd n u tevens
IBRAHIM , weder aan het bestuur gebracht. Het bleek
afgezien van beraamde en gedeeltelijk reeds tot uitvoering
namelijk dat er bij de regeling van de erfopvolging in
gebrachte plannen om iulandsche hoofden uit Groot-Atjeh
1880 , toen als toekomstige radja een zeer jeugdige zoon
en uit de onderhoorigheden werkzaam te doen zijn ter
van TOEKOE N J A AKOEP was aangewezen, misleiding had
bevrijding van de gevangenen.
plaats gehad. Deze N J A A K O E P , die destijds als tijdelijk
bestuurder van Pattij was opgetreden (verg. het verslag
Tevens besloot de gouverneur dat alles onverwijld zou
van 1881 blz. 7 ) , maar zich sedert als een gevaarlijke
worden gereed gemaakt voor eene militaire expeditie naar
onruststoker had doen kennen , werd nu tevens onschaTenom , en dat deze zou worden ondernomen zoodra mocht
delijk gemaakt. In J u n i 1883 werd hij naar Batavia
blijken dat de pogingen van den commandant der Pegasus
opgezonden en ingevolge gouvernementsbesluit dd. 11
om de gevangenen te bevrijden mislukt waren. Het zenden
October 1883 n°. 17 bij politieken maatregel naar A m van eene militaire expeditie strookte geheel met de inzichten
boina verwijderd.
van gemelden commandant, wien het reeds moeite had
gekost om geheel werkeloos toeschouwer te zijn van de
De reeds op blz. 7 hiervóór genoemde RADJA ITAM, een
onvruchtbare onderhandelingen met den radja van Tenom
ons tot nog toe zeer vijandig bloedverwant van den radja
en die dan ook verwachtte dat onzerzijds maatregelen van
van Malaboeh , bood in de maand Januari j l . zijne onderCeweld zouden worden genomen. De reis van de Pegasus
•werping aan.
liep vruchteloos af en toen nog eene hernieuwde poging
In de eerste helft der maand November 1883 greep ter
van den commandant om de bevrijding van de gevangenen
Westkust van Atjeh eene gebeurtenis p l a a t s , die zeer
te bewerken eveneens zender resultaat bleef, vertrok de
gewichtige gevolgen gehad heeft en waaromtrent reeds
militaire expeditie den 4den Januari jl. van Olehleh. De
in de zitting van de Tweede Kamer van 9 Juni j l .
expeditionnaire macht bestond uit het 3de veldbataljon infan(zie Handelingen 1883/84 blz. 1531 en volgende) eene
terie, sterk 5G0 officieren en manschappen, eene sectie
uitvoerige mededeeling is gedaan. Het gebeurde komt
bergartillerie met 2 mortieren , sterk 46 officieren en mankortelijk neder op het volgende. In den nacht van 10 op
schappen , 52 officieren en manschappen der genie , 16 van
11 November (volgens anderen een paar dagen vroeger)
strandde voor P a n g a , in het gebied van den straks ver- den geneeskundigen dienst en 12 der intendance, terwijl
430 dwangarbeiders en 30 vrije koelies aan de expeditie
meldtn radja van Tenom, het reeds liooger genoemde
waren toegevoegd , die werd aangevoerd door den gewesEngelsche stoomschip Nisero, kapitein WOODHOUSE , dat
telijken militairen commandant kolonel H. DEMMEM. De
den 27sten October te voren met eene lading suiker van
troepen werdon overgebracht door drie oorlogsschepen , de
Soerabaija vertrokken was met LestemmiDg naar het SuezBromo, de Banka en de Palembang, alsmede door het
kanaal. Blijkens eene later door den gezagvoerder afgelegde
gehuurde stoomschip Detonhurst. In den ochtend vanden
verklaring w a s , na verandering van koers met het doel
volgenden d a g werd voor Tenom geankerd , waar aanwezig
om op Poeloe Bras kolen in te nemen, zijn schip des avonds
Spoedig weder aan het hoofd vim een groot aantal vijanden.
Reeds in het begin van Juni werd het terrein hij onze
nederzetting weder onveilig en den 7den dier maand werd
het vijandelijk vuur op nieuw daarop geopend. Het
werd eerst tot zwijgen gebracht toen de Madura in het
gezicht kwam en door hare granaten den vijand op voldoenden afstand van onze nederzetting hield. TOEKOE
IMAM MOEDA liet zich echter ook daardoor niet afschrikken ;
hij deed herhaalde aanvallen op Malaboeh, maar werd
telkens afgeslagen. In den nacht van 5 op 6 J u n i deed
hij een aanval op de kampong Rantau Paudjang, die
genomen en verbrand werd. Toen hij echter eenige dagen
later onder het bereik kwam van het geschut onzerbenting werd hij met kartetsvuur verdreven. Kort daarop
kregen de vijandelijke benden eene zeer gevoelige les van
de bevolking van kampong Merbouw; zij werden tot eene
overhaaste vlucht gedwongen, zoodat een 50-tal in de
rivier het leven verloren. Sedert half J u n i werd dan ook
de rust in Malaboeh niet meer verstoord. Tot bestraffing
voor al deze aanvallen werden den 19den J u n i door het
oorlogsstoomschip Atjeh eenige granaten in Boeboen en
Tenom geworpen. Niet lang daarna, in den loop der
maand J u l i , ontving de gouverneur een brief van TOEKOK
IMAM MOEDA , waarin deze zijne aanvallen in Malaboeh
trachtte te verontschuldigen. De gouverneur antwoordde
hierop dat het geschrift geen voldoende verontschuldiging
inhield en deelde hem de voorwaarden mede waaronder
hem het gebeurde kon worden vergeven.
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waren Zr. Mf. stoomschip Benkoden en het Britsche oorlogsvaartuig Pei/asus.
Aan den radja van Tenom werd een ultimatum gezonden
en toen dat onbeantwoord bleef, namen de vijandelijkheden
den 7den Januari een aanvang.
Het effect der expeditie, die niet tot de bevrijding van
de gevangenen mocht leiden , en waarvan lager (in hoofdstuk D) eene uitvoerige beschrijving zal worden gegeven ,
was dat de radja van Tenom eene voorbeeldige tuchtiging
ontving. De gedei werd na een hevig gevecht stormenderhand genomen, de hoofdplaats Padang Kling, die
buitengewoon versterkt was, werd vermeesterd eu verbrand, en SimpangOlim, de verblijfplaats van den radja ,
werd platge-cboten. Daarna embarkeerden de troepen weder
en keerden zij den loden Januari te Olehleh terug. Toen
werd bepaald dat de kust van Wailfth af tot Ketapan
Pasir zoo gestreng mogelijk voor allen in- en uitvoer zou
gesloteD blijven , dat ook de vischvangst zou worden belet
en dat door onze oorlogsschepen op alles zou worden geschoten wat onder hun bereik kwam, een en ander totdat
de gevangen schipbreukelingen zoudon zijn uitgeleverd.
Aanvankelijk werd die sluiting van het kustgebied bewaakt
door één oorlogsstoomschip , maar toen de kruiser 1ste klasse
Koningin Jimma der Nederlanden tijdelijk ter versterking
van het station Noordelijk Sumatra was aangekomen, werd
ook dat vaartuig er voor aangewezen.
Tegen het einde van Januari jl. opperde de Britsche
Regeering het denkbeeld om iemand uit de Straits-Settlements naar Tenom te zenden ten einde nogmaals eene
rechtstreeksche poging tot bevrijding van de gevangenen
te dcen. Na overleg met den Gouverneur-Generaal werd
door de Regeering hier te lande daarop geantwoord dat
onzerzijds tegen zoodanige zending geen bezwaar bestond,
mits de te zenden persoon op eigen risico ging en dat op
medewerking onzerzijds, binnen grenzen door den gouvemeur van Atjeh te bepalen, kon worden gerekend. Met
de zending werd belast de heer MAXWELL , lid van den
kolonialen raad te Singapore, die met de Pegasus naar
Atjeh werd overgebracht. Nadat de heer MAXWELL eene
conferentie had gehad met den gouverneur te Kotta Radja
vertrok hij naar Tenom. Hij en de commandant der Pegasus
hebben drie dagen te Simpang Olim , verblijfplaats van den
radja van Tenom , vertoefd en daar langdurige onderhandelingen over de bevrijding van de gevangenen gevoerd , die
echter almede tot geen resultaat hebben geleid. De eischen
van den radja waren zóó hoog, dat zij door iedereen zonder onderscheid belachelijk werden genoemd. Een van de
eischen was geheele vrijheid van handel onder garantie van
Engeland , waarin in geen geval kon worden bewilligd,
daar het toestaan daarvan zou gelijkstaan met onbeperkte
bevoegdheid tot invoer van wapenen en munitie, wat
onmogelijk kon worden geduld.
Na het mislukken van de zending van den heer MAXWELL
heeft de gouverneur van Atjeh nog pogingen in het werk
gesteld om door eenige Atjehsche hoofden, namelijk

§ 4.

Midden'Sumatra.

Behoudens de gewapenderhand onderdrukte woelingen in
de omstreken van het Toba-meer , waarover in de volgende
paragraaf gehandeld wordt, grepen in de niet onder geregeld bestuur gebrachte of nog onafhankelijke binnenlanden van Sumatra geen gebeurtenissen plaats die het
Gouvernement in moeielijkheden brachten.
In de zoogenaamde Singkelsche bovenlanden (Simpang
Kiri en Simpang Kanan) schijnt het gedurende het afgeloopen jaar vrij rustig gebleven te zijn. Ernstige verwikkehngen werden van daar niet gemeld.
In Bonan Dolok en de andere ten oosten van Baros gelegen Battaksche landschappen , waar blijkens het vorig
verslag (blz. 7) om invoering van ons bestuur was gevraagd , bleek — bij eene door den controleur van Baros in
November 1883 gedane reis — dit verlangen niet overal even
sterk te zijn. Terwijl het voornaamste hoofd van Bonan
Dolok het indertijd gedaan verzoek alleen wenschte g e stand te doen als nog andere landschappen , met namen
Dolok Sanggoel en Said ni Hoeta (die dit echter niet wenschten), tot eene erkenning van ons gezag toetraden, verklaarden de hoofden van Si Hikit eerst dan onder 'sGouvernements bestuur te willen komen als hunne geschillen
met Bonan Dolok waren bijgelegd. In Sanggaran , waartoe
sedert eenigen tijd ook schijnen te behooren de landschappen
Hoeta Batoe (Si Tapongan) en Hoeta Toea, verklaarde het
voornaamste hoofd 's Gouvernements gezag alleen te willen
erkennen wanneer onzerzijds in zekere, kwalijk te vervulleu, voorwaarden werd toegestemd. De hoofden van
Parboetihan gaven thans te kennen dat zij wel als onze
vrienden wenschten te worden aangemerkt, maar geenerlei
verplichting tegenover het Gouvernement wilden op zich
nemen. In Toeka Dolok en Rambei eindelijk, door welke
landschappen de weg van Baros naar de overige reeds
genoemde landschappen voert, en van waar tot hiertoe
geen aanzoeken waren ontvangen om zich onder ons gezag
te mogen stellen , bleken, toen de controleur zich er op! hield, de gevoelens hieromtrent verdeeld. Betoonden in
Rambei alleen de mindere hoofden zich van dit denkbeeld
niet afkeerig , in Toeka Dolok stelden de voornaamste hoofden overdreven eischen. Overeenkomstig het voorstel van
den gouverneur van Sumatra's Westkust is in 't laatst
van April jl. door de Indische Regeering besloten om ten
deze eene afwachtende houding aan te nemen. Aan den
gouverneur werd tevens te kennen gegeven dat de Regeering uitbreiding van ons gebied of van ons rechtstreeksch
gezag volstrekt niet uitgelokt of aangemoedigd wenscht
te zien, eu dat geenerlei stap in die richting ten opzichte
van de door den controleur van Baros bezochte landschappen
in overweging kan worden genomen dan wanneer de hoofden
zich uit eigen beweging aanmelden zonder aan hun verzoek voorwaarden te verbinden. Voor zooveel de controleur
nopens het zielental der bezochte landschappen gegevens
had kunnen verzamelen , zouden Bonan Dolok en Si Hikit
uit 28 en 15 kampongs bestaan met naar gissing 4000 en
TOEKOE OMAR , RADJA ITAM van Malaboeh eu KEANI SALEH ,
2000 zielen, Sanggaran met Hoeta Batoe uit 9 kampongs
de invrijheidstelling van de gevangenen te bewerken. De met 1100 zielen (Hoeta Toea werd niet bezocht), en Parresultaten dier pogingen waren bij het afsluiten van dit ge- boetihan uit 7 kampongs met 1200 zielen.
deelte van het verslag nog niet bekend. Zoowel van wege
de Engelsche Regeering als van wege onze autoriteiten
Behalve door eenige landschappen in de omstreken van
zijn nu en dan aan de gevangenen levens- engeneesmid- het Toba-meer, nader in de volgende paragraaf te verdelen gezonden, die dour hen werden ontvangen. Ook melden, werd in 1883 de wensch naar opneming in onzen
heeft het Italiaansche oorlogsschip Caracciolo , dat in het bestuurskring ook kenbaar gemaakt door de aan de afdeelaatst van April jl. ter reede van Olehleh vertoefde, ten ling Padang Lawas grenzende Battaksche landschappen
behoeve van de gevangenen , waaronder zich twee Italianen Garoga en Parsaroran (te zamen 1700 zielen tellende).
bevinden, eenige provisign afgegeven.
Omtrent de inwilliging van dit verzoek is nog geen beTen gevolge van de zending van den heer MAXWELL , slissing genomen. Intusschen gelukte het den controleur
die een omstandig rapport over de Atjehsche zaken aan van Padang Lawas een einde te maken aan geschillen die
de Britsche Regeering heeft uitgebracht, heeft deze aan er tusschen eenige kampongs zijner afdeeling en de gede Nederlandsche Regeering hare bemiddeling aangeboden noemde landschappen bestonden.
om te trachten niet alleen de bevrijding van de gevangen
Ter Oostkust ontvhag de controleur van Tamiang een
schipbreukelingen der Nisero, maar over het algemeen bezoek van een der Gajoesche hoofden uit het hoogland van
ook de beëindiging van den oorlogstoestand in Atjeh te Atjeh , den radja van Poetiambang , die zich bij het Gouverkrijgen. Deze bemiddeling werd, ook nadat de Engelsche vernement wilde aansluiten , naar het schijnt in de hoop
Regeering er op nieuw op had aangedrongen, door de om een vast inkomen te ontvangen. Hem werd geantwoord
Nederlandsche Regeering niet aangenomen. De diploma- dat zijn verzoek aan de Regeering zou worden overgebracht
tieke stukken betreffende deze zaak zijn aan de Staten- en dat hij zijne vriendschappelijke gezindheid inmiddels het
Generaal medegedeeld (zie de Gedrukte stukken der zitting best zou kunnen toonen door onze onderdanen goed te
1883/84 — 231).
bejegenen.
De woelige Battaksche stammen in de landstreken aan
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de Oostkust grenzend*, tieten zich in het afgeloopenjaar
weer niet onbetuigd. Toen In 't laatst van 1883n&a natuuronderzoeker, die sedert eenige jaren als geneeebeer aan
een der SerdangKhetobakt-ondememingenwas verbonden ,
van daar Bene wetenschappelijke reis wilde maken naar de

streken beoosten het Toba-meer, werd hij hij de TobaBattakl vriendschappelijk ontvangen , maar de oostelijker
gevestigde Battaks Timor namen eene zoo dreigende houding aan (de stam Raja vooral), dat de reiziger zich
genonpt vond om terug te gaan. Daar de Battaks Raja
ook de bovenlanden van Bedagei (f)eli) verontrustten en
het Delische landschap Padang bedreigden , werd onzerzijds aan Bedagei de invoer vergund van een honderdtal
geweren met munitie.
Zuidelijker, namelijk in de bovenlanden van Assahan ,
werd in Januari 1883 , evenals in 1879 (verg. het verslag
van 1880 blz. 12), een inval in ons gebied gewaagd door
eene bende Battaks uit Na Dollok. Deze woestelingen , behoorende tot den stam Perdambanan, vielen onverhoeds
zonder bekende aanleiding onze kampongSi Alang Kelong
aan , vermoordden of roofden een negental ingezetenen en
staken de woningen in brand. Te Bandar Poeloe , de grensmark.plaats in Assahan en dicht bij Bi Alang Kelong gelegen , waar slechts een 3tal gewapende politiedienaren
gestationneerd waren, werd (daar van de bewoners, uit
vreesachtigheid of onverschilligheid , op geen bijstand was
te rekenen) onze politiemacht versterkt, ten einde nieuwe
geweldenarijen zoo mogelijk te voorkomen en de schuldigen
te vatten zoodra deze zich nogmaals op ons gebied mochten
vertoonen. Van vervolging op het gebied van Na Dollok
moest, wegens de ontoegankelijkheid dier streek worden
afgezien. Eenige maanden later , toen er berichten liepen
dat de ons vijandige SINGA MANGARADJA uit Toba zich
nabij de bovenlanden van Assahan ophield (verg. de volgende paragraaf), begaf de resident van Sumatra's Oostkust
zich naar Bandar Poeloe. Diens bevindingen waren vrij
geruststellend, maar eenige nadere maatregelen werden
toch genomen om aan onze grensbevolking vertrouwen in te
boezemen. Daartoe behoorde de verstrekking van geweren
en munitie , eene betere inrichting van de te Bandar Poeloe
aanwezige inlandsche versterking en de opvoering van het
detachement gewapende politiedienaren tot 25 man , waarvan er 5 werden bestemd om , bij wijze van observatiepost,
verblijf te houden te Bandar Manis, de grensmarktplaats
in Kwaloe. De rust werd echter verder niet verstoord.
Met de Kokkan-landen hadden onze ambtenaren ter
W e s t k u s t (de controleur van Rau en die van PangkallanKampar) eene korte poos bemoeienis ter zake van grensquaestiën. Eenige niet nader aangeduide Rokkansehe hoofden
meenden aanspraken te kunnen doen gelden op de negorij
Roembei, behoorende tot het pas ingelijfde landschap Mapat
Toenggoel (verg. de volgende paragraaf), terwijl de negorij
Pandalian (Rokkan IV Kotta) een terrein betwistte aan de
negorij Siberoeang, behoorende tot het in 1879 onder ons
bestuur gebrachte landschap XU Kotta Kampar. De eerstbedoelde Rokkansehe hoofden , door den controleur van Rau
naar Roembei opgeroepen , erkenden hun ongelijk en verklaarden niet te hebben geweten dat Mapat Toenggoel
reeds onder 's Gouvernements bestuur was gebracht. Zij
boden daarom hunne verontschuldiging aan en onderteekenden eene oorkonde , waarin , ter voorkoming van latere
geschillen , de grenzen tusschen hun land en 's Gouvernements gebied nauwdceurig omschreven werden. Het geschil tusschen Pandalian en Siberoeaug werd, ten voordeele van laatstgemelde negorij, beslecht in eene onder
leidiug van den controleur van Pangkallau-Kampar gehouden rapat van Rokkansehe en Kamparsche hoofden.
Voor eene minnelijke oplossing van het tusschen Tamboesei (Kokkan Kanan) en Siak hangende geschil, over de
cijnsbaarheid aan laatstgemeld rijk van de reeds sedert lang
door Tamboesei in bezit genomen landstreek Rantau Binoeang , bestaat vooralsnog weinig kans. Nauwelijks van
zijne in 't vorig verslag (blz. 8) vermelde reis naar Beugkalis
en Batavia in Rantau Binoeang teruggekeerd , gaf de radja
van Tamboesei aan Siak nieuwen aanstoot door zich, met
een deel zijner onderhoorigen, neder te zetten te Negri
Tinggi in Tanah Poetih , tot welke landstreek de radja
mede zijne pretentiën uitstrekt, hoewel zij steeds is geacht
tot Siak te behooreu. Pogingen van bestuurswege aangewend om het Tainboeseische hoofd van deze verhuizing
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terug te brengen , bieren tot nu toe vruchteloos. Ook is
er eenige spanning ontstaan tusschen Siak en hut Bok*
katuche landschap Kapenocan , naar het schijnt ten gevolge
van eene familiezaak (de door den radja van Kapenoean
gewenschte ontbinding van het huwelijk tusschen zijne
dochter en een zoon van den rijksbestuurder van Siak).
Voorts zijn weder geschillen gerezen tusschen de bestuurders van Kapenoean en Rantau Binoeang, die elkander
beschuldigden van het willekeurig aanhouden van uit
hunne rijkjes herkomstige personen en goederen.
Aanrakingen met de hoofden der Korintji-landen hadden
in het afgeloopen jaar niet plaats. Handelaren uit die
streken kwamen , evenals gewoonlijk (verg. vorig verslag
blz. 9 ) , te Mokko-Mokko (Benkoelen) ter m a r k t , voornainelijk om zout in te slaan en vee of boschproducten
van de hand te zetten.
Omtrent de verdere gewoonlijk in deze paragraaf besproken wordende landschappen zijn ditmaal geen berichten ontvangen. Alleen blijkt van eene welgeslaagde bemoeiing
onzerzijds met het onafhankelijke landschap V Kotta, toen
het gold de vereffening van eene schuldzaak waarin een der
datoo's van dat landschap betrokken was en waaruit was
voortgevloeid de aanhouding zijnerzijds van eenige uit ons
gebied afkomstige prauwen met handelsgoederen.
§ 5. Sumatra's

Westkust.

Behoudens de lager te vermelden gebeurtenissen in de
omstreken van het Toba-meer was de politieke toestand
in dit gewest over 't algemeen gunstig.
In de twee Maleische landschappen Moeara Soengei Lolo
VI Kotta en Mapat Toenggoel, die blijkens vorige verslagen er prijs op stelden om door onze ambtenaren te worden
bestuurd, werden op 30 Maart 1883 de hoofden door den
adsistent-resident van Aijer Bangies en Rau beëedigd,
nadat zij nader waren bekend gemaakt met de verplichtingeu die de nieuwe verhouding tot het Gouvernement
bun oplegde. Vooral werden zij aangespoord om zorg te
dragen voor het aanleggen van begaanbare wegen , waaromtrent zij aanwijzingen zouden ontvangen van den controleur te Rau. Op Nias, waar de op verren afstand van
onze vestiging gslegen kampongs vaak met elkander in
oorlog zijn , was het tamelijk rustig. De kampongs van
Goenoeng Lemboe aldaar, die in 't laatst van 1881 (verg.
het verslag van 1882 blz. 10) onzerzijds aan vuurwapenen
waren geholpen om hare roofzuchtige en woelzieke naburen , de Onolassé's, van verdere aanvallen af te schrikken ,
ondervonden daarvan gunstige gevolgen, daar de laatstgeno'inden hen met vrede lieten. In het noordelijk deel
van Nias droeg tot den rustigen toestand veel bij het overlijden van een beruchten rooveraanvoerJer, zekeren KADOEMI.
Omtrent onze verhouding tot Troemon ') is, na het reeds
in 't vorig verslag (blz. 9 en 156/157) medegedeelde, ditmaal niets bijzonders te vermelden.
Omtrent de openbare veiligheid ter Sumatra's Westkust
viel over 't algemeen niet te klagen. In Kaijoetanam vond
eene kleine ketjoepartij plaats. Van zee-of straudroof werd
echter niets vernomen.
De gezondheidstoestand was in 1883 niet gunstig. Ter
hoofdplaats Padang en in een deel van de residentie Tapanoli
heerschte gedurende korteren of langeren tijd eene choleraepidemie. Mazelen kwamen vrij algemeen voor. In de Padangsche Bovenlanden brachten veepest en miltvuur den
veestapel een geducht verlies toe.
Voor den binnenlandschen handel was het een bevredigend j a a r , waartoe een vrij ruime kofneoogst het zijne
bijbracht. Het rijstgewas slaagde over 't algemeen naar
wensch. Ook de tabaks- en gambierteelt leverden gunstige
uitkomsten.
Hoezeer in sommige streken de geloofsijver onder de
Mohammedaansche bevolking zeer opgewekt scheen, kenmerkte deze zich nergens door eene minder goede gezindheid
jegens het bestuur of jegens andersdenkenden. De Islam,
won veld in sommige gedeelten van Tapanoli en op Nias.
Ook het Christendom kreeg aldaar nieuwe aanhangers , wat
Tapanoli betreft zoowel in Silindong en Toba als in Siboga.
•) De akten, regelende die verhouding, zijn in December 1883
aan de Staten-Generaal medegedeeld. Zie de gedrukte stukken der
zitting 1883—1884—133 n". 2.
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De verwikkelingen iu T o b a , waarop straks werd gedoeld, waren weder, evenals in 1878 (verg. het verslag
van dat jaar blz. 11/13), te wijten aan het bekende Battaksche priesterhoofd SINGA MANGARAOJA. De eerste kenteekenen van onrust openbaarden zich in het begin van
Mei 1883 geheel onverwachts in sommige der in Februari
te voren op vreedzame wijze onder bestuur genomen Battaksche landschappen, bestemd om gezamenlijk de nieuwe
onderafdeeling Toba te vormen (verg. vorig verslag blz. 8).
Er liepen geruchten dat hemden Atjehers in aantocht waren
en dat SINUA MANGARADJA

zich

met

hen

zou

vereenigd

hebben om een inval in het gouvernementsgebied te doen.
Ofschoon de controleur , die eerst In April zijne standplaats
had betrokken (voorloopig was daartoe Baligé gekozen),
alles deed om bij onze nieuwe onderdanen het zelfvertrouwen op te w e k k e n , kon het hem niet gelukken de gemoederen tot kalmte te brengen. De berichten luidden
langzamerhand dreigender. De bevolking, klaarblijkelijk
weinig op haar g e m a k , begon hare knmpongs te versterken ; padi en kostbaarheden werden begraven en het vee
werd weggevoerd; terwijl van verschillende hoofden , die
zich door SINGA MANGARADJA bedreigd z a g e n , bij den
•controleur aanzoeken om hulp inkwamen.
Ten einde de gemoederen gerust te stellen, werd de
komst der voor den militairen post in Toba bestemde bezetting verhaast. Voorloopig kwam een detachement van
50 man ouder 1 officier, dat ontleend was aan het garnizoen van Sipoholon (onderafdeeling Silindong). De verschijning der troepen , welke te Si Menaugking (Lagoe
Boti) — 2 uren gaans van Baligé — gelegerd werden
(31 Mei), maakte aanvankelijk indruk , doch al spoedig
bleek dat SINGA MANGARADJA , wiens boodschappers overal
rondzwierven , zich reeds zoo binnen als buiten de nieuw
ingelijfde landstreken een aanzienlijken aanhang had
weten te verschaffen, en dat inzonderheid de ten oosten
van het Toba-meer gelegen onafhankelijke landschappen
Oeloean en Si Gaoel hem met geld en manschappen steunden. De vrees voor SINGA MANGARADJA verkreeg bij de
ons gezag erkennende bevolking meer en meer de overhand boven het vertrouwen op de macht van het Gouvernement. Daarbij had dat priesterhoof 1 de vermetelheid om
eene premie van 300 matten (rijksdaalders) op het hoofd
van den controleur van Toba te stellen. Anders denkende
dan zijn vader, die van oordeel was dat zijne geestelijke
heerschappij zich zeer wel met den werkkring der Barmonsche missiounarissen liet verdragen, schijnt SINGA
MANGARADJA onze nadering aan het Toba-meer, en meer
bijzonder de vestiging der zendelingen , als een gevaar voor
zijn geestelijk gezag te hebben beschouwd en nu eene
uiterste poging te hebben willen wagen tot onze verdrijving.
Na zich voor korten tijd naar de grens van Assahan
(residentie Sumatra's Oostkust) te hebben begeven om van
de daar wonende Battaks bijdragen in geld in te zamelen ,
keerde hij naar het Toba-meer t e r u g , stak dit omstreeks
medio J u n i over, en landde te Bakara, waar hij vroeger
zijne woonplaats had gehad. Vergezeld van een lOOütal
gewapende Battaks (het bericht omtrent Atjehsche hulp
bleek uit de lucht gegrepen), begon hij van hier uit zijne
gewelddadigheden tegen zendelingstations en Christen-kampongs. In de meeste landschappen, waar hij doortrok,
door hoofden en bevolking in meerdere of mindere mate
gesteund, verjoeg hij de zendelingen (die naar Sipoholon
en Baligé wisten te ontkomen), vernielde hunne ne lerzettingen te Lintoeng ni Hoeta, Paranginan en Moeara, en
bedreigde die te Loeboe Siregar en Sahal Batoe. De verwoesting van deze laatste stations werd echter voorkomen ,
doordien tijdig een klein detachement van het inmiddels
uit Padang aangevulde garnizoen van Sipoholon te Bahal
Batoe had post gevat. De omstandigheid dat SINGA MANGARADJA tot hiertoe in zijne agressieve optreding niet was
g e s t u i t , vermeerderde zijn aanzien niet weinig in de oogen
der Battaks. De hoofden en bevolking van het nog onaf*
hankelijke gedeelte van Lagoe Boti, die zich tot dusver
tegenover den controleur vriendschappelijk hadden aangesteld, vermoordden zijnen schrijver op den passar en verwondden één zijner politie-oppassers. Ook elders nam SINGA
MANGARADJA'S aanhang sterk toe. Den 29sten Juni verscheen hij met eeuige duizenden gewapende aanhangers
bij Baligé en Si Menangking, klaarblijkelijk met het doel
om ons op die plaatsen den volgenden dag aan te vallen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Hier echter werd hem een gevoelige slag toegebracht.
De controleur van T o b a , die vernomen had dat hij den
nacht doorbracht in de kampong Loembang G o r a t , op één
uur gaans van Baligé gelegen, rukte in den vroegen
morgen van 30 J u n i mot eene patrouille van 20 militairen
naar die plaats u i t , en wist de macht die SINGA MANGARADJA aldaar bij zich had (p. m. 400 man) in het ope»
veld te l o k k e n , waarna een vuurgevecht begon, dat den
onzen geen nadeel toebracht, doch den vijand op de vlucht
dreef met een verlies van 8 dooden en gewonden , terwijl
4 man als gevangenen in onze handen bleven. SINGA MANGARADJA zelf, hoewel gewond, ontkwam te paard. Ofschoon
door deze vlucht de invloed van het Battaksche priesterhoofd werd geschokt en zijne benden voor het oogenblik
verliepen , werd toch eene krachtige optreding onzerzijds
noodig geacht om in het onafhankelijk gebied het ontzag
voor het Gouvernement te herstelten en aan de onder ons
bestuur of althans onder onze soevereiniteit staande landschappen, voor zoover zij SINGA MANGARADJA hadden gesteund , te doen gevoelen dat schending van den eenmaal
afgelegden eed om zich te onthouden van samenspanning
tegen het Gouvernement niet straffeloos wordt geduld.
W a t het onafhankelijk gebied betreft, scheen het voldoende
met de kampongs van Lagoe Boti en van het aangrenzende
landschap Si Goempar af te rekenen, die zich hadden
schuldig gemaakt aan het vermoorden van den schrijver
des controleurs en van een 7tal gedroste dwangarbeiders.
Van deze kampongs werd geëischt de uitlevering van de
moordenaars of de betaling van geldboete naar landsgebruik.
Om aan onze eischen klem bij te zetten , kon de resident van
Tapanoli, die zich inmiddels naar Toba begeven had , over
eene voldoende militaire macht beschikken. Immers onder
den indruk der moeilijke omstandigheden waarin zich de
controleur van Toba in 't laatst van J u n i bevonden h a d ,
was den lsten Juli van Padang eene expeditionnaire coloune afgezonden van 150 man infanterie en eene sectie
mortieren met bediening, benevens 7 officieren , eenighospitaalpersoneel en 350 dwangarbeiders. Die machtsontwikkeling had echter op de hoofden van onafhankelijk
Lagoe Boti, waarheen het eerst werd opgerukt, niet de
uitwerking welke men er van verwachtte. Zij hadden zich
op een duchtigen tegenweer voorbereid en weigerden
evenzeer de uitlevering van de moordenaars als de subsidiaire
betaling van boete. Toen de gestelde termijn van vijf dagen
verstreken w a s , rukte den 29sten J u l i , onder aanvoering
van den kapitein der infanterie L. H. M. GENET , commandant der troepen in Silindong en T o b a , eene colonne tot
tuchtiging u i t , bestaande uit 2 compagnieën infanterie , I
sectie artillerie (voor de bediening van 2 mortieren van
12 c.M.), benevens eenig genie- en hospitaalpersoneel, in
't geheel — buiten de dwangarbeiders — eene troepenmacht van 151 man , waaronder 6 officieren. De vijand bood
een hardnekkigen tegenstand in zijne zeer versterkte kampongs (de kampong Saon Angin moest met stormladders
beklommen worden), docli na een strijd van 7 uren , waarbij
7 kampongs genomen en verbrand werden, werd die tegenstand gebroken. Onzerzijds sneuvelden 2 Europeesche soldaten ; 12 anderen (5 Europeanen en 7 inlanders) benevens
één dwangarbeider werden meer of minder zwaargewond.
De vijand verloor 15 dooden en had een groot aantal gewonden.
De krachtige aanval onzer troepen en het verlies der
onneembaar geachte kampongs verspreidden veel schrik en
ontsteltenis. De boeten, thans op het dubbele bedrag gesteld (namelijk op 2000 matten voor de kampongs waar
de moordenaars te huis behoorden en opeen gelijk bedrag
voor de eigenaren van den passar waar de moord op den
schrijver des controleurs had plaatsgehad) werden betaald.
Slechts één hoofd bleef in gebreke en vluchtte , waarop
zijne kampong aan de vlammen prijs gegeven werd. Ook
de hoofden van Si Goempar voldeden nu de van hen geeischte boete van 500 matten en verzochten tot den eed
van onderwerping aan het Gouvernement te worden toegelaten.
Nadat alzoo de onafhankelijke landschappen tot rede
waren g e b r a c h t , besloot de resident om ook van de
aan onze souvereiniteit onderworpene, waar SINGA MANGARADJA steun bad gevonden, geldboeten te vorderen, en.
tevens vergoeding voor de aan de zendelingen en sommige
Christen-kampongs berokkende schade.
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In de meeste de;'.er landschappen werd aan den doortocht onzer troepen — thans onder aanvoering van den
kapitein van den stuf F . J . HAVER DROEZB — geen moeilijkheid in den weg gelegd, en de opgelegde boeten
•werden zonder tegenstreven betaald, namelijk door L i n toeng ni Hoeta 2602 matten (waaronder 2252 matten als
schadevergoeding aan de zendelingen) en door Naga
Suriboe, Paran<;inan en Moeara te zamen 1565 matten. De
beide laatstgenoemde landschappen en Lintoeng ni Hoeta
Damen tevens op zich om de verbrande woningen en schoolgebouwen der zendelingen en de vernielde Cliristen-kampongs weder op te bouwen. In Bakaru evenwel was een
deel der hoofden onwillig om aan onze eisenen te voldoen.
De troepen vonden hier een 13tal kampongs door de bewoners verlaten. Al deze kampongs werden op 12 en 13
A u g u s t u s door onze troepen in de asch gelegd. De hoofden
der overige kampongs van Bakara boden geen wederstand
en betaalden gezamenlijk 540 matten.
Werd het ontzag voor het Gouvernement door deze beBtraffing in de westelijke landschappen ') geheel hersteld ,
zoodat de expeditionnaire macht naar Baligé of Si Menangking kon terugkeeren , — oostelijk vau het getuchtigde
Lagoe Boti bleek de toestand nog niet geheel bevredigend.
Uit de onafhankelijke landschappen Si Torang, Si Antar,
Si Lain en Persambilan werden namelijk vijandelijkheden
gepleegd tegen een 4tal kampongs van Lagoe Boti wier
hoofden onze zijde hadden gekozen. In Si Torang bevonden
zich de op 29 j u l i ontkomen moordenaars van den schrijver
des controleurs , zoomede een broeder en eenige voorvechters
van SINGA MANGARADJA, die allen ijverig in de weer waren
om bevolking en hoofden tegen het Gouvernement op te
hitsen , en door eenige lieden uit dat landschap werd in
den nacht onze versterking te Si Menangking bekropen
en een der schildwachten vrij ernstig verwond.
Ten einde ook hier het verzet te fnuiken , vertrok de
resident den 27sten Augustus naar Si Torang. De hem
vergezellende colonne , ook nu onder bevel van den kapitein
HAVER DROEZE , bestond uit twee compaguieëii infanterie
en een detachement artillerie met ambulance, enz. De
vijand wachtte de troepen buiten zijn grondgebied op in
heuvelachtig terrein van de landstreek Si Lain. Hoezeer
voortdurend teruggedreven , hervatte hij herhaaldelijk het
vuurgevecht, doch na aldus drie uren te hebben volgehouden , en daarbij eenige dooden en gewonden te hebben
hekomen , sloeg hij op de vlucht. Terwijl onze troepen,
die geen verliezen hadden geleden, n o g dienzelfden dag
zonder veel moeite eenige kampongs bezetten (geen van
allen was versterkt en de meesten werden geheel verlaten
bevondeu), kwamen al spoedig verscheidene hoofden , ook
uit de westelijk aangrenzende landschappen Si Antar en
Persambilan, hunne onderwerping aanbieden. Met de onderhandelingen daarover en over het bedrag der door de
schuldigen te betalen boeten gingen de vier volgende dagen
voorbij, terwijl intusschen de kampongs die de boete betaald hadden door de onzen werden ontruimd. Gedurende
de eerste dagen van September werden nog eenige oostelijker gelegen kampongs van Si Torang opgezocht, waarvan er t w e e , die gewillig de boete betaalden , en twee
anderen . wier hoofden als gijzelaars konden worden gevat,
ongemoeid werden gelaten, doch de drie overigen, waar
verzet geboden of met de voldoening der boeten gedraald
•werd, in brand werden gestoken. De gezamenlijke hoofden
van Si Torang , Si Antar , Persambilan en Si Lain betaalden
respectievelijk eene boete van 2 1 4 6 , 8 4 0 , 502 en 150
matten ' ) , en werden voor het meerendeel, op aauzoek
hunnerzijds, tot den eed van onderwerping toegelaten. Zij
beloofden tevens niet meer tegen het Gouvernement samen
te spannen , noch ook dergelijke samenspanning van anderen binnen hun gebied te dulden; geen menschenvleesch
te eten en de slavernij later tegen vergoeding af te schaffen.
De verder afgelegen onafhankelijke landschappen Oeloean
en Si Gaoel, van waar — zooals hooger bleek — SINGA
') Aan Pardedé, meer in de buurt van Batige, waar een boodschapper des controleurs was vermoord , en aan het reeds genoemde
Loembang Gorat, beide onder ons gezag (Pardedé echter niet onder
ons bestuur), was mede boete opgelegd (100 en 20 matten). De
betaling daarvan werd zonder moeite verkregen.
') Bö gebrek aan contanten of aan voldoende contanten werden
ook wel goudwerken, karbouwen of naarden in betaling aangeDomea In Lagoe Boti was daarmede eveneens genoegen genomen.
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MANGARADJA in den aanvang zijne meeste strijdkrachten
verkregen h a d , onthielden zich, na diens verdrijving
uit het gouvernementsgebied, althans na het bekend
worden van onze militaiie verrichtingen tegen Lagoe
Boti, zorgvuldig van elke uiting van vijandige gezindheid.
De voorspellingen van SINGA MANGARADJA, dat het Gou-

verncment wegens de moeilijkheden in Atjeh niet bij
machte zou worden bevonden om zich in Toba staande te
houden , waren ('oor de militaire gebeurtenissen reeds zoo
schitterend mogelijk gelogenstraft. In die voorspellingen
werd dan ook geen aanleiding gevonden om dieper in Toba
door te dringen, en de taak der expeditionnaire colonne
kon dus als geëindigd worden beschouwd. De resident
keerde 6 September naar Siboga t e r u g , terwijl de te
Padang te huis behoorende troepen , na aanvankelijk n o g
te Si Menangking te zijn aangehouden , eerst In 't laatst
van September opbraken , voorloopig (zie lager) n o g achterlatende 35 man te Baligé en 15 te Bahal Batoe, en
zulks om aanstonds niet eenige klem te kunnen optreden
voor het geval soms door rondzwervende wraakzuchtigen
hier of daar kleine strooptochten mochten worden beproefd.
Overigens bleef de organiek voor de onderafdeeling Toba
toegestane infanteriebezetting van 2 officieren en 75 man
gevestigd te Si Menangking s ) , waar op het daartoe door
de hoofden afgestaan terrein (verg. vorig verslag blz. 8)
alsnu de bouw van eene militaire versterking werd onder
handen genomen.
In September bezocht de gouverneur van Sumatra's
Westkust de onderafdeeling T o b a , ten einde zich persoonlijk te vergewissen van hetgeen in den eersten tijd tot
duurzame bevestiging van ons gezag aldaar vereischt scheen.
Met den hoogst noodigen aanleg van wegen zag hij de
bevolking schier overal bezig. In aanleg en reeds grootendeels voltooi;! was een ongeveer 30 palen lange en 8 k 10
M. breede weg van Si Menangkin» naar Taroetoeng (de
hoofdplaats der onderafdeeling Silindong). Ook naar de
verschillende landschappen werden verbindingswegen gemaak: of de bestaande behoorlijk verbeterd, waardoor het
binnenkort mogelijk zou worden de geheele onderafdeeling te paard te Oereizen , waar tot nog toe de menigvuldige kampongs nauwelijks te voet waren te bereiken.
Aan verschillende hoofden die eerst hij de nu afgeloopen
expeditie of reeds vroeger ons gezag erkend hadden (waaronder uit Lagoe Boti, SiGoempar, Moeara, Naga Sari boe
en andere landschappen), en die den gouverneur het verzoek deden om onder geregeld bestuur te worden gesteld ,
werd geantwoord dat zij na ruggespraak met de afwezige
hoofden op hun verlangen konden terugkomen bij den
controleur, die hun gebied zou komen bezoeken ter opneming van de gesteldheid van land en volk.
In eene te Baligé en later te Taroetoeng met de voornaamste Tobasche en Silindoogsche hoofden gehouden algemeene vergadering, die ook door vertegenwoordigers van
vele n o g niet onder geregeld bestuur staande landschappen
werd bijgewoond, maakte de gouverneur het doel en de
gevolgen der militaire expeditie duidelijk en wees hij de
gedragslijn aan die de hoofden tegenover een onruststoker
als SINGA MANGARADJA en zijne vertrouwelingen te volgen
hadden , bijaldien deze zich onverhoopt weder in het gouvernementsgebied mochten vertoonen. Aan de Silindongsche
hoofden werd inzonderheid opgedragen het mogelijke t e
doen om eenige met namen bekende aanhangers van SINGA
MANGARADJA in handen te krijgen, die zich in de maanden
Juli en Augustus een drietal malen aan nachtelijke brandstichtingen te Sipoholon en te Taroetoeng hadden schuldig
gemaakt. Ter eerstgemelde plaats was op die wijze eerst
de kerk der zendelingen moedwillig vernield, en eenige
weken later ook de b e n t i n g , zoodat de troep voorloopig in
loodsen moest gehuisvest worden, terwijl te Taroetoeng
de rapatzaal en de tijdelijke gevangeuis hetzelfde lot hadden getroffen. Eene premie van 40 matten werd op de
opvatting van ieder der brandstichters gesteld.
Sedert is het in de Battaklandeu van Sumatra's Westkust rustig gebleven. W a t meer bijzonder de onderafdeeh n g Toba betreft, kon in Maart j l . worden overgegaan
3
) Si Menangking (ook wel Lagoe Boti genoemd) is een der
hoeta's (kampongs) van de landstreek Hoeta Pea si Kadja Deang,
welke streek een onderdeel uitmaakt van het gebied dat onder den
algemeenen naam van Lagoe Boti bekend is.
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tot intrekking van de tijdelijke detachementen te Baligé
en Balial Batoe. Allerwegen toch waren , naar de controleur
meldde, rust en vertrouwen teruggekeerd. Zelfs in de getuchtigde landschappen , zooals Bakara , Si Torang , Persambilan enz., riep men thans zijne tusschenkomst iu ter
oplossing van onderlinge geschillen. Uit Si Gaoel vernam
men dat de hoofden zich bij ons gezag wilden aansluiten
zoodra ook Oeloean daartoe mocht overgaan , en in dit
laatste landschap zouden reeds twee van de drie voornaamste
hoofden gezind zijn om onze zijde te kiezen. SINUA MANGARADJA zwierf na zijne vlucht op 30 Juiii nog steeds
buiten ons gebied rond , echter met geen anderen aanhang
dan eenige weinige bloedverwanten. Kort vóór de tuchtiging van Bakara zou hij het gebeente zijner voorvaderen
van daar hebben weggevoerd, waaruit men afleidde dat
hij er niet aan dacht aldaar terug te keeren. Volgens de
laatste berichten hield hij zich, voor eigen veiligheid Leducht, ten westen van het meer op, waar hij handel in
paarden scheen te drijven. Twee zijner aanvoerders zouden
ten ;.oorden van liet meer vermoord zijn geworden.
§ 6. Benkoelen.
De rust bleef ongestoord. De in 't vorig verslag (blz. 9)
reeds met een enkel woord vermelde poging, om onder de
lichtgeloovige borgbevolking van Benkoelen aanhangers
te winnen voor oproerige plannen die in de aangrenzende
Palembangsche bovenlanden door zekeren KENANTAN werden gesmeed (zie § 8), liet, na de opvatting van diens in
Benkoelen rondzwervenden handlanger — zekeren TEDAS
uit de Pasoemahlanden — en van eenige lieden die aan
TEDAS steun beloofd hadden , geen voor ons gezag nadeelige
gevolgen achter. Op eene reis, eenige maanden later in
diezelfde bovenlanden gedaan , trof de resident allerwegen
de beste gezindheid aan. Ook de veiligheid van personen
en goederen liet er niets te wenschen over , zelfs in streken
waar in vroegeren tijd velen van roof en diefstal leefden.
Met de hoofden werden bij die gelegenheid vergaderingen
gehouden , waarin de resident er o. a. op wees hoezeer het
onveranderd behoud van sommige adat-bepalingen , bijv.
die omtrent huwelijken , de ontwikkeling der volkswelvaart
en de toeneming van het zielental belemmerde. De raadgevingen schenen gereeden ingang te vinden, en de
hoofden beloofden de opvolging er van in overweging te
zullen nemen.
Met het gouvernementsstoomschip Argus maakte de
resident, vergezeld van eenig Europeesch en inlandsen
personeel, waaronder ook eenige gewapende politiedie—
naren, in het voorjaar van 1883 eene reis naar het
schaars bezochte eiland Eugano. Zooals bekend (zie o.a.
het verslag van 1880 blz. 12) verkeeren de Enganeezen
nog in een staat van groote onbeschaafdheid , doch zijn
zij goedig en gedwee van aard. Met verschillende strandkampongs en ook met eenige dieper landwaarts iu gelegen doessons kwamen de ODzen in aanraking. Het moerassige binnenland was, door gemis aan wegen , nog even
moeilijk te bereizen als vroeger. De gemeenschap tusschen
de bewoonde gedeelten van het eiland wordt dan ook,
zelfs door de inboorlingen, zooveel mogelijk langs de
zeezijde onderhouden. Geld is op Engano onbekend, en
de weinige benoodigdheden die de Enganeezen van elders
behoeven , worden hun door eenige op het eiland gevestigde
Chineezen geleverd in ruil tegen klappers, die er zeer
welig tieren, en tegen eene boomschors, genaamd bagoe,
welke voor het maken van touwwerk aftrek vindt. Ook
de landbouw der Enganeezen staat op lagen trap. Ofschoon
rijst bij hen gewild is, wordt dit gewas nergens op Engano geteeld. Velen der bewoners waren met huiduitslag
behebt, en de doctor djawa, die de reis medemaakte,
was in de gelegenheid om aan eenige zieken geneeskundige hulp te verleenen. De doessons zijn veelal stevig
omheind , zoowel om de aanplantingen te beveiligen tegen
vernieling door wilde varkens als ter afwering van vijandige
naburen. Een paar nieuw gekozen doesson hoofd en werden
door den resident in hunne waardigheid bevestigd, en
tevens werd een geschil tusschen twee doessons beëindigd
dat reeds geruimen tijd bestaan en herhaaldelijk tot pleging van vijandelijkheden aanleiding gegeven had. De
resident meende dat het overweging zou verdienen op
Engano, dat in de route der zeil vaart ligt, een post-

houder te plaatsen, doch met dit denkbeeld heeft zich
de Indische Begeering niet kunnen vereenigen. Voorshands
zou slechts gezorgd moeten worden dat af en toe een
gouvernements-ambteimar zich kwam vertoonen , die , bij
gemis aan een stoomschip , de reis zou kunnen doen met
eene gewapende boot. Over een verzoek van het Aardrijk.skundig Genootschap te Amsterdam om geldelijken
steun te erlangen \oor een door een Nerierlandsclien g e leerde in te stellen wetenschappelijk onderzoek op Enganm
is iu Juni jl. dezerzijds met den Gouverneur-Generaal in
overleg getreden.
Omtrent den algerneenen toestand van handel en landbouw in dit gewest gelurende 1883 luiden de berichten
bevredigend, evenals die omtrent de volksgezondheid. De
uitkomsten van den rijstoogst waren bijzonder goed. Ook
de koffleoogst slaagde naar wenseb. De tabak, op kleine
schaal verbouwd in Krol, L»ïs en Mokko-Mokko, gafbevredigeude uitkomsten. Evenzoo de kruidnageloogst in
Kauer. Van het inzamelen van boschproducten werd bij
voortduring veel werk gemaakt. De handel daarin was
levendig.
De onheilen in dit gewest door de vulkanische uitbarsting
op Krakatau aangericht, waren, in verhouding van betgeen Bantam en de Lampongsche districten van de ramp
hadden geleden, gering te noemen. Verlies van raenschenlevens of eigendommen kwam alleen voor aan de zuidpunt der afdeeling Kroë, waar de vloedgolven, behalve
een gedeelte van het kustlicht-etablissement op Vlakkehoek, een paar nabijgelegen inlandsche nederzettingen
vernielden. Een 40-tal personen kwamen hierbij om. De
overgeblevenen, ten getale van 122, die nog bijtijds
voor het water hadden kunnen vluchten, werden, zoo
spoedig als de omstandigheden het toelieten, aan het
noodigste geholpen. De schade aan woningen , vischtuig
en aanplantingen werd globaal geschat op f 10 000, terwijl aan ter verscheping gereed liggende boschproducten
naar schatting voor eene waarde van omstreeks f 15 000
te loor ging. leiders in het gewest werden alleen de dicht
aan het strand staande woningen hier en daar in geringe
mate beschadigd, terwijl eenig pluung'edierte en klein
vee door het water verzwolgen werd. De vulkanische
uitwerpselen, die in Zuidelijk Kroë eene uren lange
duisternis te weeg brachten , hebben , dank zij de spoedig
gevallen regens, aan den plantengroei nergens geschaad.
Bewegingen op godsdienstig gebied kwamen niet voor.
Wel werd in de strandpassars waargenomen dat het
meer gegoed gedeelte der bevolking (de zoogenaamde
toean toean , waartoe de geestelijken , hadji's en de gezeten
handelaars behooren,) met belangstelling de berichten
omtrent den in Opper-Egypte opgestanen Mahdi volgden,
doch dit geschiedde naar het schijnt alleen uit nieuwsgierigheid , en menigmaal werd door priesters en hoofden
bij de Europeesche ambtenaren navraag gedaan naar de
juistheid der veelal zeer overdreven geruchten. Onder het
nog heidensch gedeelte van de bevolking der binnenlanden
(de Redjangs en andere stammen) breidt zich de Islam
langzaam doch gestadig uit, zoodat er dan ook schier geen
enkele heidensche doesson meer is waar niet eenige Mohammedanen worden aangetroffen. Het gebeurt echter ook
wel dat zoodanige bekeerlingen tot hun vroeger geloof
terugkeeren. Pogingen tot evangelisatie in de binnenlanden achtte de Indische Regeering voorshands niet wenschelijk (verg. hoofdstuk K , afd. III) In de afdeeling
Kroë vonden geestelijkheid en hadji's in de ramp van
Krakatau aanleiding om de bevolking tot betere nakoming
van hare godsdienstplichten aan te sporen. In bijna elke
doesson aldaar verrees sedert een soerau (bidkapel).
§ 7. Lampo/igsche districten.
De algemeene toestand in dit gewest, dat zich in de
laatste jaren in toenemenden bloei en welvaart mocht verheugen , werd in 1883 geheel beheerscht door de vulkanische
uitbarsting op Krakatau. Ook bier waren het de vloedgolven die verreweg de meeste verwoesting aanrichtten,
maar van de vulkanische uitwerpselen ondervond men toch
ook zeer veel leed. In de het dichtst bij Krakatau gelegen
afdeeling Katimbang viel een regen van gloeiende asch,
waardoor honderden ongelukkigen, die den vloed waren
ontkomen , een jammerlijken dood vonden of zware brand-
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•wonden bekwamen. In 't geheel lieten in dit gewest ruim
12 500 personen bij de ramp het leven , terwijl niet minder
dan een 90tül kauipongs en het grootste gedeelte van de
hoofdplaats Telok B a t o n s , benevens de afdeolingshoofdplaatsen Katimbang en Heniawang, door de zee werden
weggevaagd. Bil eerst laat konden de noodlijdenden eenige
hulp van buiten het gewest ontvangen. Daar de telegraphiscbe gemeenschap tusschen Java en Sumatra ten gevolge van de vulkanische uitbarsting verbroken w a s ,
werden de eerste rechtstreeksche tijdingen uit de L a m pongs , namelijk een den lsten September door den resident
verzonden bericht, pas op C September , dus 10 dagen na
de r a m p , te Batavia aangebracht De inmid Iels reeds van
Batavia uitgezonden expeditiën tot onderzoek en hulpverstrekking mochten er niet dan met veel moeite in slagen
de geteisterde streken te bereiken, wegens de puimsteenbanken die de kust nagenoeg overal afsloten en waardoor
Telok Betong niet anders dan langs een moeite vollen omw e g over land was te bereiken. Moge dientengevolge in
de eerste weken de bevolking op sommige onbereikbare
punten aan haar lot overgelaten zijn geweest, zij wist zich
t e behelpen met wat de tropische natuur opleverde, zoodat . voor zoover bekend, niemand den hongerdood is gestorven. Zoo spoedig doenlijk werd echter, dank zij vooral
den krachtigen steun van het particulier initiatief, het
mogelijke verricht om op meer afdoende wijze den nood t e
lenigen, eenigermate de geleden schade te herstellen en
weder te geraken tot een geregelden g a n g van zaken , ter
bevordering waarvan ook het bezoek strekte dat de Gouverneur-Generaal in de eerste dagen van November aan
de Lampongs bracht. De in het werk gestelde pogingen ,
om de geredde bevolking over te balen nieuwe kampongs
te stichten op zoodanige plaatsen waar zij voor handel en
landbouw het best gelegen zouden zijn , werden met goed
gevolg bekroond. Volgeus van de verschillende controleurs
ontvangen rapporten zouden er in deafdeeling Katimbang
2 6 , in de afdeeling Ommelanden van Telok Betong 19 ,
en in de afdeeling Semangka 20 nieuwe vestigingen aan
het strand verrijzen. Telok Betong zal weder kunnen worden opgebouwd en dus als gewestelijke hoofdplaats b e houdeu blijven. In de afdeelingen Katimbang en Semangka
zijn echter de vroegere hoofdplaatsen Katimbang en Beniaw a n g in moerassen herschapen, zoodat andere p u n t e n ,
respectievelijk Kalianda en Kotta-Agoeng, als zetel van
het Europeesch bestuur gekozen zijn.
Ondauks de verslagenheid, door de ramp te weeg geb r a c h t , bleef onder de bevolking een goede geest heersenen
en bleef zij gewillig in het opvolgen van de bevelen des
bestuurs. Liet in den eersten tijd n a de verwoesting, bij
ontstentenis van een geregeld bestuur in de geteisterde
streken , de veiligheid van bezittingen te wenschen over,
aan dien toestand kwam een einde toen de politie weder
behoorlijk was vertegenwoordigd.
De gezondheidstoestand was over het algemeen minder
gunstig. Buikziekten met doodelijken afloop kwamen allerwegen voor; ook koortsen, evenwel niet van gevaarlijken
aard. Verder stierven velen aan cholera.
Veeziekten werden nergens waargenomen, maar bij de
ramp van Krakatau g i n g veel vee verloren.
Handel en visebvangst verkeerden in kwijnenden toestand , waartoe niet het minst bijdroeg dat de van Krakatau afkomstige puimsteen bijna drie maanden lang de
kusten der Lampong- en Seinangka-baaien op de meeste
punten zoo goed als ontoegankelijk maakte.
De cultures hadden veel te lijden. Eene ontzaglijke hoeveelheid padi werd door de vloedgolf en den asch- en
modderregen vernield. Door het Centraal Krakatau-Comité
te Batavia werden o. a. groote hoeveelheden rijst in de
geteisterde streken ingevoerd en aan de noodlijdenden
gratis verstrekt. Van gouvernementswege werd gezorgd
dat de niet noodlijdenden tegen redelijken prijs dit voedingsmiddel konden liekomen. Ook op den kofBeoogst
deed de uitbarsting haren schadelijken invloed gevoelen.
De pepercultuur , waarop de liewonersder kustafdeelingen
zich met zooveel ijver toeleggen dat zij eene volkscultuur
mag heston , onderging mede een gevoelig verlies. Honderd duizenden jonge peperrauken stierven.
§ 8.

Palemhang.

Nu en dan werden in dit gewest door fanatieke bewoners

der hoofdplaats of door slecht befaamde lieden uit de binnenlanden pogingen gedaan om zich als volksleiders op te
werpen en onrust te stoken, waarbij zij partij trokken van de
minder voorspoedige tijdsomstandigheden waarin vooral de
bevolking der kofflestreken verkeerde door daling der waarde
van dat product en stijging van de rijstprijzen. In de
onderafdeelingen Pasoemah en Ampat Lawang werd die tactiek gevolgd door den reeds in 't vorig verslag (blz. 10)
genoemden KENANTAN , wiens plannen , zooals later gebleken is , zich ook tot de aangrenzende bergstreken van Benkoelen uitstrekten, waar zekere TEDAS (verg. § 6) zijn
handlanger was. Beide raddraaiers en een groot aantal
medebeklaagden (waaronder niet minder dan 7pasirahsen
49 hoofden vau lageren rang) werden terechtgesteld voor
de rapat te L a h a t , en meest allen veroordeeld. Elders in
de binnenlanden werden nog twee andere opruiers gevat.
De een , zekere P A RADIMAS , uit Tebing T i n g g i , wiens
pogingen nog weinig uitwerking hadden gehad , werd bij
rechterlijk vonnis tot dwangarbeid veroordeeld. De andere,
zekere KEMAS N E N G , te huis behoorende in do afdeeling
O g a n , Kommering-Ilir en Blidah, werd bij politieken
maatregel naar Java gerelegeerd (Üctober 1883). Een iu
April 1883 ter hoofdplaats ontdekt komplot scheen uitsluitend door dweepzucht ingegeven. De deelnemers , tot wier
bijeenkomsten niemand werd toegelaten dan na een eed
van trouw en geheimhouding te hebben afgelegd , stelden
zich de verbreiding van eene nieuwe godsdienstleer ten
doel, welke als het verdienstelijkste werk de vernietiging
der Christenen aanprees. Zooals uit het onderzoek gebleken
i s , hadden de ijverigste aanhangers zich reeds verbonden
om in den avond van 5 Mei, bij gelegenheid van eene in
de sociëteit te Palembang te geven partij , aldaar den strijd
tegen de Europeanen te beginnen. Van de in de zaak betrokken personen werden er 63 g e v a t , en daaronder de
twee hoofdleiders , zijnde een Palembanger genaamd SALEH
KOENTAN , en een Korintjiër, met name HADJI SJAFEI , die

indertijd de straf van dwangarbeid had ondergaan. Voor
den landraad g e b r a c h t , werden tien hunner ter dood- en
de overigen, met uitzondering van acht vrijgesprokenen, tot
dwangarbeid veroordeeld. Na de ontdekking van het komplot bleek het met de nieuwe secte gedaan. De n u ontdekte saraenzweering had niets gemeen met die van
Augustus 1881, waarin afstammelingen van het vroegere
Palembangsche sultanshuis en zekere Turk ABDUL W A H I B
de hoofdrol hadden gespeeld. In November van het afgeloopen jaar viel nog de Egyptenaar HADJI MOESTAPHA ,
een medeplichtige aan de toenmalige gebeurtenissen, het
bestuur in handen. Deze persoon , indertijd in NederlandschIndia' ter inwoning toegelaten, werd , nadat hij zich eenige
maanden zonder bekend middel van bestaan te Benkoelen
had opgehouden , aldaar herkend als in 1881, in gezelschap
van ABDUL W A H I B , te Palembang vertoefd en de Palembangsche raden's in hunne plannen geholpen te hebben.
Sedert de eerste arrestatiën aldaar had hij zich uit de
voeten gemaakt en in verschillende gedeelten van den
Indischen Archipel rondgezworven. Kennelijk stond hij ook
in verstandhouding met lieden te Mekka. Als gevaarlijk
voor de openbare rust en orde werd hem in Februari 1884
door de Indische Regeering het verder verblijf in Nederlandsch-Indië ontzegd.
Nergens in het gewest kwam het tot eene gewelddadige
verstoring van de rust. Kort na het bekend worden van
de uitspraak in de zaak van KBNANTAN werd door een
verscholen inlander een schot gelost op den militairen
commandant van Bandar (Pasoemah), terwijl deze zich des
avonds in burgerkleeding buiten die plaats op den openbaren weg bevond. Vermoedelijk was deze a a n s l a g , die
geheel mislukte, door een of ander familielid van een der
veroordeelden gemunt op den controleur, doch heeft de
(onbekend gebleven) dader zich in den persoon vergist.
De haudel ter hoofdplaats was in 1883 slap; wel nam
de invoer toe , doch de uitvoer, vooral naar Singapore ,
vertoonde een merkbaren achteruitgang. Wegens verminderden aanvoer van boschproducten, en geringere verdiensten
uit hoofde van de lage koffieprijzen, ging er iu sommige
streken ook in den kleinhandel minder om dan gewoonlijk.
De rijstoogst gaf over 't algemeen reden tot tevredenheid.
De tabaksaanplantingeu hadden veel te lijden van den
aschregeu na de vulkanische uitbarsting op Krakatau. De
opbrengst van dat gewas viel dan ook zeer tegen.
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De gezondheidstoestand bleef in het afgeloopen jaar nog
steeds verre van gunstig. De cholera heersch te epidemisch,
echter minder hevig dan in 1882.
In Djiimbi kwam het nieuwe bestuur zijne contractueele
verplichtingen ') ljehoorlijk n a , doch eerst in Novembpr
1883 kweet het zich van de in het begin van het jaar
gedane belofte om den ex-sultan TAHA, die zich nog evenal* vroeger in het binnenland bleef ophouden , in wetenschap te stellen met de voorwaarden waarop het Gouvernement zijne onderwerping zou willen aannemen. Daarop
heeft TAHA in April j l . laten weten dat hij de hem gedane
voorstellen in overweging had genomen en voorloopig een
zijner zonen, RADHEN MOHAMAD, naar de hoofdplaats
Djambi zou zenden om onzen vertegenwoordiger aldaar te
ontmoeten. Deze MOHAMAD, een stug en beschroomd jongmensch, is in Mei j l . werkelijk te Djambi geweest, maar
zijne komst bezat geen ander karakter dan een beleefdheidsbezo^k, dat echter de sultan als een bewijs van TAHA'S
toenadering meende te mogen opvatten. De resident, die
zich juist ook te Djambi bevond, ontmoette MOHAMAD een
paar malen in het gevolg van den sultan , maar zonder iets
naders omtrent de bedoelingen van TAHA te kunnen vernemen.
§ 9. Sumatra's

Oostkust.

De politieke rust bleef ongestoord. Over de veiligheid
valt minder te roemen , en vooral in Deli zwerft veel slecht
volk rond, dikwerf bestaande uit weggeloopen Chineesche
koelies die zich in benden vereenigen en dan voor de
landbouwondernemingen gevaarlijk worden. Om deze vagebonden in ontzag te houden , verleende in Augustus 1883
de militaire macht hare medewerking aan de politie door
het uitzenden van patrouilles. Op vele verdachten werd
toen de hand gelegd. Ook zee- en strandroof kwamen nu
en dan voor, vooral in ' t laatst van het j a a r , toen o. a.
het gcuvernementstolkantoor aan de Panei-rivier werd
geplunderd. Tusschen de tot verschillende geheime g e nootschappen behoorende Chineezen ontstonden herhaaldelijk botsingen, tegenover welke de politie moeilijk
met vrucht kan optreden, omdat de leden dier genootschappen , door hun eed van geheimhouding gebonden,
nooit medewerken tot het ontdekken vav de schuldigen.
Intusschen gaat de afdeeling Deli op economisch gebied
gestadig vooruit, dank zij den bloeienden toestand waarin
over 't algemeen de particuliere tabaksindustrie zich mag
verheugen. Voor den aan te leggen stoomspoorweg (verg.
vorig verslag blz. 12 en 140) werd op 1 October 1883
door den resident de eerste spade in den grond gestoken.
Terwijl de eigen cultures der bevolking, voornamelijk
die van rijst en peper, in de meeste streken van dit g e west een gunstigen oogst afwierpen , was ook de handel
over 't algemeen zeer levendig, getuige vooral de toenemende stoomvaart op plaatsen buiten het gewest. De
handelsbetrekkingen tusschen de Padangsehe Bovenlanden
en Singapore via Sumatra's Oostkust worden voornamelijk
onderhouden langs Pekan Baroe aan de Siak-rivier, en
langs Trata Boeloe aan de Kampar-rivier Ofsehoon eerstbedoelde waterweg verreweg de verkieslijkste i s , geven
toch velen de voorkeur aan de Kampar rivier wegens de
moeilijke gemeenschap over land tusschen Trata Boeloe
en Pekan Baroe. De handel langs de Siak-rivier, waar
men bovendien in geregelde stoomvaartgemeenschap staat
met Singapore, zou ongetwijfeld eene hoogere vlucht
kunnen nemen wanneer bedoelde l a n d w e g , thans niet
meer dan een gewoon voetpad ter lengte van omstreeks
12 palen , behoorlijk verbeterd werd. In April jl. is een
ingenieur ter beschikking gesteld van den resident van
Sumatra's Oo3tki: tt om nopens zoodanige verbetering
plaatselijk een onderzoek in te stellen. Daar het bleek dat
Atjeliers de gelegenheid om in dit gewest vrij ten haudel
te k o m e i misbruikten ten einde zich, meer bepaaldelijk
in T a m i a n g , heimelijk van oorlogsmaterieel en opium te
voorzien, werd in October 1883 door den resident bepaald
dat ieder Atjeher die ter Sumatra's Oostkust komt zonder
') Het nieuwe contract met Djambi dd. 2 Mei 1882, waarvan
in 't vorig verslag (blz. 10) sprake was, is in December jl. aan
de Staten-Generaal medegedeeld. Zie de gedrukte stakken der zitting 1883—1884—133 n». 4.
I
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voorzien te zijn van een pas van het Europeesch bestuur
in Atjeh , opgevat en naar de plaats zijner herkomst terug
gezonden zul worden. Voorts is in Maart jl. door de Indische
Hegeering machtiging verleend om het noordelijkste godeelte van dit g e w e s t , van Poeloe Kompei af, te begrijpen,
onder het kruisgebied van het te Edi Atjeh's Oostkust)
gestationneerde oorlogsschip.
Bewegingen op godsdienstig gebied vonden niet plaats.
Onder de Mohammedaansche bevolking werd een verhoogd godsdienstig leven opgemerkt, zich voornamelijk
uitende in nauwgezette vervulling van hare godsdienstplichten. In L a n g k a t , waar een van des pangerans zonea
zich naar Mekka ter bedevaart had begeven, toonde men
veel belangstelling in den loop der gebeurtenissen in
Opper-Egypte. Overgangen tot den Islam vonden nu en
dan plaats, niet zoozeer onder Chineezen, maar meer
onder de Battaks en wel vooral in Boven Langkat en
Assahan. In Laboean Deli won de Christelijke (RoomschKatholieke) leer eenige aanhangers.
Over den staat der volksgezondheid viel gedurende 1883
over 't algemeen uiet te klagen. Pokken heerschten sporadisch in Deli en Assahan , zoomede in Siak en Poeloe
Lawan. In de beide eerstgenoemde streken kwamen ook
sporadische gevallen van cholera voor. Op de landbouwoudernemingen in Deli en in de gevangenissen op de
hoofdplaatsen Bengkalis en Medan eischte de berri-berri
nogal offers.
Onder het vee heerschten in Siak tongblaar en klauwzeer en in Deli eene ziekte welker juiste aard nog niet
bekend w a s , doch die den landbouwenden stand aanzienlijke verliezen berokkende.
Omtrent het rechtstreeksch gouvernementsgebied in dit
gewest (het eiland Bengkalis en , op de vaste kust, het
landschap Laboean Batoe) zijn geen bijzonderheden mede
te deelen.
Ten aanzien van de onder inlandsch bestuur zijnde
gedeelten is nog het navolgende aan te teekenen.
In Poeloe Lawan scheen de nieuwe orde van zaken,
in 't vorig verslag geschetst, aan hoofden en bevolking
niet ongevallig. Ter kennismaking met land en volk werden door den in het landschap bescheiden controleur
eenige reizen gedaan. Een oppervlakkig onderzoek naar
de aanwezigheid van tin aan de Butang Nila leverde geen
gunstige uitkomsten op. Toch werd reeds eene concessie«anvrage ontvangen. De liandel ging vooruit. 2)
In Siak bleef de politieke en economische toestand nog
altijd min of meer gedrukt. De mindere man leed onder
de knevelarijen van de vele anak's radja (vorstentelgen),
wier aanmatiging in de hand werd gewerkt door de steeds
voortdurende verwijdering tusschen den sultan en diens
ouderen broeder , den rijksbestierder. Toen in den aanvang
van 1883 het Siaksche hof zich tijdelijk op de gewestelijke
hoofdplaats ophield, werden de sultan en zijnerijksgrooten
over dezen stand van zaken ernstig onderhouden. Verbetering werd toegezegd en gedeeltelijk reeds verkregen,
o. a. door de instelling van eene inheemsche r e c h t b a n k ,
bestemd om kennis te nemen van de tepen anak's radja
in te brengen klachten. Deze » k e r a p a t a n " bestaat uit
den rijksbestierder als voorzitter, ter zijde gestaan door
den controleur, en uit eenige datoe's en andere hoofden
des Landt als leden. Reeds werden sommige zaken bij deze
rechtbank aangebracht.
Bij menige regeling van zaken betreffende het een of
ander onderdeel van dit gewest wordt 's Gouvernements
vrijheid van beweging belemmerd door de in het contract
van 1858 gewaarborgde suprematie van Siak over de meeste
der overige kustlandschappen. Onzerzijds bestaat dan ook
het streven om den band tus-chen Siak en die k u s t landschappen te doen wegvallen. Men mag zich vleien
dat deze aangelegenheid , waarop o. a gedoeld werd in het
verslag van 1879, blz. 17/18, thans eene schrede nader
tot bare oplossing is gekomen. Het Opperbestuur is het
namelijk in Maart jl. met de Indische Regeering eens geworden over de grondslagen waarop , ouder voorbehoud
2
) De in 't vorig verslag (blz. 11) bedoelde nadere overeenkomst
met Poeloe Lawan dd. 23 October 1882, speciaal betreffende de
overneming door het Gouvernement van eenige belastingen aldaar,
is aan de Staten-Generaal medegedeeld te gelijk met het in de noot
hiernevens bedoelde contract met Djambi.
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van latere bekrachtiging, met het Siakseh bestuur schikkiugen zullen zijn te treffen nopens de loslating door dat
rijk van alle rechten op de verschillende buiten eigenlijk
Siak gelegen landschappen van 1'anei af tot en met Tauiiang, zoo mogelijk zelfs van die op de drie Siaksche
apaimges ï a n d j o e n g , Si Pare Pare en Pagoerawan, en
nopens eene verdere overdracht aan het Gouvernement van
het recht van belastingheffing in Siak, gepaard met MM
betere omschrijving van de aan het inlandsch bestuur te
laten heffingen.
In Kotta Pinang viel in de verhouding tusschen radja
en rijksbestierder veel verbetering waar te nemen. Benige
in het afgeloopen jaar tusschen den radja en Battaksche
hoofden aan de Soengei Kanan gerezen geschillen werden
door den controleur van Laboean Batoe bijgelegd.
In Panei werden de grenzen vastgesteld der perantanans
(apanages van de inlandsche grooten). Andere bijzonderheden werden van daar niet gemeld.
In Bila werd de geregelde afdoening van zaken belemnierd doordien de radja zich steeds in de bovenlanden bleef
ophouden. Wegens eene onrechtnatige heffing van zojgenaamde persembalian-gelden haal ie hij zich eene berisping
van den resident op den hals. A^n den naar Batavia verbannen radja moeda (verg. vorig verslag blz. 12) werd,
op voorspraak van den sultan van Siak, vergund voorloopig te Bengkalis te verblijven.
Uit Assahan is, na hetgeen reeds op blz. 12 gezegd is
nopens de in de bovenlanden genomen maatregelen tot
afwering van de vijandelijke invallen van onafhankelijke
B a t t a k s , verder niets meldenswaardig te berichten. Ten
aanzien van de tusschen Assahan en Serdang gelegen
Siaksche en Delische bezittingen vindt men aaugeteekend
dat de regeling der grens tusschen het Siaksche landschapje
Pagoerawan en de Delische onderhoorudieid Padang nog
•wachtte op de beslissing der Indische Begeering. De uitkomsten der in 't vorig verslag (blz. 12) bedoelde onderzoekingen betreffende de verhouding der hoofden van beide
landschapjes tot den op blz. 12 hiervóór genoemden Battakschen stam der Raja's (waarvan de toelating van particuliere landbouwondernemingai aldaar afhangt) zijn nog
niet bekend geworden. De datoe van Pagoerawan , wegens
machtsoverschrijding naar Bengkalis opgezondeu , werd te
dier zake door het Siakseh bestuur met geldboete gestraft,
waarna hij verlof kreeg om naar zijn land t e r u g te keeren.
De berichten betreffende Serdang bepalen zich tot de
mede leeling dat de soetan eene door hem ontworpen regeling der grens tusschen zijn rechtstreeksch gebied en het
Battaksch gedeelte van Serdangsch Senembah bij het Europeesch bestuur aanhangig m a a k t e , waartoe ook de vorst
van Deli overging 1 voor zooveel Delisch Senembah betrof.
Ka de in 't -orig verslag vermelde onderdrukking der
woeliuger ' ü n SIBAJA AMAT is het verder in geheel Senembah rustig gebleven.
Zoowel door den sultan van Deli als door den pangeran
van Langkat werd ter zake van de rechtspraak in de hun
onderhoorige Battaksche streken en van de verdeeling der
pachtsommen (hassil tanah) door particuliere ondernemers
op te brengen wegens de hun in die streken afgestane woeste
gronden , op aandrang van- en in overleg met het Europeesch bestuur , eene regeling getroffen , respectievelijk bij
akte dd. 24 October en 16 Septemi er 1883 , waardoor niet
alleen aan de rechtmatige grieven der Battaks werd te
gemoet gekomen, maar die ook den invloed van onze ambtenaren op het Battaksche element zal versterken. Voor
zoover het zaken geldt die niet volgens de adat ter berechting staan van de plaatselijke hoofden , is de rechtspraak
over de Battaks, die tot dusver door Mohammedaansche
rechters werd uitgeoefend in de veelal ver van de Battaksche
doessoens gelegen Maleische bestuurszetels, thans zoowel
voor Deli als voor Laugkat overgebracht bij eene afzonderlijke rechtbank (kerapatan), die in het bovenland zelf
zitting houdt — respectievelijk te Pantjoeran Batoe en
te Bingei — en voorgezeten wordt door een gemachtigde
van den vorst onder leiding van den betrokken Europee8chen ambtenaar. W a t de hassil tanah der in bet Battaksch
gebied gevestigde ondernemingen a a n g a a t , is bepaald dat
die, in stede van aan de vorsten , aan onze ambtenaren
zal worden afgedragen , die dientengevolge, overeenkomstig een telken jare door alle partijen vast te stellen verdeelingsstaat, aau ieder der belanghebbenden het aandeel
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zullen hebbeu uit te keeren waarop hij recht heeft. De
onderverdeeling van het voor de gezamenlijke Battaksche
penghoeloe's bestemde '/s der hassil tanah z a l , in overleg
met h e n , door de nieuw ingestelde Battaksche kerapatans
telken jare naar plaatselijke omstandigheden worden geregeld. Soortgelijke regelingen voor de Battaksche gedeelten
van Serdang en van Senembah werden nog voorbereid.
Met betrekking tot de uitoefening van het opium-monopolie in de Battaksche districten traden, met goedkeuring
van de genoemde vorsten, de betrokken Maleische en
Battaksche hoofden toe tot eene door ons bestuur ge wenschte
regeling .daarop nederkomeude dat de Battaksche penghoeloe's de verplichting aanvaardden om hun opium voortaan
uitsluitend bij den gouvernementspachter ') te koopen,
en wel tot eene door het Gouvernement vast te stellen
maximum hoeveelheid, berekend naar het aantal hunner
ouderAooriffen (zoodat de vreemde werklieden op de landbouwoiMerneiningen zich bij den pachter zouden moeten
voorzien), waartegenover onzerzijds den penghoeloe's g e waarborgd werd dat de prijs van verstrekking zeker peil
niet zou te boven gaan. Voor de waarde van de gouverneinentspacht is deze regeling , waardoor veel onzekerheid
werd weggenomen , van groot belang te achten. Vermits
in de Battaksche districten van Deli bij uitzondering de
Maleische bestuurders (de datoe's van Soenggal, Hamperan
Perak en Kampong Baroe) steeds als eerste houders van het
opium-monopolie optraden, in dier voege dat de penghoeloe's bij hen ter markt moesten komen , werd dit traditioneel recht, te rekenen van 1 Januari 1883, van bedoelde datoe's afgekocht tegen eene schadeloosstelling uit
'slands kas a;m ieder hunner van respectievelijk f 2000,
f 1200 en f 800 'sjaars. Met instemming van den sultan
werd dienaangaande den 30sten September 1883 door den
resident eene overeenkomst met bedoelde datoe's gesloten ,
welke door de Indische Regeering werd goedgekeurd bij
besluit dd. 13 Februari jl. n°. 8.
De heffing en verdeeling der hassil verschuldigd van de
opbrengst der pepertuiuen in de door Atjehers bewoonde
landstreek Aijer-Masin — sedert jaren een der twistappels
tusschen Langkat en Tamiang — werd in het afgeloopen
jaar op vasten voet geregeld. Daar de bevoegdheid van
liet Gouvernement om in de Aijer-Masin in- en uitvoerreebten te nuffen voor zooveel den linker- (Tamiangschen)
oever betreft, met het oog op de bewoordingen van de
overeenkomst dd. 31 December 1877 tot overneming van
de rechtenheffing in Tamiang, niet boven twijfel verheven
kon worden g e a c h t , werd van Tamiangsche zijde alle
onzekerhei 1 te dien aanzien opgeheven dour eene schriftelijke verklaring dd. 30 Juni 1883, waarvan aanteekening werd gehouden bij Indisch besluit dd. 3 September
1883 n°. 21.
De Tamiang-streek bleef nog steeds den weerslag ondervinden van de woelingen in het naburige Atjehsche landschap Modjopahit, waar een deel der bevolking zich los
wilde maken van hare onderhoorigheid aan den kedjoeroean
van Langsar en een onzer Tamiangsche hoofden, den
kedjoeroean van K a r a n g , als radja verlangde. Aan dezen
laatste werd van bestuurswege aangezegd dat hij zich van
elke inmenging in de Modjopahitsche zaken had te onthouden.
§ 10. Riouto en

onderhoorigheden.

Van den sultan en den onderkoning van het L i n g g a Riouwsche rijk , zoomede van hunne in de verschillende
afdeelingen gevestigde wakils (gemachtigden), ondervond
het Europeesch bestuur weder in gewenschte mate medewerking. De sultan overleed in September 1883 , zonder
naaste bloedverwanten na te laten die geschikt waren om
hem op te volgen. Deze laatste omstandigheid was voornamelijk oorzaak geweest dat dequaeslie , wie in de plaats
van den in 1882 gestorven broeder des sultans als zijn
opvolger aan de Indische Regeering zou worden voorgedragen , tijdens zijn leven nog niet tot eene beslissing was
gebracht. Voorloopig is nu de onderkoning met de waarneming van het sultanaat belast. Ter gelegenheid dat
laatstgenoemde in November 1883 zijn 25jarig onderkoningschap herdacht, werd hem van regeeringswege een
>) Alleen voor de Maleische streken was indertijd de opiampacht
aan bet Gouvernement overgegaan.
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geschenk in zilver vereerd, voorzien van een opschrift
waaruit het doel der aanbieding bleek.
Onder de inheemsche bevolking werden de orde en rust
nergens gestoord en over hare stemming jegens het Europeesch bestuur werden geen klachten vernomen. Onze
reclitstreeksche onderdanen gedroegen zicli ordelijk en gaven
liet bestuur alle reden tot tevredenheid. Woelingen van
geheime Chineesche genootschappen (hoei's) of van Mohammedaansche ijveraars deden zich niet voor. Slechts één
Chinees (in de afdeeling Karimon) ging tot den Islam over.
L)e veiligheid van personen en goederen op de verschillende eilanden kon voldoende worden genoemd. Een paar
malen — in Juni en Augustus 1883 — waagde eene bende
gewapende Chineezen , met één of meer visschersprauwen
vermoedelijk van Singapore gekomen, een aanslag op
Chineesche pachthuizen in de afdeelinjren Zuid-Bintangen
Lingga , waar zij geld en goederen stalen. Eenigen hunner
werden door tussclienkomst van onzen consul-generaal te
Singapore gevat. In de afdeeling Battam werd (iu Juli)
eene door twee Chineezen bemande sampan in volle zee
door een soortgelijk vaartuig, waarop zicli drie Chineezen
bevonden, aangevallen en van hare lading (gambier en
peper) beroofd. De aangevallenen bekwamen echter geen persooulijk letsel. Van de vermoedelijke daders kreeg de politie
er twee in handen. Voorts werden nu en dan verdachte
vaartuigen, met Chineezen bemand , iu de binnenwateren
opgemerkt. Eene voortdurende waakzaamheid en herbaalde
tochten met stoom- en zeilschepen der gouvornementsmarine, zoomede met de iu dit gewest bescheiden residentievaartuigen , schijnen overigens afschrikkend te hebbeu gewerkt.
De algemeene toestand van den handel in Lingga-Riouw
was bevredigend , waartoe vooral bijdroegen de voordeelige
oogst en de willige marktprijzen van de twee voornaamste
producten : peper en gambier. Ook met het verbouweu en
bereiden van sago, welke cultuur steeds vooruitgaat,
werden goede zaken gemaakt.
In den ordeloozen toestand van ludragiri , waar de soetau
met zijne gunstelingen tegen het Gouvernement in lijdelijk
verzet was ten spijt van zijne ons goedgezinde rijksgrooten
en bevolking, kwam eene groote ontspanning vooreerst
door de opheffing op 13 Mei 1883 van den ruim een jaar
lang beproefden dwangmaatregel tegen den soetan (de
sluiting van de Indragiri-rivier voor allen in-en uitvoer),
en ten andere door het een drietal maanden later voorgevallen overlijden van den soetan. Gaf het herstel van den
onbelemmerden handel over zee aan de bevotking van
Indragiri veel verademing , het verscheiden van den soetan
stelde den radja moeda (rijksbestuurder), den bandahara en
den toemenggueng, — aan welke drie rijksgrooten voorloopig het bewind werd opgedragen onder de leiding van
deu controleur, — te beter in staat o in in de door ons
bestuur verlangde richting werkzaam te zijn. En van deze
taak kwijten zij zich aanvankelijk naar wensch. De beide
laatstgenoemde rijksgrooten , die onder het soetansbestuur
stelselmatig buiten de zaken werden gehouden en zich
daarom ook sedert lang naar verschillende kampongs iu de
bovenstreken hadden teruggetrokken , bewonen weder de
hoofdplaats Ringat, waar zij op uitnoodiging van het
Europeesch bestuur zijn teruggekeerd. Met den ra lja moeda
en den controleur nemen zij nu aan de behandeling van
alle belangrijke bestuursaangelegenheden deel. Over 1883
is hun , evenals ook aan den bandar ilir (het hoofd der
handelaren in de benedenlanden), uit 's lands kas uitgekeerd de toelage die zij voorheen van wege den soetan en
den radja moeda genoten als aandeel in liet aan de beide
laatsteu van gouvernementswege verzekerde jaargeld. Van
dit aandeel waren namelijk de bandahara en de bandar
ilir verstoken gebleven, omdat aan den soetan over 1883
geen jaargeld was uitgekeerd, terwijl de radja moeda,
die anders een zeker bedrag aan den toemenggoeng afstond , daartoe in het afgeloopeii jaar wegens vermindering
in zijne overige inkomsten niet bij machte was geweest.
Langzamerhand begint weder eenige orde en regel in den
verwarden staat van zaken te komen. Klachten worden
onderzocht en afgedaan, iets wat vroeger tot de zeldzaamheden behoorde. Dank zij de wederopenstelling van de
rivier had het handelsvertier te Ringat bij het eind van
het jaar weder nagenoeg denzelfden omvang als vroeger
bereikt. Tegenover den aanvoer van allerlei benoodigdheden,

aangebracht door handelsvaartuigen van Singapore , Riouw
en elders, stonden belangrijke verschepingen van boschproducten. Al spoedig kwamen ook velen der uitgeweken
Chineezen zich weder In Indragiri nederzetten , gevolgd
door nieuwe immigranten van die natie. De inheemsene
bevolking , door een en an Ier in staat gesteld om weder
onbelemmerd in hare behoeften te voorzien, gedraagt zich
rustig en gehoorzaamt goedschiks aan de door ons ingestelde voorloopige bestuursregeling.
De houding der anak's radja en said's , die zich steeds
beschouwden als onder het persoonlijk gezag van den soetan
te staan, is op enkele gunstige uitzonderingen na , nog dezelfde van vroeger, d. w. z. zij blijven het Gouvernement
vijandig gezind en trachten steeds zooveel mogelijk de
goede bedoelingen van ons bestuur tegen te werken. Intusschen schenen hunne willekeurige daden in den laatsten
tijd minder veelvuldig te zijn geworden.
De ontsnapte banneling SAID BESAB, de oor/.aak van al

onze moeilijkheden met den overleden soetan , wist zich
voortdurend iu de bovenlanden van Indragiri schuil te
houden, en ook de daders van den in 't vorig verslag
vermelden aanslag op de stoombarkas van de Watergeus
heeft men nog niet in handen kunnen krijgen.
De gezondheidstoestand zoowel in Lingga-Riouw als in
Indragiri liet, inzonderheid in h<;t eerste halfjaar, veelte
wenschen over , vermoedelijk ten gevolge van groote afwisseling van weer en temperatuur. Vooral onder de inlandsche bevolking kwamen koortsen voor en sporadische gevallen van pokken. In de bovenlanden van Indragiri moet
laatstgenoemde ziekte in hevigen graad hebben gelieerscht.
§ 11. Banka.
De uit dit gewest ontvangen berichten nopens den algemeenen staat van zaken luiden over het algemeen vrij
bevredigend.
Onder de Chineesche mijnwerkers in de districten Soengeislan en Djeboes en onder de Maleische en Ciiineescbe
bevolking iu het district Muntok heerschte iu 1883 de
berri-berri iu vrij erge mate, doch bij het eind van het jaar
was de ziekte sterk afnemende.
Ten gevolge van de langdurige droogte viel de rijstoogst
miuder gunstig uit. Daarentegen werd met goedeu uitslag
werk gemaakt van de inzameling van boschproducten.
Acinzienlijke hoeveelheden dammar en getah werden uitgevoerd naar Java , Palembang en Singapore. Overigens
was de handel niet bijzonder levendig.
Het aantal Christenen (Roomsch-Katholieken) onder Chineezen en inlanders nam niet toe; evenmin werd uitbreiding van den Islam waargenomen.
§ 12. Billiton.
De algemeene toestand van dit gewest liet in het afgeloopen jaar niets te wenschen over. De volksgezondheid
was bevredigend en de veiligheid voldoende. Ten gevolge
van de langdurige droogte viel de padioogst minder
gunstig uit. De aauplantingen van tweede gewassen slaagden over het algemeen goed.
§ 13. Westerafdeeling van Borneo.
Als gewoonlijk vonden weder hier en daar, echter niet
op yroote schaal, ongeregeldheden tusschen Dajaksche
stammen plaats, maar overigens werd de politieke rust
nergens verstoord.
Onze verhouding tot de verschillende vorsten en grooten
bleef goed. Door het sluiten van nieuwe contracten met
Tajan, Soehaid en Landak werd 's Gouvernements vernouding met die landschappen op meer volledigen voet geregeld'). De in 1881 voorloopig als hoofd van het inlandsen
bestuur in Laudak opgetreden mantri (verg. bet verslag van
1882 blz. 17) werd iu Juni 1883 door de Indische Regeering,
voor oen duur der minderjarigheid van den tot panembahan bestemden vorstentelg, in zijne waardigheid bevestigd met den titel van waarnemend (wakil) panem') De nieuwe contracten met Tajan en Soehaid, en het in't vorig
verslag bedoelde met Sanggouw, zjjn bereids aan de Staten-Generaal medegedeeld (zie de stukken der zitting 1883—1884—1J3).
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bahan. Kort daarop verzocht hij om zich ter bedevaart
naar Mekka te mogen begeven, en hij vertrok derwaarts
vóórdat zijn verzoek nog was beantwoord. Over deze handeling zul hem te zijner tijd de ontevredenheid der Indische
Regeering worden betuigd. Inmiddels is, met hare goedkeuring, eene, commissie van twee rijk^grooten tijdelijk
met liet bestuur over Landak belast. De sultan van Pontianak , die in. het voorjaar van 1883 naar Mekka vertrok,
is in Maart jl. van daar teruggekeerd.
In de Boven-Kapoeas werden de Ambalou-LebojanDajaks weder bedreigd door Batang-Loepar Dajaks, en
toen zich bij deze laatsten ook stamgenooten uitSerawak
aansloten, trokken die van Ambalou-Lebojan zich in grooten
getale bijeen om zich onder de bescherming te stellen
van militaire patrouilles uit onze benting te Nanga-Badou,
gesteund door het gouverneineutsstoomschip Singkawanq
en eene te Smitou gestationneerde stoombarkas. üe aanvallende partij hield zich sedert op een afstand en van
den voorgenomen grooten sneltoclit is niets gekomen.
Een in de bovenlanden van Mampawa van Dajaksche
zijde aan den dag gelegd verzet tegen den panembahan
van dat landschap werd door bemiddeling van ons bestuur
in de geboorte gestuit, üok werd spoedig een einde gemaakt aan een geschil tusschen Silau-Üajaks van Mampawa en Samaroena-Dajaks van Landak , hoewel partijen
daarover een oogenblik slaags geraakten.
In Sanggouw bleef de stam der Songkong-Dajaks in
zijn verzet tegen het inlandsch zelfbestuur volharden. De
medewerking die tot liet bedwingen daarvan verwacht
werd van Sambas en Landak (zie vorig verslag blz. 15)
bleef uit, daar de bestuurders dezer beide landschappen
de banden vol hadden om de hun onderhoorige TerboöngBatang-Dajaks en Tawang-Dajaks tegenover elkander in
bedwang te houden.
Op gods lienstig gebied bleef alles kalm. Het Mohammedanisme onderging geen, althans geen noemenswaardige,
uitbreiding, üe weinige Dajaks die tot den Islam overgingen, meerendeels weder om redenen van stoffelijken
aard, bleven in den regel hunne heidensche zeden en
gewoonten volgen. Te Singkawang maakten een 80-tal
Roomsch-Katholieke Chineezen van de voor hen opgerichte
kerk en school een vrij druk gebruik. Christen-inlanders
vindt men ia dit gewest, nagenoeg in 't geheel niet.
Gedurende em zestal weken van 1883 heersctite de
cholera epi lemisch in de afdeeliugen Poutianak en Soengei
Kakap. Pokkan vertoonden zich sporadisch in de afdeelingen Soekadana en Sintang. Overigens viel in het afgeloopen jaar over de volksgezondheid weinig te klagen.
üe toestand van den handel kon bevredigend genoemd
worden. Viel ue rijstcultuur over het algemeen gunstig
uit, bijzonder overvloedig was de oogst van de tengkawangvrucht. Üe resident schat den uitvoer van het uit
deze vrucht verkregen vet gedurende 1883 op niet minder
dan 7 millioen K.G., welke hoeveelheid uitsluitend naar
Singapore werd verscheept.
§ 14. Zuider- en Oostera f doling van Bomeo.
Gelurende een groot gedeelte van het afgeloopen jaar
bleven de in 1882 in de Boven-üoessoen uitgebroken onlustcn nog aanhouden. In de omstreken van Moeara Teweh ,
on.'.e noordelijkste post in de gouvemementslandeL. van dit
gevest, werden door de opstandelingen in de eerste inaanden van 1883 herhaaldelijk kleine strooptochten ondernomen , maar met weinig resultaat. Zij poogden hierop in
de streken langs de Boven-Kapoeas en Boven-Kaiiaijan
hun aanhang te versterken , maar zagen zich hierin door
de aldaar op de been gebrachte bevoluingspatrouilles deerlijk
teleurgesteld. Meer was voor hen te verwachten in de als
fanatiek bekend staande afdeeling Amoenthai, waar dan
ook onzerzijds reeds in 't laatst van 1882 (verg. vorig verslag blz lö/Üi) buitengewone militaire maatregelen waren
genomen, lien aanval aldaar op onzen tijdelijken post te
Tandjong (hoofdplaats van het district Tabalong), ondernomen door eene 1400 a 1500 man sterke bende, maar
door de bezetting onder den lsten luitenant P. H. UONNER
glansrijk afgeslagen (8 Mei), scheen het sein voor een
werkdailiger optreden der onruststokers, aan wie nu het
plan werd toegeschreven om door het district Balangau
naar de hoofdplaats Amoenthai door te dringen. In ver-

schillende richtingen werden gedurende de eerste weken
de districten Tabalong en Balangan afgepatrouilleerd,
waartoe de in de afdeeling Amoenthai aanwezige militaire
macht tot tweemalen toe voor zoolang noodig met eene
colonne uit Bandjermasiu versterkt werd. Men hal echter
geen vijandelijke ontmoetingen dan op 1 Juli, toen een
van uit de hoofdplaats Amoenthai afgezonden detachement
van 50 man onder den lsten luitenant J. W. J. VAN DEK
MOORK te Lainpihong (hoofdplaats van het district Balangan)
eene bende van ongeveer 500 opstandelingen versloeg,
bij welke gelegenheid de onzen, evenals op 8 Mei te
Tandjong, slechts 1 gewonde bekwamen.
Door de onverpoosd voortgezette militaire bewegingen
in Ainoenthai afgeschrikt, keerden do opstandelingen naar
de Boven-Barito terug, waar zij van plan schenen nieuwe
krachten te verzamelen om , na afloop van den vastentijd ,
hun geluk nogmaals te beproeven. Hier zou hun echter
een laatste , gevoelige slag worden toegebracht. Op berichten dat de vijand het voornemen had om de beneden
.Moeara Teweh aan de Barito gelegen kampongs over te
halen of te dwingen om gemeene zaak met hem te maken ,
werd namelijk den 29steu Augustus , tot verhindering van
dit plan , het gouvernementsstoomschip Boni, aan boord
hebbende een detachement infanterie van 2 officieren en
60 man , naar de Boven-Barito gezonden. Zonder eenige
ontmoeting bereikte men den 5den September Moeara Teweh.
Hier waren in de laatste dagen zoowel de bezetting als
de omliggende bevriende kampongs herhaaldelijk gealarmeerd geworden door kleine benden uit Telok Maijang,
een half uur benoorden Teweh , waar zich een van 's vijands
voorposten bevond, lieeds den volgenden dag stoomde het
te Moeara Teweh gestationneerde oorlogsschip Onrust met
de Boni en een detachement van 100 man infanterie naar
Telok Maijang om den vijand te verdrijven. Bij aankomst
was echter de plaats ontruimd, daar de opstandelingen
zied , naar men sedert vernam, teruggetrokken hadden in
eene sterke benting op den heuvel Mandaroeian, ongeveer
2'/ 2 uur stoomens verder gelegen, ter plaatse waar de
Latiai in de Barito stroomt. Om deze versterking met goed
gevolg te kunnen aantasten, diende onzerzijds eene grootere
macht te worden georganiseerd. In verband hiermede begaven zich de resident en de gewestelijke militaire commandant met eene nadere troepenversterkiog van 50 man
infanterie onder 1 officier den 16 len September met het
gouvernementsstoomschip Bjambi naar Moeara Teweh ,
waar zij den 19den aankwamen. Reeds den volgenden
morgen te 5 uur was alles gereed om den vijand te Mandaroeian te gaan opzoeken Üe troepen , 175 man onder 6
officieren, waren ingescheept op de Onrust, de Boni en
de Bjambi, en stonden , wegens plotselinge ongesteldheid
van den met het commando belasten kapitein, onder het
bevel van den lsten luitenant-adjudant W. G. A. C.
CHKISTAN , terwijl de flottielje gecommandeerd werd door
den luitenant ter zee 1ste klasse P. G. BKUCH. Het geheel
stond onder de leiding van den gewestelij ken militairen
commandant, die zich met den resident op de Onrust bevond. Het mistige weder vertraagde het opstoomen, maar
tegen 's voitrmidiags 10 uur kon toch het gevecht een
aanvang nemen, üe schepen forceerden de passage en
namen , al vurende , 'positie uovenstrooms van de vijandelijke
sterkte. Do opstandelingen lieten zich mede niet onbetuigd ,
en het artillerievuur duurde tot ongeveer 11 uur. Toen
werd besloten de infanterie te doen ontschepeu en binnen
een half uur was de colonne aan wal en begon de beklimniing van den zwaar begroeiden heuvel. Na een marsch
van vijftien minuten moest een diep ravijn met steile
wanden langs een enkelen daarover liggenden boomstam
worden overgetrokken , hetgeen eenig oponthoud veroorzaukte. Daarna werd de marsch in alle stilte voortgezet
langs een steeds morilijker en steiler wordend ongebaaud
terrein, totdat omstreeks 12 uur de voortroep op den
rand van een plateau deboucheerde en de versterking
vlak vóór zich zag. Een salvo werd gelost om daarmede , volgens afspraak , de schepen te waarschuwen dat de troepen
in de nabijheid der versterking waren aangekomen en dus
het scheepsgeschut kon ophouden met vuren, üe vijand ,
ons ontdekkende, begon uit de benting zijn vuur on de
troepen te richten door bamboezen kokers, welke in rijen
boven elkander door de palissaden waren aangelegd. Do
voortroep, tijdig versterkt door de hoofdmacht, stormde
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voorwaarts tot voor de schietgaten en richtte toen door
deze en door openingen tusschen do palissaden een snelvuur
op de verdedigers. Dezen, aangevuurd door hunne hoofden,
bidden moedig stand en trachtten , ook door de blanke
wapenen , onzen aanvul af te weren. Toen echter kort daarna,
ondanks 's vijauds tegenstand, onze soldaten de bijna 3 M.
hooge palis.-adeering hegouneu te beklimmen en esnigea
met een luid boern naar binnen sprongen, wekendemuitelingen , na een kort gevecht van man tegen man , terug
en trachtten velen In overijlde vlucht hun leven te redden
door, over de palissaden heen, langs de steile hellingen aan
de zui(i- en westzijde In de verhakkingen t e springen. Ook
daar werden zij door het vuur der onzen achtervolgd.
Tegen 12V4 u u r 's namiddags wat de gel.eele vijandelijke
stelling vermeester I. Aan onze rijde sneuvelde 1 ESuropeeach
faselier en werden 1 officier en 4 mimi ren gewon:. Door
den vijand werden 28 lijken achtergelaten , waarom Ier 4 van
voorname hoofden der opstandspartfj, benevens dat van
een uit Moeara Teweh gadrostan Atjehschen dwangarbeider
die in de benting het bevel had gevoerd. Vier stukken
geschut, een aantal geweren en blanke wapenen benevens
drie sultansvlaggen vielen in onze banden. De versterking ,
die in gedachten staat van tegenweer bleek te rijn gebr iclit, werd door onze troepen geslecht en verbrand,
waarna zij zich wederom inscheepten. Tegen 5 u u r
's namiddags was de geheele flottielje te Moeara 1'eweb terug.
Eene tweede vijandelijke versterking, tegenover .Mandaroeian
aan de overzijde der rivier gelegen , — die echter op 20
September niet bezet schijnt te zijn geweest, — werd,
op een verkenningstocht in de eerste dagen van October
door den controleur van Moeara Te we h met de Boni ondernomen , door eenige.i van diens gewapend gevolg en door
matrozen gesloopt.
Sedert is er in den politiekon toestand van de BovenDoessoen eene gunstige verandering gekomen. Een tijdlang werden door de kwaadgeziuden nog w l pogingen
gedaan om het verzet levendig te houden, — althans schenen
zij vo traamens de Riam Baboetoes te willen bezetten om
ons op dit gewichtig p u n t , waar in 18S2 de Djamhi was
beschoten , den toegang tot de bovenstreken te kunnen
betwisten, — maar van dit plan is niets gekomen , en
toen in Januari jl. de resident zijne inspectie tot gemelde
pastnge en zelfs nog verder — tot Mo 'ara Laoeng — uitstrekte, had alles een rustig aanzien, terwijl verscheidene
hoofden en andere invloedrijke personen hem hunne o p wachting kwamen maken. Uit alles bleek dat de b e volking in de Boven-Doessoen naar rust verlangde, en
dat zij 31a onze overwinning te Mandaroeian de overtuiging
verkregen had d it de opstandelingen niet tegen ons o p gewassen waren. De Boogenaamds sultan GOBSTI MOIIAJIAD SEMAX , het hoofd der opstandsjiortij, die zich na
de gebeurtenissen van September met Benige vertrouwelingen eerst aan den bovenloop der Soengei Boemban en
daarna ' e Datah Parang had gevestigd, liet in Februari
jl. aan het waarnemend districtshoofd der Boven-Doessoen
weten, dat bij zich voortaan rustig zou gedragen als hij
de zekerheid had op zijne nieuwe verblijfplaats ongemoeid
te zullen worden gelaten. Zijn voornaamste medestander,
toemenggoeng ADJUDANT, zoon van wrjlen toemenggoeng
SOEIMPATI, scheen met hem in onmin te zijn geraakt.
Andere gebeurtenissen van politiek belang grepen , in
die gedeelten van het gewest welke onder rechtstreeksche
controle staan van Europeesche ambtenaren , niet plaats.
Onder het Mohainmedaansehe gedeelte der bevolking
bleef een opgewekt godsdienstig leven heerseben, dat
zich echter niet anders uitte dan door meer zorg voor bet
oprichten of in goeden staat houden van bedehuizen en
het nauwgezet opvolgen van de voorschriften van den
Koran. Overgangen uit liet heidendom tot den Islam waren
vJiiet zeldzaam. De verspiliding van de Christelijke leer
maakte weinig of geen vorderingen. De in de beneden*
landen gevestigde zendelingen van het Rijnsche Genootschap te Bermen bleven zich voornamelijk wijden aan het
onderwijs van de Dajaksche jeugd.
De cholera vertoonde zich medio 1883, aanvankelijk
sporadisch doch spoedig daarna epidemisch, ter hoofdplaats Bandjermasin en later ook in de overige afdeelingen.
Ter hoofdplaats nam zij echter reeds tegen het einde van
Augustus in hevigheid af om in October geheel op te
houden. In de binnenlanden verdween de ziekte eerst tegen
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het einde des jaars. Ook pokken kwamen veel voor. Beide
riekten sleepten velen ten grave.
De handel was ter hoofdplaats zeer levendig, doch in
het binnenland gedrukt, een gevolg van den minder goed
geslaagden rijstoogst. De blijkens hot vorig verslag in
April 1883 tot stand gekomen verbetering in de stoom-

vaartverbinding tusschen Borneo's Oostkust en Java via

Bandjermasin droeg, tegen verwachting, nog niet bij
om de handelspro lucten van Zuid- en Oostkust in meerdere
mate dan vroeger hun weg naar Java te doen vinden,
in stede van naar Singapore.
Omtrent het leenrijk Kotta Waringin zijn ditmaal geen
berichten ontvangen, terwijl van de verschillende gedeelten der adtistent-residentie Koetei en de Oostkust, waar
het Buropeesch toezicht onlangs eenigsrins is verbeterd
(Indisch Staatsblad 1884 r:°. 35), slechts weinig bijzonderbedien zijn gemeld. Van genoemde adsistent-residentie zijn
thans afgescheiden en tot eene afzonderlijke, door een
controleur bestuurde , af leeling gemaakt de leenrijken Pasir

en Pagattan-Eoesan, loomede de door inlandsohe hoofden

krachtens eene instructie bestuurde gouvernementslandschappen bekend onder den algemeen.m naarn van Tanah
Boemboe. In een dszer landschappen, namelijk in TjingalMenoenggoel-Bangkabmn, kwam in 1883 het besturend
hoofd te overlijden. Kort daarop stierf ook de leenvorslin
van Pagattan-Koesan, de gemalin van evenbedoeld hoofd.
Het blijkt niet of in beider vervanging reeds definitief is
voorzien. Daar tijdens de woelingen in de afdeeling
Ainoentbai het vermoeden bestond dat in Tanah Boeinboe
eu Pasir oorlogsbehoeften voor de opstandelingen werden
ingevoerd, werd de medewerking der inlandsche bestuurders
alaaar ingeroepen om dien invoer zooveel mogelijk te beletten. Een tijdlang ideld ook een oorlogsschip toezicht
langs de kust van Pasir. Wegens de krachteloosheid van
het Pasirseh bestuur schenen de Boegineesche handelaren
aldaar den boventoon te voeren.
Het in 1882 door gonvernementspersoneel in Sambalioeng
aangevangen onderzoek naar ontginbare kolenafzettingen
werd in 1883 voortgezet in de rijken Goenoeng Taboer
en Koetei, zonder dat van de zijde der hoofden en bevolking eenige bemoeilijking werd ondervonden. Over de
kansen op het tot stand komen in een of meer dezer
rijken van koleuontginningen met Europeesch kapitaal
zie men hoofdstuk O afd. II van dit verslag. In Goenoeng
Taboer, waar na het i n ' t vorig verslag vermelde overlijden
van den sultan voorloopig drie rijksgroote:i waren aangewezen om eene commissie van bestuur te vormen , werden,
op eenparig verzoek van dezen en na verkregen toestem
ming van den Gouverneur-Generaal, de leiding der zaken
en de voogdij over den minderjarigen opvolger overgedrageu op een neef van den laat sten s u l t a n , zekeren
HADJI

ADJI

KOENINU , behuwdzoon

van

den

vorst van

Boeloengan. Van dezen als » regent " van Goenoeng Taboer
opgetreden prins wordt een krachtig bestuur verwacht.
Aan een Arabier te Boeloengan , die op eigen kosten
een moeilijk bevaarbaren zijtak van de Sesajab-rivier,
de Soengei Bengaloen, in het genied van Boeloengan
voor den afvoer van rottan geschikt wilde maken , mits
hem in die onbewoonde streek voor den tijd van vijfjaren
het uitsluitend recht van exploitatie van de thans ontoega kelijke rottanbosschen werd afgestaan, verleende de
Indische Regeering in December 1883 vergunning om te
dier zake met den sultan en de mantri's van Bo;loengan
eene door den resident goed te keuren overeenkomst aau
te gaan. Door eenige belanghebbenden , gedeeltelijk hier
te lande gevestigd, is in 't laatst van 1883 gelijke verg u n n i n g gevraagd met opzicht tot het verkrijgen in erfpacht voor 75 jaren van het eiland S;.bittikh in de St.
Luciabnai en van een terrein woesten grond benoorden
en bewesten die baai, tot het afstaan van welke terreinen
het Boeloenganseh bestuur zich bij notariëele akte dd.
13 December 1*82 jegens een dier belanghebbenden —
een te Bandjermasin gevestigd koopman — voorloopig
had bereid, verklaar!. In Juli jl. is (ie g e v r a a g ' e vergunuing door de Indische Regeering verleend.
Met de » British North Borneo Company " hadden onze
autoriteiten slechts weinig aanrakingen. Die maatschappij
betwist ons onze rechten op de landstreek tusschen de
rivieren Tawau en Siboeko, omdat in de door haar verkregen concessie van de sultans van Broenai en Solok da
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Siboeko-riviar is genoemd als de graai van tuur gebied.

In de leenitaatjei ter noordkuit van Celebes (waar in Sopteinber 1883 het oorlogsstoomschip Alerapi de vlag vertoonde)
en in de Gorontalosche landschappen sleepten de pokken
velen ten grave. Elders in het gewest, met name in de
Minaliassa en op de Sangi- en Talaut-eilanden , liet de
volksgezondheid m 1883 weinig te wenschen over. De
handel g i n g min of meer g e h u k t onder den invloed der
lage marktprijzen van cupra en dammar. Ook de minder
gunstige oogst van koffie, cacao en muskaatnoten bracht
wellicht het zijne hiertoe bij. Het rijstgewas slaagde over
het algemeen naar wensen, behalve in Gorontalo. Ook de
overige voedingsmiddelen der bevolking, maïs en aardvruchten , waren in voldoende mate verkrijgbaar.
In de Minahassa en op de Sangi- en Talaut-eilanden
breidt het Christendom onder het nog heidensche deel der
bevolking zich steeds uit. Daarentegen wordt weinig ge§ 15. Celebes en o/iderhooriyhcdcn.
hoord van bekeeringen tot den Islam.
Op de Sangi-eilanden moest het Europeesch bestuur in
In de Noorderdistricten liet de verhouding tusschen
elk der landschappen Manganitoe en Taboekan , beiden op
eenige door Honiere:. bewoonde kampongs en den regent
Groot-Sangi, eenige rijksgrooten uit hun ambt ontslaan ,
een paar malen te wenschen over. Overigens bleven rust
omdat zij den tijdelijk waurnemendeu radja de gehoorzaamen orde in ons rechtstreeksch gebied ongestoord.
heid hadden opgezegd. De keuze van een definitieven beBewegingen van godsdienstige» aard deden zich niet voor.
stuurder schijnt, door de verdeeldheid die er op dit punt
Hoewel langzaam, maakte de Islam steeds vorderingen.
tusschen ue rijksgrooten heerscht, in geen der beide landDe door de Hoomsch-Katholieke missie beoogde vestiging
sehappen haar beslag te kunne» krijgen. Op Kabroeang,
van een zendingspost aan de Kenlaribaai (verg. vorig
tot de Talaut-groep behoorende , werden door bemiddeling
verslag blz. 18) kwam nog niet tot stand.
van den controleur eenige oude veeten bijgelegd.
De gezondheidstoestand gedurende 1883 was vrij bevredigend In sommige streken heerschte gedurende korteren
Een der Europeesche handelaren op de Talaut-eilanden ,
of langeren tijd nog cholera, doch bij bet eind van het
dezelfde van wien laatstelijk sprake was in het verslag van
jaar was de ziekte geheel geweken. De handel bleef slap
1881 (blz. 20), werd op Magindauao (Philippijnen), waarouder den invloed der lage koffieprijzen. Üe uitkomsten van
heen hij zich in 't laatst van 1882 met eene door zeven
de rijst- en koffieoogsten waren in 1883 over het algeinlanders bemande prauw ten handel had begeven , verrameen weer ver van gunstig.
derlijk vermoord. Van do bedoelde inlanders, die door de
Magindanaosche roovers tot slaven waren g e m a a k t , gelukte
Van de inlaudsche staatjes hield Wadjo — waar men
het aan één om op eigen gelegenheid naar Talaut terug
met do regeling der opvolging in het bestuur over Sidente keereu. Uit de met de autoriteiten te Manilla gevoerde
reng (verg. vorig verslag blz. 17) blijkbaar weinig was
briefwisseling (zie blz. 2) is gebleken dat twee der mooringenomen — zich voortdurend teruggetrokken. De nieuwe
denaars gevat en voor den Spaanschen rechter gebracht
vorst van Sidenreng SOEMAXGA ROEKKA legde van zijn
zij» ; dat de medgezellen van den vermoorde, na zich uit
k a n t veel gematigdheid en beleid aan den dag in zijn ophanden der roovers te hebben losgemaakt, zich eenigen
treden tegenover het aan zijn gebied grenzende Wadjosche
tijd onder de hoede van den Spaanschen gezaghebber te
landschap Belawa , dat aan allerlei slecht volk eene schuilKotta üatoe hebben opgehouden , waar zij in het proces als
plaats aanbood, e» daardoor eene plaag was voor de begetuigen moesten worden gehoord , maar dat zij zich sedert
woners van Sidenreng. Aanvankelijk poogde hij door overheimelijk van daar hebben verwijderd, met uitzondering
rediug eene verbetering in de» staat van zaken te brengen,
van é é n , die in de gelegenheid zou worden gesteld om
maar zijue boodschappers werden, terwijl zij naar Belawa
zijne vroegere woonplaats op Talaut weder te bereiken.
op weg waren, door gewapenden van daar aangevallen
Volgens een later bericht zouden toch nog vier der opvaen drie hunner werden vermoord. Daarop rukte S O E rendeii in slavernij verkeeren en had de sultan va» .\IaginMANGA ROEKKA onverwijld met eene aanzienlijke krijgsdauao eene gewapende flottielje uitgezonden om hen te
maebt tegen Belawa o p , zonder het den tijd te geven om
verlossen, welke poging echter vruchteloos was gebleven.
h u l p van andere Wadjosche landschappen te ontbieden.
De radja van Siauw (Sangi-eilanden) kwam in October
Na een kort gevecht werden de bende» van Belawa uiten die van Bwool (noordkust van Celebes) in December
eengedreven en de tocht naar de hoofdkampong voortgezet,
den resident een officieel bezoek brengen. In laatstgenoemd
die zonder veel moeite in handen va» de Sidenrengers viel,
rijk hadden de te Kentanan gevestigde lieden uit Gorontalo
daar de vijandige partij zich uit de voeten had gemaakt
e» allee» het goedgezinde deel der bevolking was overge- ; weder — evenals eenige jaren geleden (verg. het verslag van
bleven. De bezittiugen der schuldig bevondenen werden . 1877 blz. 26) — een eigen rijksbestuur ingesteld , geheel
buiten voorkennis van het Gouvernement of van den radja
vernield , na welke tuchtiging SOEUANGA ROEKKA terugvan Bwool. Bij de eerste gunstige gelegenheid zou de
trok , Belawa aan Wadjo overlatende zouder eenig recht
daarop te doen gelden. Dit g e l u k k i g geslaagde machts- ! resident zich naar Kentanan begeven , ten einde de kolonisten uit Gorontalo bij vernieuwing aan hunne verplichvertoon moet het ontzag vau Sideureiig bij zijne tegentingen jegens het Bwoolsche bestuur te herinneren.
standers zeer versterkt hebben.
Har« pretentie» zij» door de Britsche Regeering bij de
Nederlandsche aangebracht en gesteund, weshalve het
Doodig is geweest onzerzijds de ongegrondheid dier praten*
tiën en de deugdelijkheid onzor recliten op het kustgebied
tot Batoe Tinagat bij de Tawau-rivier aan te toonen , en
wel bij herhaling. Ons laatste betoog ter zake bleef tot
duiver onbeantwoord. De voor onze grensvestiging te Moeara
Tawau bestemde controleur (verg. vorig verslag blz. 1(5)
betrok zijne standplaats in 't laatst van Juni 1883. Hij
voortduring bleef een der oorlogsbodems van Makasser of
Bandjermasin in de St. Luciubaai gestationneerd. Ontmoetingen met zeeroovers of slavenhandelaren hadden niet
plaats.

Het door den gouverneur van Celebes in Maart 1883 aan
Boni gebracht bezoek (zie vorig verslag blz. 17), dat o. a.
ten doel had zich te verzekeren dat eene hem vergezellende
militaire commissie tot aankoop vau remonte-paarden in
de uitvoering van hare opdracht de noodige medewerking
ondervond, werd door de leenvorstin eenige maanden later
met een tegenbezoek ter hoofdplaats Makasser beantwoord.
In twee rijkjes viel in het afgeloopon jaar het bewind open :
in Loehoe kwam de vorstin eu iu Soembawa de sultan te
overlijden. Deze laatste werd opgevolgd door ziju kleinzoon , indertijd reeds tot opvolger aangewezen. De rijksgrooten van Loehoe kozen in den aanvang va» 1884 tot
opvolger van de overleden vorstin een van hare volle neven.
§ 16.

Menado.

Belangrijke feiten van politieken aard vielen in dit gewest niet voor. De algemeene toestand kon bevredigend
worden genoemd.

§ 17. Ambovia.
Feiten van politiek belang deden zich i» dit gewest
niet voor. Op het eiland Ambon en de Oeliassers (de
eilanden Saparoea , Haroekoe e» Noessalaut), zoomede op
het eiland Groot-Banda, heerschten rust en orde en was
ook de veiligheid voldoende verzekerd. Ditzelfde kan natuurlijk niet gezegd worden van de overige verder afgelegen eilanden-groepen, waar de band met ons bestuur
eerst sedert kort wordt onderhouden door eenige Europeesche beambten, onder den titel van posthouders, wier
omgang met de bevolking, al mogen zij hunne taak niet
altijd oordeelkundig opvatten , hier en d a a r , waar de bevolking 't meest achterlijk i s , reeds tot eenige meerdere
beschaving blijkt te leiden. Het gehalte der inlaudsche
hoofden bleef te wenschen overlaten. Velen hunner zij»
verslaafd aan opium en sterken drank.
Op de Oeliassers werd geklaagd over ouwil der bevol-

[5. 2.]
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king om negorijdiensten to verrichten. Deze klacht werd
ook elders vernomen. In dit opzicht schijnt nadeelig gewerkt te hebben dat ingevolge art. 484 van de nieuwe
verordening op het rechtswezen in Amboina (Indisch
Staatsblad 1882 n°. 29) o. a. de artikelen 131 eu 132 van
het reglement in Indisch Staatsblad 1824 n°. 19a v e r vallen zijn , krachtens welke vroeger de nalatigen konden
worden gestraft. Voorzieningen ter zake waren in het
begin vun dit jaar te Batavia in overweging.
O]) Amboina eu Saparoea trachtten verscheidene hadji's
de devotie der » naksa bandijah " (naqsji bendijah) in te
voeren (verg. liet verslag van 1882, blz. 3). Een hunner,
die eene voor de rust onder de Moliarnmedaausclie bevolkdig uadeelige geestdrijverij gaande m a a k t e , zekere
ABDOBL GANI JSIUKKULA , werd,

met toepassing van art.

47 van liet Regeeringsreglement, buiten het gewest gerelegeerd (November 1883). Voor zoover bekend won de Islam
weinig nieuwe aanhangers. Daarentegen maakte de Ghristelijke leer nog steeds vorderingen , niet slechts op Amboina
en de Üeliassers, maar ook op Boeroe, waar zich ruim
350 Alfoeren lieten doopen.
De gezondheidstoestand liet in 1883 nog al te wenschen
over. ü p vele eilanden heerschten koortsen, op Amboina en
Saparoea buikziekten. Ook liet aantal berriberri-lijders was
grooter dan in vorige jaren. Epidemische ziekten deden
zich echter niet voor.
De handel was vrij levendig. Op den landbouw legde
men zich meer en meer toe. Ofschoon daarbij de vuorziening in plaatselijke behoeften hoofdzaak bleef, begon men
toch hier en daar allengs meer werk te maken van de
teelt van voortbrengselen voor de Europeescbo markt.
Omtrent sommige der onderhoorigheden van dit gewest
is verder aan de ontvangen berichten nog het volgende te
ontleenen.
Zoowel op Boeroe als op Oost-Ceram hebben een aantal
Alfoersche gezinnen hunue zwervende levenswijze in de
bosschen vaarwel gezegd en zich in de nabijheid van de
woonplaats des posthouders vaste nederzettingen gekozen.
Op eerstgenoemd eiland is een begin gemaakt met het
verbeteren van de gemeenschap tusschen de noord- en de
zuidkust.
Op de Ceramlaut- en de Gorain-eilanden , waar nog , ingevolge een oud gebruik, sommige negorijen zich moeten
onthouden van de uitoefening van een of ander bedrijf,
zooals bet visschen met sero's, het smeden, het vervaardigen
van netten , vischlijnen , enz., trachtte ons bestuur dit voor
de volkswelvaart belemmerend gebruik te doen opheffen.
De in Augustus 1882 in de afdeeliug Kei ter inwoning
toegelaten Europeesche ondernemer — dezelfde die blijkens
' t vorig verslag (blz. 20) als gezagvoerder van den schoener
Ocean, Pearl aanvankelijk het plan scheen te hebben gehad
om zich op Waigeoe ten noordwesten van Nieuw-Guinea
neder te zetten — hield zich gedurende 1883 met zijn
scheepsvolk (bestaande uit een 7-tal Europeanen die zich
te Amboina van vergunningen tot inwoning in Xederlandsch-lndië hadden voorzien) te Toeal op Klein-Kei onledig met het opkoopen van houtwerken en klappers, en
was voornemens aldaar eene houtzagerij en olieperserij in
werking te brengen. Aanvankelijk rezen er oneenigheden
tusschen de inboorlingen en de westersche vreemdelingen.
De laatsten, zich bedreigd achtende en geen genoegzaam
vertrouwen stellende in de tusschenkomst vun den posthouder, riepen de bescherming van den resident in. Bij
aankomst van het oorlogsstoomschip Samaraug, tot het
inwinnen vun inlichtingen van Amboina naar Toeal vertrokken , bleek het dat er nog geen geweld was gepleegd.
De commandant trachtte partijen voorloopig te bevredigen
eu wist, tot geruststelling van de vreemdelingen, van
hoofden en bevolking i!e belofte te verkrijgen dat zij ook
verder niet naar de wapenen zouden grijpen, maar de beslissing des residents zouden afwachten. Door diens tusscbenkornst werden in October 1883 de geschillen geheel beëindigd. In hunne eisenen betreffende de voor de onderneming
in gebruik genomen terreinen bevredigd, verklaarden nu
de lieden van Toeal dat zij de vreemdelingen ongaarne
zouden zien vertrekken. Ook de resident was van oordeel
d a t , wanneer de ondernemer en zijne ondergeschikten het
verder met de bevolking konden vinden, hunne vestiging
tot wederzijdsch voordeel zou kunnen strekkeu.
Op Groot-Kei waren, door een vergrijp waaraan een

heiden zich jegens een Mohammedaan had schuldig g e m a a k t , tusschen Leider gcloofsgenooten hooggaande ou-

eeuighadan gettne i, welke bij het begin van 1884 nog
niet waren bijgelegd.
De in t vorig verslag [bil. 18 en 52) vermelde tuchtig i n g , in April i 8 8 3 , van de kampong Keliobar op Larat
(Tenimber-eilanden), welke tuchtiging werd uitgestrekt
tot de nabijgelegen kamp m g Keiaan , waar de bevolking
mede weinig ontzag toonde, scheen den gewensebten indruk
te heliben gemaakt. Immers een paar maanden later kwamen de hoofden der beide kampongs bij den posfhouder
om hem vergiffenis te vragen voor hun vroeger g e drag , zich bereid verklarende hunne zaken voortaan aan
zijn oordeel te onderwerpen. Een bezoek in October 1883
aan de mede van weerspannigheid beschuldigde kampong
Olilit op Jaindena (Tiniorlaut-eilnnden) gebracht, gaf den
inmiddels opgetreden nieuwen ïvsi lenf aanleiding om de
voorgenomen beboeting uchterwjge te laten , aan welke
handeling de Indische Regeering bare goedkeuring hechtte.
Eenige hoofden van Olilit kwamen toen aan boord (tiet
stoomschip lag op een paar uren afstand van Olilit, te
Lakteroe, waar men veiliger ankeren kon) eu gaven den
indruk dat zij zich volstrekt niet op een vijandelijk standpunt tegenover ons bestuur hadden willen plaatsen. Ook
bij het verblijf van eenigen der onzen in de kampong Olilit
zelf kostte het weinig moeite met de bewoners op gemeenzamen voet te komen. Op Sejrah (Tenimber-eilanden) deden
zich in het afgeloopen jaar herhaaldelijk ongeregeldheden
tusschen de verschillende negorijen v o i r , in die mate dat
de posthouder zich bedreigd achtte en tot tweemalen toe
zijne standplaats verliet. In den aanvang vau 1884 zou de
resident met een nieuwen posthouder derwaarts vertrekken
en zich dan door een klein detachemeut militairen doen
vergezellen , daar de bemanning van het voor de reis te
bestemmen gouvernementsstoomschip niet groot genoeg
werd geacht om eene gewapende vertooning aan wal te
maken.
Op Babber schenen ten gevolge van de plaatsing van
eeu posthouder de hoofden zachtere en beschaafden! vormen
en de vrouwen eeue voegzamer kleederdracht aan te nemeu.
Aan een vijftal orangkaija's op dit eiland werden landbouwgereedschappen uitgedeeld , met opdracht om inzonderheid de paditeelt te bevorderen.
Op Lirang (afdeeliug W e t t e r ) , waar het bleek dat de
bevolking nog altijd eene Portugeesche vlag voerde, haar
indertijd — vóór het tractaat met Portugal van 20 April
1859 — door het bestuur vau Portugeesch Timor uitger e i k t , werd deze aan den posthouder afgestaan, die er de
iS'ederlandsche vlag heesch.
§ 18. Ternate,.
Bijzonderheden op politiek terrein deden zich niet voor.
Onze verhouding met de suitaus van Ternate, Tidore en
Batjan gaf alleszins reden tot tevredenheid. De vermaning ,
die de Begeering zich genoopt vond in 1882 aan eerstgenoemde te doen toekomen (verg. vorig verslag blz. 19),
heeft blijkbaar nuttig gewerkt. De sultan was veel volgzauier dan vroeger. Ook kwam liientengevolge een einde
aan een sedert het optreden des s u l t a n s , in 1880 , ingeslopen misbruik , hieriu bestaande dat de uit eeuig deel
van het rijk ter hoofdplaats Ternate ten handel komende
prauweu verplicht werden vóór den kraton aan te leggen,
zoo het heette om hare passen te vertoonen, maar in
waarheid om aan eene onwettige heffing (de vroeger reeds
afgeschafte leo-leo-belasting) te worden ouderworpen.
Misdrijven tegen personen en goedereu kwamen tot dusver
op het Ternataausch en het Tidoreesch gebied meer voor
dan in Batjan , maar werden ook hier in den laatsten tijd
talrijker; de daders, meerendeels behoorende tot het van
elders afkomstige werkvolk in dieust van de Batjan-maatschappij , werden iu den regel gevat.
Van zeeroof werd nergens gehoord. Op de te Tobello
(Noord-Halmaheira) ontstane nederzetting van lieden die
vroeger dit bedrijf hadden uitgeoefend (verg. het verslag
van 1880 blz. 22j werd bij voortduring het oog gehouden.
In Mei 1883 verwijderden zich drie huuuer zonder vergunn i n g , eu kort daarop werd een vau dezen met eenig volk
zwervende gezien bezuiden Halmaheira. Daar deze Alfoeren ,
wanneer zij zwervende bleven, een schadelijk element zou-
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blijkbaar aan den o m g a n g met vreemdelingen gewend
en schenen zeer goedaardig.
en Tidore tegen heu uitgezonden gewapende kruisprauwen
Nadat een paar Maleisch spiekende Papoea's — een
mocht er in «lagen beu te vutten. Twee hunner , die onvan Djamna en een van het dichtbij gelegen eiland P o derweg tniehtten te ontsnappen , werden door do bemaudena — bereid waren bevonden 0111 als tolken mede te
ning der kruispruuw neergeschoten , terwijl de derde naar
g a a n , zette de Siny Tjimj koers naar den vasten w a l ,
Tobello teruggevoerd en onder streng toezicht gesteld werd.
waar twee uitmondingen van eene groote rivier met de
Het Ternataansehe sultansbestuur bleef ook in 1S8.'J onversloep werden binnengevaren. Aan de e e n e , Witriwai g e moeide pogingen aanwenden om bet Mojiaimnedaunsch
heeteu, trof men de kampongs Taronta, Moppa en Taroassi
geloof bij 'de hei lensche Alfoeren ingang te doeu vinden.
a a n , te samen 3000 a. 4000 zielen tellende; aan de andere,
En ook nu weder moes' ons bestuur dikwerf tusschenbei Ie 8 Bngelsche mijlen oostelijker gelegen en Wiriwai genoemd,
treden om te beletten dal dwangmiddelen werden gebevond men de kampong Karoassi. Dn zeer goedaardige
zigd. Op Nieuw-Guinee, vooral ier westkust, waren liet
bewoners, die met hunne prauwen de sloep omringden,
de Arabische handelaren die proselieten voor den Islam
noodigdeu de onzen uit tot een bezoek in hunne woningen.
maakten. Door die handelaren wordt in meer dan één
Daar de/.e, op palen boven het water gebouwd, niet met
opzicht wel een* mubruik gemaakt van den steun hun de sloep konden genaderd wor len, bleef men er voor
door de sultans verleend. Zoo bleek bet o. a. in het algeliggen , t a b a k , kralen en andere kleinigheden uitdeelende.
loopen jaar u odznkelijk aan een dier lieden ue vergunning
Aan elk der vier kampongs — hoofden waren er niet —
om op Tentataanacb nalmaheira handel te drijven teoiitwerd eene Nederlandsche vlag uitgereikt, benevens eene
nemen , wijl hij van aanbevelingsbrieven des sultan* partij
Tidoreesche prauwvlag. Deze Papoea's behooren tot den
trok om voor zij:.e particuliere belangen heeiendiensten
stam der Dongas, een naam die op sommige kaarten ook
te vorderen en zich ook ongeoorloofde bemoeiingen op gods* aan een eilandje iu de Valckeuaers-baai wordt gegeven.
dienstig gebied aanmatigde. De Christelijke leer maakte,
!)e reis oostwaarts voortzettende deel men nog dienevenals in vorige jaren , weinig vorderingen. Een tiental
zelfden d a g de vroeger reeds bezochte strandkampong
heidenen uit de reeds ettelijke Christenen tellende kamp ng Mawes aan , en 's anderen daags de kleine Matterer-baai
Tom ri op Datjan en eenige slavenkinderen, door de zeude- I niet de kampongs Tersbi en Dempta, welker bewoners
lir.gen op Nieuw-Oojuea vrijgekocht van de Papoeasche ' eene andere taal spreken dan die aan de Valckenaers-baai.
bevolking, waren de eenige bekeerlingen.
Ook van hier werden een paar lieden als tolk medegenomen.
De gezon Iheidstuestaud kon gunstig worden genoemd. I Na eenige uren stooinens bereikte men de Sadipi-buai,
De handel waa gedrukt. DM met Nieuw-Guinee, m 1882 ! iu welker diepste bocht geankerd weid voor de kampong
trouwens bijzonder levendig geweeei , nam zichtbaar af. ' Tabirap, tusschen de kampongs Djakari en Taoefa. De
bevolking , hoewel weinig met vreemdelingen in aanraking
Overdreven mede linging en belangrijke daling van don
komende (slechts nu en dan begeven zich lieden van Sadipi
marktprijs der voornaamste producten worden als oorzaken
naar Djamna om aldaar klappers, tripang en schildpad
genoemd.
van de hand te zetten), Toonde zich zeer vriendschappelijk.
In September 1883 bazocht de resident met het partiOok vernam men dat zij in vrede leefde met de bergbeculiere Stoomschip Sucg Tjiui) eenige plaatsen en eilanden
wonen die van een anderen stam zijn. De berghellingen
op en nabij de noordkatt van Nieuw-Guinea, en in de
droegen sporen van landbouw.
eerste plaats de ilapia-eilanden w a a r , evenals bij de vorige
inspectie (verg. liet verslag van 1S.S2 blz. 2ö), een bevieTusschen de Sadipi- en de Humbol Itbaai wordt de kust
digende .staat van zaken werd aangetroffen, riet op Mapia,
gevormd door uitloopers van het Cycloop-gebergte, die
of juistei' op bet zuidelijkste eilandje P e g u n , voor den I op korten afstand van de z.e reeds eene hoogte van 0111opkoop en de bereidiug van klappers aanwezige personeel ' streeks 4000 voet hereiken. De hoogste top wordt door de
bestond uit 3 Europeanen en 19 inboorlingen van de Ca- : inboorlingen Doffon genoemd. Voor de Humbol Itbaai
rolineu-groep, waa:- '!e copra-bandelaar, die in lö79 ee.- gekomen, stoomde men naar Kaap Bonnland, tot welk
vijfjarig contract met den seugadji van Mapia gefloten [ punt ongeveer het Nederlandsche gebied zich uitstrekt, doch
h a d , zijn hoofdverblijf scheen te hebben. Ook ditmaal was
vond er het in 1S81 VOM de derde maal geplaatste wahij van .Mapia afwezig en waren de zaken aan den reeds
penbord (verg. het verslag van 1882 blz. 23) op nieuw
vroeger op Pegun aangetroffen gemachtigde overgelaten. | verdwenen. Met behulp van twee voor dit laatste gedeelte
De bevolking van Mapia, slechts uit weinige personen
der reis medegenomen Papoea's van Sadipi, v.ier taal nauw
bestaande , scheen het met de vreemdelingen best te kunnen j verwant is aan die van de bewoners der Humboldtbaai ,
vinden. De aengadji en een paar zijner ouderhoorigeu been die zich op hunne beur* aan den resident wisten vergonneu reeds een weinig Eugelscb te spreken.
staan baar te maken door mildel van de elders reeds aan
boord genomen tolken , gelakte het thans — wat vroeger
Van Pegun werd k o e n gezet naar üoreb op Nieuwniet had kunnen geschieden — van de inboorlingen te
Guinen , aan dsu westelijken ingang' der Geelvmksbaai.
vernemen dat het wapenbord was weggehaald door oostDe drie in de/.e weinig bevolkte streek dicht bijeen gewaarta wonende vijandige Papoea's. Nogmaals werd nu tot
legea zendeUngötations, waar aan eenige Papoea's onder
de wederoprichting overgegaan , doch thans niet bij Kaap
w.js wordt verstrekt, doch de evangelisatie nog niet veel
te beteekeuen beeft, werden door den resident bezocht. : Bouplaud, maar op een eilandje in -'en inham aan den
Het trok da aan .acht dat de zendelingen op hunne scholen ' zuidwesthoek der baai gelegen, waar men de kampo'ngs
nagenoeg geen werk maakten van het Maleisen , ofsenoon I Yaoetafa (Tobadi), Karé en Nassi aantreft, die te zatnen
d i t , naar 's resi lenta gevoelen , in het belang ware van ! een lOOtal huizen tellen. Den inboorlingen , die zieh in
hunne aanrakingen met de onzen uiterst luidruchtig en
hunne
torlingcn,
daar iemand op Doreli die Maleisen
vrijpostig gedroegen, werd na:: 'iet verstand gebracht dat
kei.;, ;.!s tolk op i!e hundelsvaartuigen zeer gewild is en
het wapenbord een teeken van vriendschap was dat zij
goed g-ld kan verdienen.
niet mochten wegnemen en steeds den opvarenden van
Van Doreb ging de reis naar Korido (Schouten-eilanden). ,
schepen , die in de baai kwamen , moesten aanwijzen. Aan
Dij een be.ioek aan den wal bleek bet in i ó o i geplaatste
elk der genoemde kampongs e:: later nog aan de Kampong
wapenbord (verg. het verslag van 1882 blz. 22) o n g e - ]
Ivnjoo , in den noordwestelij ken hoek der Humboldtbaai
schonden bewaard te zijn en werd van de hoofden ver- !
gelegen, werden eene Nederlandsene vlag en eene Tidonomen dat sedert geruimon tijl geen menschenroof noch |
reesche prauwvlag uitgereikt. Eigenlijke hoof len vindt
onderlinge oorlogen hadden plaats gevonden. Aan de 1
men nergens op de geheele noordkuit, zoo.lat er geen
hoofden werden — voor zoover zij daarvan nog niet
aanleiding bestond om akten van aanstelling uit te reiken.
voorzien waren — akten van aanstelling en vlaggen uit j
Niettegenstaande de bewoners aan de Humboldtbaai zelfs
gereikt.
door hunne naburen als kwaadwillig en woest worden afiieoosten de Geelvinksbaai werd het eerst geankerd bij ] geschilderd , konden de onzen , tijdens zij aan wal waren ,
het eilandje Djamna. Twee ook elders op Nieuw-Guinea
zich ongedeerd tusschen hen bewegen.
handel drijvende Europeesche ingezetenen van Ternate i
N a l a t de verschillende als tolken gebezigde Papoea's in
hebbeu hier hun volk om klappers in de Valckeuaershunne woonplaatsen (in de Sadipi- en Mattererbaaien,
baai op te koopen en copra te bereiden, welke artikelen
zoomede op de eilanden Djamna en Podeua) waren aan land
een paar malen in het jaar door schoeners worden afgeg e z e t , werd de terugreis verder dienstbaar gemaakt aan een
haald. De bewoners, naar schatting 300 zielen, waren
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onderzoek van de mondingen der Ambernoh-of Rochusscn- I geen einde. De geringste nietigheid — het is raadt meer"
rivier. De oostelijke arm , die zeer breed en duidelijk uit
malen opgemerkt — b. v. een geschil over grond bezit,
zee zichtljiiar i s , werd vóór en een eiudweegs binnen do
cent: schuldzaak, het niet betalen van een bruidschat,
monding opgelood , zonder dat aan de oevers sporen v:m j Meft aanleiding tot roof, sluipmoord en dikwijls tot oorbewoning werden aangetroffen. Ken tweeden arm , iets ten
logen , die, echter, al duren zij soms lang , niet zeer bloedig
oosten van Kaap d'Urville, die zich door eene bijzonder
plegen te zijn. In 1883 werd Intussohen van vijandelijksterke strooming onderscheidt, trachtte men met het stoom*
heden op eenigHzins groote schaal niets vernomen. Ofschoon
schip in te varen, doch wegens den opstekende» wind en
in dat jaar op Oost-Klores tusschen Larantoeka en het
de holle zee moest dit voornemen worden opgegeven.
bergvolk achter den lliinandiri nog geen vrede werd gesloten
Met een bezoek aan de handelsplaatsen Ambai en Ansoes (eerst in Maart jl, kwam de verzoening tot stand), hieven
toch de wapenen rusten. Op Zuid-Adnnaro mocht h e t ,
op het eiland Jobi (noordoostelijk gedeelte der Geelvinksnadat liet woeste beighoofd SAMAHA overleden was (zie het
baai) zou de tocht langs Nieuw-Guinea's noordkust beverslag van 1882 blz. 9 6 ) , den resident gelukken een
sloten worden. In die buurt waren in April te voren twee
soortgelijk geschil tusschen strand- en bergbewoners voor
opvarenden van een schoener vermoord en had men een
goed bij te leggen. Op Rolor werd eene bloedige wraakknaap gevangen genomen. Bij den korano van Ambai werd
neming voorkomen door de gevangenneming van den radja
naar dit misdrijf onderzoek gedaan en van hem werd vervan I.nmakera en diens hoofdtoemoekoeug, die in hun genomen dat de in het gebergte wonende Wabo's het feit
bied een J 1-tal moorden op lieden va:i Lomblen hadden
hadden bedreven, en wel te Bandawai; dat de Ambaiers
doen bedrijven. Beide dezo hoofdschuldigen werden naar
den gezagvoerder hadden ontraden rechtstreeks met de
Koepang overgebracht en zijn sedert door den Gouverneurberg-Papoea's te handelen , maar dat de schoenerkapitein,
Generaal, bij politieken maatregel, op Java geïnterneerd.
die bij den opkoop van dammar de tusschenkoinst der
strand bewoners scheen te willen ontberen , zich aan die
Op Rotti en Savoe zijn de hoofden en het volk doorwaarschuwing niet h a l gestoord. Te Bandawai werd nu
gaans zeer aan hot Gouvernement gehecht. Hoogst zelden
het onderzoek vervolg i , maar zonder gewenschten uitslag.
doen zich aldaar ernstige verwikkelingen voor. In verDe koraDo dier plaats , bij den resident aan boord gekomen ,
gelijking met andere gedeelten van het gewest zijn de,
verklaarde zich wel is waar bereid om in het gebergte,
toestanden op Hotti 't gunstigst te noemen. Het is het
waar de schuldigen te huis behoorden , den knaap te gaan
eenige eiland van den Timor-archipel waar men wegen
opeischen tegen uitloving van een losprijs, waartoe aan gemeld
en bruggen aantreft, en de veiligheid van personen en
hoofd zekere hoeveelheid blau;vkatoen werd ter hand gesteld,
goederen laat er weinig te wenseben over. Velen der radja's
maar na eenig tijdsverloop keerden de liedeu van Bandawai
zijn vrij degelijke liedeu. Vaak gebeurt het dat de radja's
onverrichterzake t e r u g , daar de Wabo's niets Aan losdie zich aan wanbestuur schuldig maken door de kieskooping hadden willen weten. Te Ansoes, de voornaamste
gerechtigden worden afgezet. In 1883 was dit met vier
handelsplaats in deze streken , vond de resident alles rustig.
hunner het geval. Twee der verdienstelijkste Rottineesche
Er zijn groote kampongs in de buurt en ook in het geradja's, die van Dengka en (Knale, werden door het
bergte moet de bevolking talrijk zijn. Van Ansoes gaan
Gouvernement ter belooning van hunne trouwe plichtsgewoonlijk de tochten uit der vogeljagers die aan de te
betrachting met de gouden medaille begiftigd. Ook aan
Ternate gevestigde handelaren de op de Europeesche markt
een der radja's op Soemba, dien van Taimanoe, werd dit
wegens hare kleurenpracht zoo gezochte vogelhuiden leveren.
eereblijk geschonken.
Ten einde zich voor aanrandingen te vrijwaren, verzuimen
Op godsdienstig gebiel deed zich niets belangrijks voor.
de jagers niet, alvorens het gebergte in te gaan , om door
Uitbreiding
van het Mohammedanisme viel weinig of niet
geschenken de goede gezindheid zoowel van de strand- als
te bespeuren. Van de missiën onder de vrij talrijke Roomschvan de bergbewoners te winnen. Ook te Ansoes was indertijd
Katholieke en Protestantsche inlandsche Christenen wordt
een wapenbord opgesteld, dat laatstelijk — in 1881 —
gunstig getuigd.
nog op zijne plaats stond , maar sedert door den korano in
De gezondheidstoestand was over het algemeen bevrebewariug was genomen. Thans werd het op eene goed
digend. Epidemieën kwamen niet voor. Ook de veestapel
zichtbare plaats weder opgericht, en daarna vertrok men
had niet van ziekte te lijden, behalve alleen op Rotti ,
van Ansoes om via Doreh en de bewesten Nieuw-Guinea
waar in 1883, tijdens de kentering der moessons, veel
gelegen eilanden Salawatti en Waigeoe naar Ternate terug
meer beesten stierven dan gewoonlijk.
te keeren. Te Doreh legde de resident de hand op een GeDe toestand van den handel in 1883 kon, te oordeelen naar
behsch hoofd , die, misbruik makende van den naam van den
de levendige druktedie op de hoofdplaats Koepang heerschte,
sultan van Tidore, zoo door willekeurige heffingen als op
over het algemeen gunstig heeten. Uitgevoerd werden te
andere wijze zich gezag aangematigd had , en ter bestraffing
Koepang o. a. ruim '2000 paarden, waarvan meer dan de
aan het Tidoreesch bestuur zou worden overgeleverd.
helft van Soemba, en verder niet onbelangrijke hoeveelheden gele w a s , sandelhout, buffelhuiden en hoorns. Dar
§ 19. Timor.
ook op Soemba, evenals te Koepang, de handel vooruitgaat , bewijst het feit dat te Waingapoe thans drie toko's
Ons gezag in dit gewest is er blijkbaar door gebaat
door Ohineezen en vier door Arabieren worden gehougeworden , dat den resident in den laatsten tijd weder de
den. In de eerste elf maanden van 1883 werd door de
beschikking is gegeven over eenige militaire en maritieme
handelaren te Koepang voor eene som van omstreeks
macht. Dit valt o. a. hieruit af te leiden dat de meest
f 80 000 aan gouvernementswissels genomen.
gevreesde inlandsche grooten, zooals op Timor de liorai
van Groot-Sonnebait en op Soemba de radja van L e w a ,
Voor den landbouw was het afgeloopen jaar niet gunstig,
naar eene goede verstandhouding met het Gouvernement
'lp vele plaatsen vielen de rijst— en djagong-oogsten slecht
streefden. De eerste, wiens stemming jegens ons bestuur
uit door te weinig regen , terwijl ook veldmuizen veel
voor vele radja's op Timor toongevend i s , kwam naar
schade aanrichtten. Daarbij leverde de lontarpalm minder
Koepang op om bij den resident de betuiging af te leggen
sap op dan m andere jaren, zoodat ook dit voedingsmiddel.
van zijne goede gezindheid , terwijl de andere , sedert jaren
dat op Rotti en Savoe de eerste plaats bekleedt, minder
als onze tegenstander bekend , blijken van toenadering gaf,
ruim voorhanden was. Op de plaatsen waar daaraan beo. a. door een misdadiger in onze handen te stellen wiens
hoefte kon bestaan , trachtte het bestuur met goed g e uitlevering van hem gevraagd w a s , en ook door zich tu volg den aanvoer van rijst te bevorderen. Gelukkig heeft
onthouden van de heffing van ankerage-gelden te Wainnergens gebrek geheerscht.
gapoe (Nangamesi) ') nadat hem dit door den controleur
§ 20. Bali en Lombok.
verboden was.
Aan de onderlinge oneenigheden tusschen de radja's en
In dat gedeelte van Bali waar sedert kort 'sGouverhunne vazallen of tusschen radja's onderling komt echter
nements rechtstreeksch bestuur is ingevoerd , namelijk in
de landschappen Boeleleng en Djembrana , ondervond de
') Deze vr(j groote kampong — de standplaats van den controzoodat Waingapoe reeds eenigszins kan worden beschouwd als te
leur — wordt alleen bewoond door Arabieren , Kndehneezen.
staan onder ons rechtstreekse!! bestuur. In 't algemeen heeft de
Boegineezen en andere niet tot de inheemsche bevolking van Soemba
behoorendo personen. Er is door ons bestuur een hoofd over de • vertegenwoordiging van ons gezag op Soemba uitgewerkt dat er
Kndehneezen, zoomede een hoofd over de Boegineezen aangesteld, j een einde is gekomen aan de door de Soembancezen zoo gevreesde
en de bevelen van den controleur worden er vr[j goed opgevolgd, I Kndehneesche strooptochten op dat eiland.
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geregelde werking dor nieuwe orde van zaken geenerlei bok , die zelf een Hindoe-Balinees is , doet al het mogelijke
stoornis. Naarmate er de invloed van de vroegere hoogste om zijne dynastie te handhaven, en zijne pogingen om
het Balisch element op Lombok te versterken moeten , naar
inlandsche gezaghebbende]) verloren ging, gewenden zich
de districtsboofdon meer en meer aan de ojivolging van de men zegt, soms tot tyrauuioke daden leiden. Elke handehng die het gezag van den vorst zou kunnen schaden
bevelen der Kuropeesche ambtenaren. Dat de mindere man in
ons bestuur vertrouwen stelde, viel af te leiden uil het feit wordt zonder vorm van proces streng gestraft. De handel ,
ilat menigeen niet schroomde zich over willekeurige hande- zoowel in- als uitvoernandel, is er verpacht. Tot de belitigen zijner hoofden bij onze ambtenaren te beklagen. Aau schermeliugen van den vorst behoort vooral de Arabische
een in 186!), wegens verzet tegen het toenmalig inlandsen, partij, onder welke men devermogeudstegroothandelaren
bestuur, bij politiekcn maatregel naar Java verbannen aantreft. Dat de vorst de Arabieren zeer genegen is. moet
aanzienlijken Boelelenger werd door de Indische Hegeering eensdeels een gevolg zijn van de omstandigheid dat hij
ban invloed op zijne .Mohammedaanscheonderdanen vreest,
in Juni 1883 vergund om ïiHar Bali terug te keeren,
De verhouding van het Gouvernement tot de zelfbestuur wel wetende, dat deze zich slechts noode bij den bestaanden
uitoefenende vorsten op Bali liet weinig te wensehen over. •staat van zaken neerleggen , anderdeels omdat hij hunne
De door sommigen hunner in 1882 gekoesterde vrees dat tusschenkomst behoeft voor den handel met het buitenhet Gouvernement meer dan vroeger eene politiek van land. Of bij het verscheiden van den ruim 66jarigen beinmenging in hunne zaken zou voorstaan , scheen zoo goed stuurder wel een der als opvolgors in aanmerking komende
als geweken. liet streven, daartegenover hunnerzijds aan zonen den invloed van hun vader zullen behouden , schijnt
den dag gelegd, om onderling een hond te vormen en het betwijfeld te mogeu worden. Op het vernemen van de ramp
oppergezag van Kloengkoeng, dat door verloop van tijd van Krakatau deed de vorst uit eigen beweging den resinagenoeg verdwenen was , te doen herleven, had voorals- deut eene som van f 750 voor de noodlijdenden toekomen.
nog geen verder gevolg dan dat er tusschen Gianjar,
Ter oplossing van het met Bangli bestaande geschil
Kloengkoeng, Mengoei en Badoeug vrede gesloten werd , nopens het gebied van een paar tot Boeleleng behoorende
en dat Gianjar — ofschoon , op Tabanan na, het mach- greus-dessa's, badden in October 1883 op de quaestieuse
tigstc van al de Balische landschappen — met Kloeng- punten gemeenschappelijke opnemingen plaats, welke tot
koeng, waarvan het vroeger (vóór 18491 eene onderhoo- overeenstemming leidden nopens de aan te nemen grenslijn
righeid had uitgemaakt, een bondgenootschap aanging, en ten gevolge hadden dat eenige maanden later het onderiu dier voege dat beider gebied voortaan één rijk zou uit- zoek zich langs de geheele grens tusschen Boeleleng en
maken met den dewa-agoeng vau Kloengkoeng tot hoofd- Bangli uitstrekte, die nu in gemeenschappelijk overleg
vorst , die derhalve Gianjar ook zou vertegenwoordigen omschreven werd bij eene door beide partijen onderteekende
in al wat de aanrakingen van dit landschap methetGou- en sedert door den Gouverneur-Generaal bekrachtigde akte
vernement betrof. Van een en auder gaven beide vorsten , dd. 8 Januari 1884. De resident, die bij een gedeelte van
ieder bij een afzonderlijken brief, aan den Gouverneur- het plaatselijk onderzoek tegenwoordig was, werd door
Generaal kennis. Op grond dat het tusschen het Gouver- den vorst uitgenoodigd om naar Bangli te komen en werd
nement en elk der beide rijken bestaande contract zich aldaar met veel onderscheiding ontvangen. Ook bij een
tegen de plaats gegrepen vereeniging niet verzette, ont- bezoek aan Tabanan , waarheen de controleur van Djemhield de Indische Regeering zich van opmerkingen ter zake. brana in commissie werd gezonden, was de bejegening
Het antwoord op de ontvangen kennisgeving — dat voor zeer vriendschappelijk. In andere Balische rijken of op
Kloengkoeng vervat was in een brief van den Gouverneur- Lombok hebben onze ambtenaren zich iu 1883 niet opgeGeneraal (dd. 9 September 1883), terwijl aan Gianjar in houden. Voorkomende dienstzaken werden echter naar begelijken zin geschreven werd door den resident — bepaalde hooren schriftelijk behandeld, fieu van wege het Kloengzich dan ook tot eene gelukwensching met den gesloten koengsche bestuur ingesteld onderzoek nopens de in't vorig
vrede en met het aangegane bondgenootschap , zoomede tot verslag bedoelde scheepsramp in Straat Lombok leidde tot
het uilspreken van de hoop dat de band tusschen de ver- het ongeschonden terugvinden van al hetgeen de schipeenigde rijken en het Gouvernement daardoor meer en breukelingen ter plaatse van hunne eerste landing hadden
meer vriendschappelijk en vertrouwelijk mocht worden. De achtergelaten. Hetgeen die goederen bij verkoop hadden
voornaamste beweegreden, waarom Gianjar zijne zelfstan- opgebracht, werd behoorlijk verantwoord. Door consulaire
digbeul prijs gaf, scheen hierin gelegen dat de hoogbe- bemiddeling werden de gelden aan de rechthebbenden overjaarde vorst, zelf in het onzekere verkeerende wie van zijne gemaakt. Naar aanleiding van eene met Lombok gevoerde
zonen bestemd moest worden om hem in het bestuur over
briefwisseling werd door den vorst aldaar een bevel uitgeGianjar op te volgen . de beslissing deswege van den dewa- vaardigd betredende de inning vau handelsschulden in zijn
agoeng wenschte te doen uitgaan, vooral omdat diens rijk. Vau wege den resident werd aan deze regeling algekeuze waarschijnlijk meer dan de zijne geëerbiedigd en alzoo meene bekendheid gegeven door middel van de Javasche
tweespalt vermeden zou worden. Naar gezegd werd , zouden Courant. (Zie het n . vau 15 Mei 1883.)
ook de bestuurders van Karang-Asem tot den hooger verBewegingen op godsdienstig gebied vonden nergens
melden vredebond met Kloengkoeng willen toetreden , doch
werden de van die zijde, op last van hun opperheer, den plaats; ook werden geen verschijnselen opgemerkt van
Mohammedaansche propaganda.
vorst van Selaparang (Lombok), gedane stappen door den
dewa-agoeng gewantrouwd. Tabanan (waar men een felIn Boeleleng en Djembrana waren in het afgeloopen jaar ,
len haat koestert tegen Mengoei) en Bangli (dat steeds wegens de geheerscht hebbende droogte, de algemeene
op gespannen voet met Gianjar verkeerde) bleven vol- uitkomsten van den rijstoogst zeer ongunstig. Iu de overige
strekt ongezind om zich bij de verbondenen aan te sluiten. gedeelten van Bali en op Lombok moet het gewas beter
Tusschen Gianjar en Bangli is in den aanvang van dit zijn geslaagd. Terwijl in Djembrana de handeisbewegiug
jaar eene openlijke vredebreuk ontstaan, ter zake van het niet vooruitging, was dit wel het geval in Boeleleng,
door eerstgemeld rijk aan Bangli betwiste bezit van het waartoe vooral bijdroeg de voortgaande verbetering der
district Apoewan, dat kort geleden zich van Gianjar afge- verbindingswegen met de naburige rijkjes. In koffie was
scheiden en weder onder gezag van Bangli gesteld had, de omzet iu 1883 minder groot, als een gevolg van den
•waartoe het ook vroeger behoorde. "Wel was het, nadat schraleu oogst, doch daarentegen ontstond eene groote
reeds eene botsing tusschen de troepen van beide rijken vraag naar gedroogde klappers (copra) voor de markt te
had plaats gehad, aan de tusschenkomst van den resident Singapore.
gelukt om zoowel door den dewa-agoeng van Kloengkoeng,
De gezondheidstoestand was in Boeleleng en Djembrana ,
optredende voor Gianjar (zie hooger), als door den vorst behoudens koortsen en buikziekten in 't laatst van het
vau Bangli een bemiddelingsvoorstel te doen aannemen , jaar, doorgaans vrij bevredigend. Van de vorstenrijken
maar toen het op «Ie uitvoering zou aankomen , weigerde vindt men slechts gemeld dat zich een tijdlang eene vrij
de vorst van Gianjar zich aan de door Kloengkoeng aan- ernstige en slepende pokkenepidemie vertoonde in Karanggenomen schikking te onderwerpen, en gaf hij het voor- Asem , Kloengkoeng, Gianjar en Bangli.
nemen te kennen om Apoewan gewapenderhand te hernemen. Volgens berichten van Juni jl. werd door den
O. l.andiiiHcht
resident nog het mogelijke beproefd om eene uitbarsting
der vijandelijkheden te voorkomen.
§ 1. Zevende strijdkrachten.
De vorst vau het grootendeels Mohamraedaansche LomSamenstelling. Het volgende overzicht doet de verhouding kennen tusschen de formatie en de sterkte van het

[5. 2.1

27

Koloniaitl verslag vau 1884. [Nederl. (Oost-) ladie.]
Indische leger op 31 December 1883, vergeleken met hetzolfde tijdstiji van 1882. (Onder de furmaliecijfersop laatst-

geinelden datum v m in 't vorig verslag 1 Europeaan te
weinig opgegeven.)

OFI'ICIKIIK.V KN AJ)JUDAN1'ONÜKUOFUCIintEN MENSTD O U D 1 OFÏ1C1EBE».

Kuropi nncii.

Iubtaden

Totaal.

Op 31 December (normale formatie*/) . . e) 1141
1882
j tegenwoordige formatie//) e) MTO
telde de
> sterfte
//) 1352

f) 1441
e) 1170

normale formatie./) . . .) 1145
tegenwoordige formatie/*) e) 1162
sterkte
//) IMI

«•) 1445
e) 14<;j

Op .'11 Decembcir
1883
telde de

Alzoo gedurende ( n o n M i e r o r m a t i e i l
) • •
1883 eene vernioerformatie//)
dering of T e r m l n(tegenwoordige
-/"«^
dering der

./) int
A) 1362

1

8
10

8
10

ONDKIIOFFKIÏUEN

EK

XAKÜCHAfl'E.N.

Paarden.
Euro-

poanon
11 111
16 074
13 578

Afrikaaen.

Amboi- I Overige
ïicezen. inlanders.
'.170
!>70

111

e) UU
It70

14 139

16 on
13 003
25
42
485

•
100

WO

i) 1518

14 410
14462
13 1)30

21) 494
30 506
0 29 030

1286
1286
7) 1199

14411
14 411)
14 565

29 520
30 421
*•) 2!) 276

1286
1286
/) 1247

1
43

11

107

Totaal.

635

26
85
246

48

u) Door „normale formatie" wordt verstaan de formatie zooals die bjj Koninklijk besluit is vastgesteld; zie de Koninklijke besluiten
dd. 28 Januari 1882 n». 13 (Indisch Staatsblad ii°. 118), 28 October 1882 n°. 24 (Indisch Staatsblad n". 343; en 27 December 1882 n». 20
(Indisch Staatsblad 1883 n». 101)).
6) Door „tegenwoordige formatie" wordt verstaan de formatie zooals zij door den Oouverneur-Gencraal tijdelijk is gewijzigd, krachten*
art. 6 van het in noot </ genoemde besluit des Konings dd. 28 Januari 1882 n". 13.
e) Hieronder 17 adjudant-onderofficieren, dienstdoende als officieren.
d) Onder de sterkte zijn begrepen 84 officieren gedetacheerd uit Nederland, waarvan I officier van gezondheid van de reserve
der marine. Onder de K3 van het Ncderlniidsehc leger gedetacheerde officieren zfju er 13 (12 bij de infanterie en 1 l/jj de artillerie)
gedetacheerd overeenkomstig Indisch Staatsblad 1S71 nu. 176 (ilie derhalve bjj het Nederlandsche leger door Indische officieren vervangen
worden). Voorts rekenen onder de sterkte der officieren 51 adjudant-onderofficieren dienstdoende als olticieren , en wel 17 (allen bij de
artillerie) die de plaatsen innamen door de normale formatie voor hen aangewezen , en 37 (18 bij de infanterie , 18 bn de artillerie en 1
by het militair huis van arrest Ie Samarang) ter voorziening in het incompleet aan tweede-luiteuants (art. 5 van 's Konings besluit dd. 28
JaHuari 1882 n°. 13).
c) Hieronder 168 Alfoeren.
[) Onder de opgegeven sterkte zijn bpgrepen 3625 verpleegden in de militaire hospitalen (1958 Europeanen, 5 Afrikanen en 1662
Amboineezen en andere inlanders).
Daarentegen z[jn in de opgegeven sterkte met begrepen: 80 Europeesciie onderofficieren en manschappen die, in afwachting van scheepsgelegenheid naar Nederland, bij de subsistenten-kader-i vertoefden: 181 mindere militairen, gestraften bjj de strafdetachenienten (103
Europeanen en 81 Amboineezen en andere inlanders): 288 gedetineerden in het militair huis van arrest (234 Europeanen, I Afrikaan en
53 Amboineezen en andere inlanders); voorts 65 Europeesciie en 8 iulandschc onderofficieren en manschappen die „ v o o r memorie"
gevoerd worden, en eindelijk 326 burgerlijke schrijvers.
f) Hieronder 68 muildieren.
A) Onder de sterkte zjjn begrepen 68 Officieren gedetacheerd uit Nederland, waarvan 1 officier van gezondheid van de reserve der marine.
Onder de 67 van het Nederlandsche leger gedetacheerde officieren zijn er 15<9 kapiteins en 5 eerste-luitenants der infanterie en 1 eerste-luitenant
der artillerie) gedetacheerd overeenkomstig rndisch Staatsblad 1871 n". 176 (die derhalve bji het Nederlandsche leger door Indische
officieren vervangen worden). De andere 53 officieren, die van de reserve der marine daaronder begrepen , waren verdeeld als volgt :
23 bfj de infanterie, 4 bjj Ifl cavalerie, 1"> bij de artillerie (waaronder 10 infaiiterie-luitcnauts), 3 bjj de genie, 6 bjj de militaire administratie, 1 officier van gezondheid en 1 militair apotheker. Voorts rekenen onder de sterkte der officieren 7 adjudant-onderofliciereukwartiermeesters en 46 adjudant-onderofficieren dienstdoende als Officieren , te weten : 16 bij de intiinterie . 1 bij het militair huis vau
arrest te Sauiarang en 2!) bij de artillerie , van welke laatstgenoemden 17 de plaatsen innamen voor hen aangewezen door de normale formatie.
i) Hieronder 166 Altoeren.
';) Onder de opgegeven sterkte, zijn begrepen 3263 verpleegden in de militaire hospitalen (1709 Europeanen , 2 Afrikanen en 1552 Aruboineczen ea andere inlanders).
Daarentegen zjjn in de opgegeven sterkte niet begrepen: ">1 Europeesciie onderofficieren en manschappen die , in afwachting van scheopsgelegenlieid naar Nederland, b i de subsistenten-kaders vertoefden; 33 Europeesciie mindere militairen d i e . in afwachting van indeeling,
bjj liet suppletie-depot waren: 116 mindere militairen, gentrattea bij de strafdetacheinentcn (64 Europeanen , 1 Afrikaan en 51 Amboineezen en
andere inlanders) ; 271 gedetineerden in het militair huis van arrest (236 Europeanen , 1 Afrikaan en 37 Anilioineczen en andere inlanders); voorts
09 Europeesciie en 6 inlandsche onderofficieren en manschappen die „voor memorie" gevoerd werden, en eindelijk 296 burgerlijke schrijvers.
/) Hieronder 67 muildieren.

Ken meer gedetailleerd overzicht van de sterkte en de
formatie op 31 December 1883 is als naar gewoonte te
vinden in bijlage \i bierachter. De normale formatie onderging sedert de indiening van bet vorige verslag geen verandering. De voornaamste wijziging door den GouverneurGeuemal, krachtens de hem bij art, (i van '•Koningn
b.-sluif dd. *8 Januari 1882 n°. 13 (Indisch Staatsblad
n°. J13) verleende bevoegdheid, tqdeujk in de formatie
gebracht is de reeds in 't vorig verslag (blz. 32) vermelde
intrekking van bet personeelTOOTtwee opnemingsbrigades
van ilen topographischen dienst (zie hierachter § 3,1 en de
gelijktijdige uitbreiding van de formatie niet het personeel
vuur de triangulatie van Suniatra, almede vourloopu* tijdelijk toegestaan , en wel voor den tijd van twee jaren ,

in afwachting van de opneming van dat pereoneel in de

normale formatie. Overigens werdeu alleen de lijdelijke
wijzigingen dezer formatie , in het vorig verslag op bis. 22
vermeld, voor zooveel noodig bestendigd tot 1 Januari
1885 igouverneineiitsbeslu.it itd. 12 Januari 1884 n*. Ui,
terwijl het legerbestuur bovendien gemachtigd werd (gouverneraentsbesluit dd. 8 Juni 1883 ir. 1) om de cijfers
der normale formatie, voor zooveel betreft het aantal militaireri beneden den rang van officier, waar noodig, oubepaald te overschrijden, eene machtiging die bij het be-

staande incompleet aan Europeanen natuurlijk alleen van
invloed kan zijn op de getalsterkte der Amboineesche en
andere inlandsche militairen. Eindelijk moet bier nog in
herinnering gebracht worden, dat art. 5 van 's. Konings
herhaaldelijk genoemd besluit van 28 Januari 1882 n°. 13 in
dier voege is aangevuld, dat voortaan ook militaire apothekersbeJieuden in het leger kunnen worden opgenomen. Over
deze wijziging, tot stand gekomen bij 's Konings besluit
van 12 April 188-i n°. 8 , wordt hierachter nader gehandeld onder het hoofd » Aa/icullinij van het korps olticieren."
Plaatselijke indeeliur/. In den Regeerings-ahnanak van
Xederlandsch-Indië voor 1884 is in het 1ste deel (blz.
324 en volg.) een overzicht gegeven van de standplaatseu der troepen op 1 Januari dezes jaars. Vergelijkt
men dit overzicht met den toestond op l Januari 1883,
omschreven in den Iiegeerings-almauakTOOTdat jaar (Deel
1, blz. 221 en volg.), dan blijkt het dat slechts weinig
troepenverplaatsingen in den loop van 1883 zijn voorgekomen. Y.ü bepalen deta hoofdzakelijk tut de overbrenging
vau bet LOde veldbataljoti van Weltevreden naar Atjeh en
de tijdelijke versterking van hef garnizoen te Weltevreden
inet één eom])agniij van het f e BuHaoSOrg gelegerde 18de
veldbataljon.
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15

Infanterie

n

Aantal officieren in 1883

Aanwezig:

«4

Officieren van gezondheid

Verliezen.

Totaal aan den dienst
vallen.

a.

t'komstig 1
tairc schi
Meester-C

Aanvulling van het korps ojflaercn. De heide volgende
staatjes geven het gebruikelijk overzicht over het afgeloopen
jaar van de verliezen die het officierskorps leed en van het
aantal officieren die in IndiC benoemd of wel daar te lande ,
na hunne benoeming in Nederland , ingedeeld werden. Als
naar gewoonte houden die staatjes geen rekening met de
mutatiën in het actief dienend officierskorps door detaehesring en verlof te weeg gebracht.

Oo S
• g©

iviel pers

D I K N S T V A K.

pgeleid b
korpsen.

vuerd al» vermoedelijk omgekomen tengevolge van de Krakatait-rauip.
Van de in 't vorig verslag (1)1/.. SS) bedoelde wijzigingen
in de Indeeling «lor garnizoens-infantcrie van Sumatra's
ii) Waaronder 1 oiticicr van gezondheid, die tijdelijk (voor vjii
W e s t k u s t e n Sumatra's Oostkust kwam da intrekking TOD jaren) was aangesteld.
de detachementen lo liau en Fort Van der ('«pollen in 1M3
e) Hieronder 1 die uit de sterkte werd afgevoerd als vermoedelijk
nog niet tot «tand, evenmin als dn legering van c-.en garomgekomen op de reis naar Nederland (in 1881).
nizoen te Loeboe Sikaping. Op Java werd in J u n i 1883 de
bezetting ingetrokken van de (sedert verwoeste)afdeelingsb. V 1 11 V 11 1 1 i 11 g
hoofdplaats Anjer, uit overweging dat in Bantam niet liet
behoud van militaire macht alleen op de gewestelijke
Aantal offic icrcn gedurende. 1883
hoofdplaats Serang kon worden volstaan. Op C'elebes keerden de in de afdeeling Noordordistrictcii gelegerde troepen
in Nederland bcin de tweede helft van 1883 voor een gedeelte naar lfain Indië
noemd cn in Indië
benoemd.
kasser t e r u g , en zulks als een gevolg van de door den
in dienst gesteld.
verbeterden politieken toestand mogelijk geworden inkrimw
A p )•: tl
.j.
ping van de liezetting van PaDgkadjene. Over de ontrui9
v n>
S
OF
ming van een tijdelijken militaireji post in Paleinbang zie
2
o ^£ —
•
»
'S
men lager § 2.

6
'08
<D5

.

6

»T

yi

. .

21

4

39 24

5
13

10 111

o) Opgeleid bjj de Koninklijke militaire academie.
'») Magazijnmeesters.
c) Opgeleid bij het militair hospitaal te Amsterdam.
</) Waarvan 3 tjjdelijk (voor v(jf jaren) aangesteld.
Uit deze staatjes blijkt, dat in 1883 het aantal officieren ,
die aan de gelederen van het Indische leger ontvielen ,
overtroffen werd door dat dergenen die daarbij benoemd of
overgeplaatst werden. Bovendien Itevonden zich, blijkens
de volgende opgave, op 1 Januari 1884 59 luitenants
óf op reis naar Java om den actieven dienst te aanvaarden,
óf wel in Nederland beschikbaar ter uitzending, en zulks
ongerekend nog de 15 artillerie-officieren en de 10 genieofficieren, ellen tweede-luitenante, die de lessen i u d e l s t e
afdeeling der krijgsschool te Breda volgden ten einde zich
nader te bekwamen voor de taak die hen in Indië wacht.

Op 1 Januari 1884 was het onderstaand aantal luitenants

OF

DIENSTVAK.

bovendien ter uitzending hesebikbaar
in Nederland.

op reis naar Java.

W A P E N
Nieuw
benoemd
in
Ned erland.

Overge- Gedetacheerd
plaatst
vau liet van het
NederNederlandselie landsche
leger.
leger.

Totaal.

Nieuw Overge- Gedetaeheerd
benoemd plaat9t
van het van het
in
NederNederNederlandsehe landsehe
laud.
leger.
leger.

Totaalgeneraal.

Totaal.

Infanterie

20

-'4

33

Artillerie

I

3

5

Oenie

1

1

3

8

8

9

1

1

1

Officieren van gezondheid

. . . .

Apothekers
Kwartiermeesters

8
Totalen

14

Terwijl alzoo op 1 Januari j l . eene spoedige aanvulling
van het leger met minstens 59 officieren zou mogelijk zijn
geweest, had men op dien dutum een feitelijk incompleet
van 10U officieren (d. i. 18 minder dan een jaar te vorenj,

15

M

44

59

zooals in bijzonderheden kan worden gezien uit het volgende overzicht van de verhouding tusschen de sterkteen
de eisenen der » tegenwoordige " formatie.

Bijlage C.
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Tegenwoordige
formatie.

Sterkte op 1°. J a n u a r i 188*.

derofficieren

ciereu. d i e n s t doende

D I E N S T V A K K E N .

ter verk r a e h - vanging'
tens de van o n t j
forma- b r e k e n tie.
de officieren.

ciereu.
.

4

.

Commandement van het leger en I l d e
afd. van hot departement van oorlog. .

t) 15

Generale staf
Gewestelijke staf'
Plaatselijke staf

/)

15

m) 14

c) 27

e)

27

ii)

<D lli

d)

IC

d) 12

d)

12

744

doende

of voor

|

offi-

memorie

cieren.

gevoerd.

26

«)

1

o)

16

o) 1G

o)

12

0)

690

26

12
706

18

32

32

29

29

«)132

e) 149

p) 130

p) 159

Genie

f)

7)

1)

79

nonactief

1

1

Artillerie

f)

in Nederland,

eieren, j dienst-

Cavalerie

17

eieren

Totaal.

ra) 14

744

79

Indie,
gedetacheerd

„ D

h)

Infanterie

'lant on1 deroffi.
Offi-

OiliTotaal,

offi-

Staf van den Gouverneur-Generaal.

M e t verlof

A d j u - Nederlandse!»

| Adju

Adjudant
onderofficieren
dienstdoende
officieren

dant 011.
Offi-

Incompleet.

buiten

AdjuW A P E N S

Overcompleet.

71

135
3

6

10

16
8

13

185

185

140

140

45

20

43

43

38

38

5

5

G

G

7

7

Militaire administratie

9) 134

3) «34

»•) 118

t) 125

Militaire school te Meester-Cornelis

*) G

Officieren van gezondheid
Apothekers
Paardenartsen

11

h)

G

u)

G

«)

G

Korps pupillen

i)

7

i)

7

t)

7

e)

7

Arresthuis te S a m a r a n g

*) 3

h)

3

w)

2

1445

a) Hieronder kan een marine-officier
dienstvakken gekozen worden.

voorkomen.

17

14G2

1309

II

3

M

13G2

in

•) 136

y)

227

D e overigen moeten tot het leger b e h o o r e n , maar kunnen uit de verschillende wapens en

*) T e weten i 1 l u i t e n a n t - g e n e r a a l , commandant van het leger en chef van het departement van o o r l o g ; 1 g e n e r a a l - m a j o o r , chef van de I l d e
afdeeling; voorts 6 officieren der infanterie, 1 l u i t e n a n t - k w a r t i e r m e e s t e r , 2 officieren der infanterie of der cavalerie , 2 der artillerie of der genie
en 2 uit de verschillende wapens en dienstvakken te kiezen officieren bij de I s t e afdeeling, waarvan één is adjudant des legerbevelhebbers.
c) Hieronder fl luitenants werkzaam bij het topographisch bureau te B a t a v i a , de opnemingsbrigades op J a v a of de triangulatie van Sumatra on
niet tot den eigenlijken generalen staf behoorende. Zij w o r d e n , evenals de officieren van den gcneralen staf, uit de vier wapens gekozen.
d) I n den regel officiereu der infanterie.
e) Hieronder 9 officieren-magazijnmeesters.
f) Hieronder 8 officieren-magazijnmeesters, waarvan 3 tijdelijk toegestaan ter vervanging van ontbrekende tweede luitenants.
o) 26 intendanten en 108 kwartiermeesters.
h) 1 kapitein-directeur, 4 luitenants der infanterie en 1 luitenant-kwartiermeester.
i) 1 kapitein en G luitenants, in den regel officieren der infanterie.
k) 1 kapitein en 2 luitenants, in den regel officieren der infanterie.
/) 2 officieren der infanterie en 1 der cavalerie. Bovendien 1 luitenant ter zee der 2de klasse.
m) 1 luitenant-generaal, 1 generaal-majoor, 10 officieren der infanterie, 1 der artillerie en 1 luitenant-kwartiermeester.
n) 17 officieren van den eigenlijken generalen staf. zoomede de 9 in noot c bedoelde luitenants. V a n de eerstgenoemden werden er gevoerd a Ia
s u i t e : van de infanterie 13 , van de artillerie 3 en van de genie 1. D e 9 in de tweede plaats bedoelde luitenants werden allen a la suite v a n de
infanterie gevoerd.
o) Allen a la suite van de infanterie gevoerd.
p) Hieronder 9 officieren-magazijnmeesters en 10 van het leger hier te lande gedetacheerde officieren der

infanterie.

q) Hieronder 9 offieieren-magazijnmeesters en 6 tijdelijk bij h e t wapen der genie dienstdoende officieren der

infanten!.

r) 23 intendanten en 95 kwartiermeesters.
s) Adjudant-onderofficieron-kwartiermeesters,

boven het aantal bij de formatie toegestaan.

i) Zie de beide voorgaande noten.
«) 5 officieren der infanterie en 1 luiteuant-kwartiermeester.
e) Allen a la suite van de infanterie gevoerd.
n) Beiden a la suite van de infanterie gevoerd.
x) Vergelijk de noten a en l.
ij) Hiervan met verlof buiten Nederlandsch-Indië 1 7 6 , gedetacheerd in Nederland 45 , nonactief 3 en voor memorie gevoerd mede 3.

Handelingen der Stnten-GeDeraal. B:j.agea. ISSi-lSiö.
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Klom in 1883 de sterkte van het actief dienend officierskorps in zijn geheel van 1298 tot 1309, bij de infanterie
nam het incompleet toe, en bij dit wapen ontbraken op
1 Januari jl., zooals het voorafgaande overzicht aanwijst,
54 officieren. Vermits echter in 16 tweede-luitenautsplaatsen
door adjudant-onderofficieren werd voorzien, waren bij de
infanterie feitelijk slechts 38 officiersplaatsen onbezet. Uit
de op blz. 28 medegedeelde cijfers blijkt echter dat die plaatsen — die trouwens op gelijke wijze hadden kunnen zijn
aangevuld als het belang van den dienst dit dringend
gevorderd had — al spoedig voor een goed deel zouden
zijn ingenomen door de officieren die in Nederland teruitzending beschikbaar waren.
De gunstige verwachtingen in het vorige verslag uitgedrukt aangaande de kans op aanvulling van de officierskorpsen der artillerie, der genie en van den geneeskundigen
dienst zijn niet beschaamd geworden. Bij de artillerie en
de genie zal het incompleet, waaraan thans nog te gemoet
gekomen wordt door de tijdelijke indeeling van infanterieofficieren, spoedig geheel zijn aangevuld. Bij den geneeskundigen dienst wordt het gaandeweg minder: van 1
Januari tot 15 Juli 1884 zijn, behalve de 9 officieren van gezondheid die — blijkens de op blz. 28 medegedeelde cijfers —
op eerstgenoemden datum beschikbaar waren om bij het
leger in Nederlandsch-Indië te worden ingedeeld , nog benoemd: 7 officieren van gezondheid die bij het militair
hospitaal te Amsterdam zijn opgeleid, 3 militaire artsen
die , van rijkswege gesubsidieerd , werden opgeleid aan de
Nederlandsche universiteiten, krachtens het Voorschrift van
18 April 1878 (zie het verslag van dat jaar blz. 39), en
6 tijdelijke officieren van gezondheid, vreemdelingen. In
het geheel werden dus in de eerste zes a zeven maanden
van 1884 reeds 25 officieren van gezondheid voor den
dienst in Indië verkregen. Daarentegen kwamen, voor
zooveel het eerste kwartaal dezes jaars betreft (latere
opgaven zijn nog niet ontvangen), slechts 5 officieren
van gezondheid aan den dienst te ontvallen, namelijk 3
door overlijden of pensionneering , en 2 die met verlof naar
Nederland vertrokken.
Voor het officierskorps in Nederlandsch-Indië waren op
1 Juli 1884 bij den hoofdcursus te 's Hertogenbosch in
opleiding (in het hoogste studiejaar) 12 sergeanten der
infanterie , en bij dien te Kampen 14, van welke laatstgenoemden zich 7 tot kwartiermeester bekwaamden.
Bij de Koninklijke Militaire Academie zal de toestand op
1 September e. k., na afloop van het admissie-examen en
van de overgangs-examens , vermoedelijk de volgende zijn :
Bestemming
2de
3de
1ste
4de
b(j het Indistudiejaar. studiejaar. studiejaar. studiejaar. Totalen.
sche leger.
20

26

21

20

87

2

2

3

n

7

Artillerie. .

9

12

10

11

42

Genie

....

4

5

5

4

18

Te zameu. .

35

45

39

35

154

Infanterie . .
Cava.

Op de militaire school te Meester-Cornelis was het aantal
elèves bij den aanvang van den cursus 1883/84 als volgt:
W A T E * OF SIINBTVAK.

1ste
2de
Totalen.
studiejaar. studiejaar.
28

19

47

4

3

7

32

22

54

Tot officier van gezondheid bij het leger in NederlandschIndië werden op 15 Juli 1884, opgeleid 116 jongelieden,
te specificeeren als volgt:

Op genoemden datum waren in het bezit
van het diploma van voldoend
afgelegd:

Bi) het
In vrjj<; studie
militair
bij de Nederhospitaal te landsche uniAmsterdam. versiteiten.

theoretisch geneeskundig of doctoraal
tweede

natuurkundig of

2

16

7

51

5

35

14

102

candidaats-

eerste natuurkundig of daarmede gelijk
te stellen academisch examen . . .
Te zamen

.

.

.

116

Te Utrecht werden op 15 Juli 1884 opgeleid 20 pharmaceutische kweekelingen , waarvan er in den loop dezes jaars
vermoedelijk 4 tot militair apotheker 2de klasse zullen
kunnen worden aangesteld. Daarna zullen er overblijven
4 in het 5de of hoogste studiejaar, 6 in het 4de studiojaar , 3 in het 3de, en 3 in het 2de ; — voor den nieuwen
cursus in het 1ste studiejaar waren 2 plaatsen opengesteld ;
maar daarvoor is slechts 1 sollicitant opgekomen, die het
radicaal bezat voor aanneming vereischt; — deze wordt
tot pharmaceutisch kweekeling benoemd.
In overeenstemming met het advies van het legerbestuur
is beslist dat voortaan , evenals in Nederland krachtens de
wet van 2 Augustus 1880 (Nederlandsch Staatsblad n°. 145),
ook bij het leger in Nederlandsch-Indië een zeker aantal
militaire apothekersbedienden zullen worden ingedeeld,
namelijk onderofficieren die in het bezit zijn van het diploma ,
bedoeld in art. 17 der wet van 25 December 1878 (Nederlandsch Staatsblad n°. 222) of in art. 32 van het reglement
op den burgerlijken geneeskundigen dienst in NederlandschIndië (Indisch Staatsblad 1882 n°. 97). Voor het oogenblik
is de legerformatie nog niet in dien zin gewijzigd; want
door het aantal militaire apothekers der 2de klasse in de
formatie aanzienlijk in te krimpen, zou men in moeilijklieden kunnen geraken ten opzichte van de benoeming der
te Utrecht opgeleide pharmaceuten tot militair apotheker.
Hun is het recht van benoeming gewaarborgd, ongeacht
het aantal vacatures in den jongsten rang. De GouverneurGeneraal is echter bij 'sKonings besluit van 12 April jl.
n°. 8 gemachtigd om, ter voorziening in eventueel incompleet aan militaire apothekers 2de klasse, apothekersbedienden aan te stellen, doch niet meer dan dertig, die
vermoedelijk voor een deel in Indië zullen kunnen worden
verkregen uit hen die daar te lande voldaan hebben aan
het examen . omschreven in art. 32 van het hooger genoemde reglement op den geneeskundigen dienst in Indië.
Het voornemen bestaat om het aantal pharmaceutische
kweekelingen te Utrecht, voor wier opleiding een nieuw
reglement is tot stand gekomen bij 's Konings besluit van
15 Mei 1883 n°. 24 (zie Staatscourant van 8/9 Juli 1883
n°. 158), allengs minder te doen worden en dan te zijner
tijd de formatie in dier voege te wijzigen, dat het aantal
militaire apothekers der 1ste en 2de klasse wordt gereduceerd tot 25 (thans eischt de formatie er 41) en daarentegen 30 militaire apothekersbedienden bij het leger ingedeeld worden. Wordt hierdoor — bij behoud van een
normaal aantal van 6 militaire apothekers der 1ste klasse —
eensdeels de positie der militaire apothekers der 2de klasse
aanmerkelijk verbeterd, doordien de kans op promotie
grooter wordt, men bereikt tevens het voordeel dat, zonder
hoogere uitgaven , een uitgebreider personeel wordt verkregen , bevoegd tot het bereiden van geneesmiddelen ; wat
dringend noodig was sedert de officieren van gezondheid
(artsen) het radicaal missen om, anders an onder bepaalde
omstandigheden, zei ven de artsenijmengkunde uitte oefenen.
Voorziening in de behoefte aan militair e beneden den rang
van officier. Omtrent de verliezen van liet leger beneden
den rang van officier en de aanvulling van die verliezen
bevatten de volgende staten de gebiuiKelijke vijfjarige
opgaven.
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1879.

26 »

16 715 11

42
1880.

22J > 1 8

444

1

•

6 I » 1 8 53lj

aal»
35

6

33

57| 2

26

53| »

43

5ö| 1

1

25

Afrikanen.

Europeanen.

Inlanders.

1

445

36 25 1 1

4233

211| 1 |339 25721 4l|2419

26

551

38 25 1 •

5032

29o| 1 387 25471 1512664
678

25
»

36 19

4935

140| 2 |294 19021 21J2310

33

5226

124=1 1 |495 2153 1712433

IS

92

Afrikanen.

Europeanen.

Inlanders.

404

44 28 I 5

91

TOTALEN

15 146 3 255 2428 34 2473

41

95

497 43 | »

Europeanen.

Inlanders.

33 26

120

525 26 1 •

1052

1574

76J >

29

497 25

780 547| 8

Afgevoerd Gedeserteerd
als voor of om eenige
memorie andere reden
gebracht. afgevoerd, c)

177
>

573 29

1366

1

Afrikanen.

Europeanen.

Inlanders.

Inlanders.

3 1276 859 10

» 144 »

585 33

1457

2019

1186

Afrikanen.

Inlanders.

Europeanen.

Europeanen.

Inlanders.

Afrikanen.

913 90ö| 26

2

612 793

GBV0NNI8D.

1371

1648

990
13 568

734 786| 12

1107

1 j 458 740J

Tot
officier
bevorderd.

1605

5

1226

14
1883.

2 1 652 368

613| 10 1 603 733

3
1882.

1014

1098
2

GEGAGBBBD.

676 1001 19

1

893 337

1619

30
1881.

Afrikanen.

Inlanders.

Afrikanen.

JAEEN.

Europeanen.

a)

0EPA8P0BTEEBD.

OVEBLEDEN. b)

Europeanen.

GESNEUVELD.

Europeanen.

VERLIEZEN.

620

4603

n) Bovendien sneuvelden in de opgegeven vijfjaren 4 officieren, namelijk 1 in 1879, 1 in 1880 en 2 in 1883.
b) 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 1879 16 Europeanen, 3 Afrikanen en 25 inlanders, te zamen 44.
„ 1880 11
„ 8
„
„ „
19.
, 1881 8
„ 5
„
„ „
13.
„ 1882 17
„ 10
„
„ B
27.
„ 1883 24
, 11
„
„ „
35.
Het aantal officieren die in de opgegeven jaren aan de gevolgen van in den strijd bekomen wonden stierven, bedroeg: in 1879 1 en in 1882 2.
c) Onder deze rubriek worden gerekend adjudant-onderofficieren, aangewezen om dienst te doen als officier; vermisten; met een
briefje van ontslag verwijderden, en eindelijk militairen die om verschillende redenen van hun dienstverband ontheven werden zonder
toekenning van gagement of paspoort.
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Werving ir Indie. b)
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1 Alfoeren.
Javanen d)
(waaronder
Soendaneeze

JAREN.

reemdelingen. 0)

Aangekomen
suppletie
uit Nederland.

03
03

a

O

c

generaal.

03

a

CS

H

H

60

•

3

80

143

2294

55

n

2

95

152

1927

52

ff

5

96

153

4272

59

ff

7

93

159

3875

35

n

2

83

120

4778

a) De aangebrachte suppletietroepen bestonden dus in elk der opgegeven jaren voor + 56, 4 1 , 37, 31 en 30 pet. uit vreemdelingen.
b) De in deze rubriek tusschen ( ) geplaatste cjjfers wijzen het aantal aan van hen die vroeger reeds gediend hebben; dit aantal ig
onder het daarboven geplaatste cijfer begrepen.
c) Het aantal Amboineezen beliep in de opgegeven jaren achtereenvolgens 45, 38, 70, 48 en 45; dat der Menadoneezen 97, 84, 44,
67 en 65, en dat der (niet-Christen) Alfoeren 4 , 44, 33, 21 en 15. De Alfoeren z(jn in 1883 wederom alleen op Ternate geworven (verg.
vorig verslag blz. 26).
<f) Gedurende 1879 en de eerste 4 a 5 maanden van 1880 was de werving onder de inboorlingen van Java en Madura tijdelijk gesloten. Het aantal Soendaneezen , in de opgegeven cijfers begrepen , beliep achtereenvolgens 3 , 83, 56 en 40. De zeer gunstige uitkomsten
in het eerste kwartaal van 1883 met de werving op Java verkregen, hebben er toe geleid dat men haar in het tweede kwartaal allengs
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binnen engere grenzen terugbracht, en daaraan, alsmede aan de belemmering die de inlandschc werving geregeld ondervindt gedurendo
den padioogst, is het vermoedelijk te wijten dat tegen liet einde de.s jaars niet meer dan p. in. 150 (nict-Amboineesclie) inlanders overcompleet waren , niettegenstaande toen reeds machtiging was verleend (zie blz. 87 hiervóór) om b(| de verschillende korpsen een onbepaald
aantal militairen beneden den rang van oflicier boven de formatie te voeren. In de laatste maanden des jaars leverde de werving van Javanen
op nieuw betere uitkomsten op.
e') Zie het begin van de voorgaande noot. De in 1883 aangeworvenen waren, op 3 na, allen op Madura verkregen.
f) Onder de aangeworven Maleiers waren in 1883, evenals in 1882, geen Niassers, en in de drie voorgaande jaren achtereenvolgens 57,18 en 27.
R E K X G A G E M E N T E N.
Inlanders. 6)
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Totaal.

jaren.

Afrikanen.

Europeanen, a )

3

o) In de opgegeven jaren reëngageerden zich geen enkele Europeesche militair zonder premie.
b) Van de inlandsche militairen reengageerde zich in de vier laatstgemelde jaren telkens één Javaan zonder premie.

VERHOUDING VAN HET AANTAL KEËNGAGEMENTEN TOT DE LEGERSTERKTE.
Voor één en twee jaren.
JAKEN.

Europeanen.

Inlanders.

Voor vier jaren.

1 Euro1 e taal. ! peancn. Inlanders.

Voor zes jaren.

Totaal.
1

Kuropeanen. Inlanders.

Totaal der reëngagementen.

Totaal.

Europeanen.

Inlanders.

Totaal.

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

1880

.

.

.

0.97

1.67

2.64

0.17

0.39

0.56

1.44

3.88

5.32

2.58

5.94

8.52

1881

.

.

.

1.82

2.11

3.93

0.28

0.47

0.75

3.43

6.25

9.68

5.53

8.83

14.36

1882

.

. .

1.98

2.09

4.07

0.24

0.52

0.76

3.51

6.91

10.42

5.72

9.52

15.24

1883

. .

2.18

2.03

4.21

0.22

0.39

0.61

2.94

4.60

7.54

5.34

7.02

12.36

1.86

3.47

0.21

0.41

0.62

2.52

5.04

7.56

4.34

7.31

11.65

.

Van 1879 t/in
1883 (gem.
per jaar) .

"
De totaalsterkte van het leger is in 1883 vermeerderd met
circa 250 m a n ; maar daarbij mag niet worden voorbij
gezien dat die vermeerdering uitsluitend het gevolg is
•van de uitbreiding van de inlandsche elementen (A.mboineezen , Javanen, enz.). Het leger toch telde op 1 Januari
1884 bijna 500 Europeanen minder dan een jaar te voren,
ruim 1400 minder dan op 1 Januari 1882 , zelfs ruim 3500
minder dan op 1 Januari 1878, toen het aantal Europeesche militairen grooter was dan ooit vroeger of later.
Bij de beoordeeling van dezen achteruitgang moet men er
op letten dat het Indische leger onder den drang der
omstandigheden in de jaren 1873—1877 met buitengewoon sterke detachementen suppletietroepen werd aaugevuld; in die vijf jaren te zamen werden niet minder
dan 16 925 Europeanen bij het leger ingedeeld, dat is meer
dan het dubbele aantal dat in de vijf voorafgegane jaren
•werd verkregen. Terwijl in 1873 een betrekkelijk groot
aantal Nederlanders konden worden ingedeeld (2674 van
de 3327 man) — hoofdzakelijk door hen tweejarige verbintenissen te doen aangaan — is het vreemde element
sedert 1 Januari 1875 zeer gestegen, vooreerst doordien
in dat jaar een groot aantal Nederlanders, wier tweejarig
dienstverband eindigde, de gelederen verlieten; maar ook
door de uitbreiding die men , om aan de numerieke eischen

der werving te kunnen voldoen, aan de aanneming van
vreemden moest geven. Van 1 Januari 1875 tot 31 December
1879 werden bij het Indisch leger ingedeeld 10 456 vreemdelingen en slechts 4774 Nederlanders. Die vreemdelingen
waren meerendeels Franschen en Walen , wier aanwezigheid in de gelederen van het Indische leger in verschillende opzichten bezwaar oplevert, zelfs in die mate dat
het legerbestuur in 1877 voorstelde hen niet meer voor
den kolonialen dienst aan te nemen, een voorstel dat —
wat de Franschen betreft — nagenoeg samenviel met eene
wijziging van de buitenlandsche wetgeving in dien zin ,
dat dienstneming in den vreemde zeer bemoeilijkt werd.
Sedert de laatste maanden van 1877 is het aantal vreemdelingen onder de suppletietroepen dan ook merkbaar afgenomen, wat voor een deel het gevolg daarvan i s , dat
bij de werving van vreemdelingen al meer en meer rekening moet gehouden worden met de bedenkingen die buitenslands — niet alleen in Frankrijk — rijzen tegen het
aangaan van dienstverbintenissen bij eene vreemde krijgsmacht.
De resultaten der werving van Nederlanders in den laatsten tijd kunnen niet onbevredigend genoemd worden.
Terwijl sedert eene lange reeks van jaren in het moederland
gemiddeld niet veel meer dan 1200 Nederlanders per

jaar voor don kolonialen ilienal worden verkregen ' ) , waren

er in 1882 12u."» Nederlanden ander «Ie in fadU) aangekonien suppletietroopen, en blijkens 1)1/. 27 van het vorige
v e n d u «eiden van 1 Juli 1882 tot 1 Juli 1883 te Hnrderwijk bijna 1:100 Nederlanders geworven. In de jongst
verloopen 12 maanden waren de uitkomsten der Merving
van Nederlanders weder gunstiger. Te Harderwijk werden
namelijk verkregen :
.Juli
1883
Augustus n
September »
October
1
November n
December »
Januari 1884
Februari
n
Maart
n
April
n
Mei
„
.Juni
n

103 .Nederlanders BB M vreemdelingen;
128
i»
« 4 7
„
• 41
111
r
IM
, - >"
187
„ 72
«ö
> 43
111
n
r 48
r
114
n
n ™
r
83
n
n ^
n
100
n
n 63
n
»
i. 45
112
n
„ «4
89

In 12 maanden 13'J1 Nederlanders en 566 vreemdelingen, te
/.amen alzoo 1957 man, waarvan ongeveer 29"/,, vreemdelingen.
Terwijl op het einde van 1882 nog 44 pet. van de in
liet Indische leger dienende Europeanen vreemdelingen
waren , was het aantal dezer laatsten op 1 Januari 1884
lot 41.6 pet. gedaald, eene verhouding die echter nog te
ongunstig is om gehandhaafd te kunnen worden , vooral
als men nagaat dat een goed deel der Nederlanders nog
werkzaam is buiten de eigenlijke troepenkorpsen , waarbij
dus op 1 Januari 1884 veel meer dan 41.6 pet. vreemdelingen onder de Europeanen voorkwamen.
Om de werving van Nederlanders te bevorderen h««eft
men sedert deu aanvang van 1884 meer publiciteit gegeven
aan de gelegenheid tot dienstneming voor NederlnndschIndië en aan de daaraan verbonden voordeelen. In I)eceuiber 1883 werden alle burgemeesters voorzien van een aantal
exemplaren eener korte , zaakrijke , gedrukte kennisgeving
dienaangaande , terwijl tevens periodiek , door advertentiën
in de meest gelezen dagbladen , de aandacht van het publiek gevestigd wordt op de gelegenheid om kosteloos
zoodanige kennisgeving te verkrijgen. Het behoeft wel geen
betoog d a t , wegens de bestaande gelegenheid tot plaatsvervanging bij het leger hier te lande, dergelijke advertentiën het meeste effect hebben in de tweede helft des
j a a r s , nadat het nieuwe militiecontingent is ingelijfd.
Het aanzienlijk verschil, wat de Europeanen betreft, tusSChen de cijfers der »tegenwoordige formatie" en die der sterkte
is nog steeds voor een goed deel een gevolg van de door de Indische Regeering bij besluit van 12 Januari 1884n°. 9 we Ier voor
één jaar gehandhaafde tijdelijke uitbreiding van de formatie
der ïlepotbataljons met 840 Europeanen (zie vorig verslag
blz. 23 en 2 7 ) ; eene uitbreiding welker bestendiging aan
de uitzending van suppletietroepen eischen zou stellen,
die — zooals uit de hooger vermelde cijfers op nieuw
blijkt — kwalijk te bevredigen zijn. Dit werd in Januari jl.
nader onder de aandacht der Indische Regeering gebracht.
Omtrent de blijkens het vorig verslag (blz. 27) in over weging genomen uitbreiding van de formatie, alleen met
betrekking tot de inlandsche leger-elementen, is nog geen
beslissing genomen. Tegen de voorstellen van het legerbestuur om het leger in algemeenen z i n , ook het officierskorps, uit te breiden , zijn met het oog op het voortdurend incompleet dat de sterktestateu van het leger
aantoonen , overwegende bedenkingen gerezen , die aan de
Indische Regeering zijn medegedeeld.
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Tweede Kamer.

keud 6 gegradueerden die reeds vroeger bij den dienst der
militaire administratie in Nederlandsch-Indië werkzaam

geweest waren,
De hierboven medegedeelde cijfers betreffende de resultaten dei1 werving in Judiii vercischen geen nadere toelietiting. Uit de «laarbij gestelde aanteekeningen blijkt dat die
werving met behoedzaamheid geleid werd.
In bijlage C is het gewone overzicht gegeven van de
aanvulling en de verliezen van het Huropeescb (en Afrikaansch) kader bij de verschillende wapens over de laatste vijf
jaren. Daar bedeeld overzicht geen afzonderlijke melding
maakt van de kadcrseholen der infanterie , mag worden
aangenomen dat het van die scholen afkomstige kader
mede vernield is onder het hoofd «Verkregen uit de korpsen". Ofschoon in den loop van 1883 de verliezen die het
kader leed — vooral bij de infanterie merkbaar minder dan
in 1882 — niet konden worden aangevuld , bestaat er toch
gegronde hoop dat hierin in de eerstvolgende jaren met
behulp van de kadcrseholen beterschap te wachten is.
Het gebruikelijke overzicht van de mutatiën bij de verschillende kadcrseholen wordt lager aangetroffen onder het
hoofd * Militair onderwijs.'"' Dat de behoefte aan Europeesch
kader op 1 Januari 1884 geen bedenkelijke proportiën had
aangenomen , blijkt uit de volgende opgaaf.
Tegenwoordige formatie,

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.
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Bij het inlandech kader bestond een nog kleiner incompleet.
Het korps genietroepen te Utrecht eu do kader- en
korpsschool te Willem 1 voorzien naar den eisch in de.
behoefte aan kader voor den dienst der genie.
Militair Oitder/cijs. De reglementen en voorschriften , die
blijkens ' t vorig verslag blz. 28 nog aan de goedkeuring
der Indische Rcgeering moesten worden onderworpen , zijn
in 1883 gearresteerd: zie het Indisch Staatsblad van dat
jaar n°. 166. Verder werden door den legercommandant
voorschriften vastgesteld betreffende den overgang van
militairen van de verschillende wapens en dienstvakken
naar het wapen dor infanterie , voor het geval zij tot officier
bij dat wapen of tot 2den luitenaut-kwartiermeester wenschen te worden opgeleid.
Ter deelneming aan het. examen voor adspirant-officieren ,
waarvoor 15 plaatsen waren opengesteld, meldden zich 19
jongelieden aan , waarvan 17 een voldoend examen aflegden.
De volgende staten geven een overzicht over 1883 van
het aantal leerlingen bij de voorbereidende cursussen , do
kader- en de korpsscholen.

V o o r b e r e i d e n d e c u r s u s s e n (Infanterie)

Evenals in 1882 heeft ook in 1883 de bij 's Konings
besluit dd. 27 Juli 1881 n°. 30 tot stand gekomen regeling omtrent aanneming en uitzending van militaire schrijvers (zie vorig verslag blz. 27) numeriek gunstige u i t komsten opgeleverd. In 1883 werden namelijk 45 soldatenschrijvers voor den Indischen dienst aangenomen , ongere') Van 1857 t/m 1876, alzoo in 20jaartijds, 24 594 (verg. bijlage
C van liet verslag van 1877). De gunstige uitkomsten in 1857, in
1861 en in 1864 t/m 1869 verkregen, waren hoofdzakelijk een
gevolg van den overgang naar het Indische leger van een groot
aantal vrijwilligers van het leger hier te lande; in 1873 bovendien,
gelijk hierboven werd opgemerkt, van de toelating van /mvjarige
verbintenissen. Men vergete daarbij niet, dat het leger hier te
lande voor het jaar 1873 steeds 10 000 a 12 000 vrijwilligers telde
en meer, en dat hun aantal, in 1878 tot omstreeks 7700 gedaald,
in 1882 nog slechts weder tot p. in. 9300 was gestegen.
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K R (1 e r i e b u l e n.
Europeanen.

Inlanders.

één plaats cal worden ingenomen door een eersten luitenant
der artillerie die niet verlof in Nederland was. Ten einde
to voorkomen dat tot, de krijgsschool officieren worden
toegelaten van wier verdere opleiding het Indisch legerbestuur geen voldoende vruchten verwacht voor het leger.
il in den aanvang van 1884 bepaald, dat de in Nederland
vertoevende officieren , die wenschen deel te nemen aan het
nd missie-examen voor een der beide cursussen , daartoe het
verzoek moeten doen op zoodanig tijdstip, dat voorafgaand
"\erleg met de Indische Regeering mogelijk i s . en dat
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n) Onder de mindere militairen zijn ook incdegerokend de pupillen
liij de korpsen alleen Afrikaans-ene en iutandsche) vn d e zoons van
mindere inlandsche militairen . allen te z i m e n ten getale van 37.

De korpaacholen rijn in den loop van 1883 georganiseerd
overeenkomstig art. 6 van's Konings bedoit ad. 25 Januari
1882 n°. 15 (Indisch Staatsblad n°. 176); vandaar de aanmerkelijke verschillen tussoheii de cijfers op 1 Januari 188:3
en op 31 December van dat jaar.
In 1883 werden tot de lessen van de tweede afdeeling
der krijgsschool te 'sGravenhage of van den in1endancecursus aldaar toegelaten: 2 eerste luitenants der infanterie
en 1 eerste luitenant der artillerie die in Indiö aan het
iilmissie-exainen hadden voldaan , scoomede 2 eerste luitenants der infanlene en 1 eerste luiteiiunt-kwurtierineeslcr
die • gedetacheerd of met verlof in Nederland vertoevende,
dut examen hier te lande uilegden. Bovendien werd aan 1
eeraten luitenant-kwartiernieester vergund n o g één jaar de
lessen bij den intendance-cursus te volgen , omdat ziekte
hem verhinderd had in 1882/1883 het onderwijs geregeld
bij te wonen.
Voor 1884 zijn opengesteld 0 plaatsen voor de tweede
afleiding der krijgsschool en 3 voor den intendance-cur.sus ;
van de eerstbedoelde plaatsen worden er drie vervuld door
eerste luitenants der infanterie die uit Indiö herwaarts komen,

of op 1 Januari van het jaar waarin zij aan het examen
wenschen deel te nemen , de ge letaoheerde officieren aan
hunne tijdelijke onmiddellijke chefs, uiterlijk een maand
vroeger. Bene uitzondering op dien regel is toegestaan voor
ben tlie in Nederland eene beschikking van den legercommandant overleggen , waaruit, blijkt, dat tegen eventueele
inwilliging van hun verzoek geen bezwaar bestaat. Die
regelen zijn afgekondigd bij algemeene order voor het leger
dd. 7 April 1884 n°. 20.
Bewapening. In den loop van 188.'} .steeg het aantal
nehterlaadgeweren klein kaliber, in Nederlandsch-lndifi
beschikbaar, tot 50 452. Hiervan waren or 32 021 in gebruik
bij de korpsen van het l e g e r , de schutterijen , legioenen
en harissans; de civiele departementen beschikten ten behoeve van het korps politiedienaren in Atjeh en van de
cordons ter beteugeling van de veeziekte over 353 geweren ;
1945 waren in verantwoording bij de geweermakersschoo!
te Meester-Cornelis en de overige 16 133 waren in de magazijnen van oorlog opgelegd. In de jaren 1879 t / m 1883
werden 78 geweren afgekeurd. terwijl er 158 verloren
geraakten, meerendeels in den strijd.
Gedurende 1883 werden bij de patroonfabriek te Soerabaija
8 658 000 scherpe patronen voor achterlaadgewcren klein
kaliber en voor achterlaadkarabijnen aangemaakt, on boveudien 116 000 scherpe patronen voor revolvers. Van het
eerstgenoemde aantal waren de hulzen gedeeltelijk uit
Nederland ontvangen , gedeeltelijk te Soerabaija vervaar d i g d , alwaar de fabriek, ongerekend de hooger vermelde
munitie , nog 7 840 500 patroonhulzen voor achterlaadge| weren afleverde , die als bestanddeelen voor den oorlogsvoorraad werden opgelegd.
Op 1 Januari 1884 waren in de magazijnen op Java en
in Atjeh 13 242500 scherpe patronen voor achterlaadgeweren in voorraad, terwijl de korpsen in de buitenbezittingen daarenboven beschikten over den gewonen voorraad
van 300 patronen per geweerdragend man. Het is echter
gebleken dat die voorraad op den duur te groot is. Herhaalde klachten over het gehalte der patronen hebben
namelijk aanleiding gegeven tot een zeer nauwkeurig
onderzoek naar de deugdzaamheid der opgelegde munitie,
waardoor aan het licht t r a d , dat een groot aantal scherpe
patronen, waarschijnlijk voor een goed deel ten gevolge
van minder zorgvuldige behandeling bij het vullen van de
hulzen , minder bruikbaar waren geworden. Derhalve werden bevelen gegeven om het toezicht bij dien arbeid te
verscherpen. Ofschoon de adviseerende autoriteiten de overtuiging uitspraken dat de aldus verlangde voorzorgen bij
het aanmaken van de munitie hare duurzaamheid zeer
zouden verhoogeu , is nochtans al verder bepaald dat de
reserve-voorraad van 31 millioen, die voor de helft, afgewerkt en voor het overige in bestanddeelen moest zijn
opgelegd, tot 10 millioen zal worden teruggebracht ,
eveneens voor de helft afgewerkt. Worden dan steeds de
oudste patronen het eerst verbruikt, dan zal men zich
vermoedelijk in den regel bedienen van patronen die niet
langer dan drie jaar zijn opgelegd, een termijn — zoo
schrijft de legercommandant in een rapport van 14 Mei jl. —
» die a d e waarborgen geeft om de patronen, ook onder
minder gunstige omstandigheden, in volkomen bekwamen
staat te houden." De patroonfabriek te Soerabaija ievert
ruimschoots gelegenheid op om den thans nieuw voorge»
schreven ooriogsvoorraad voltallig te houden.
In 1883 zijn de blijkens het vorig verslag uit het moederland verwacht wordende cavalerie-karabijnen meeren deels in Indifi ontvangen.
Het in Duitschland bestelde kiezelkruit (zie vorig verslag
blz. 29) is in November 1883 in Indifi aangebracht. Ofschoon dat kruit zeer goed voldaan heeft, bleef men toch
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het bezwaar ondervinden flat de bergafluiten van K m . w
bij hot schieten niet stabiel genoeg waren. Men heeft
daarom in Indit1 den staart dier affuiten verlengd , en tevens
(omdat ze nu te zwaar werden TOOT vervoer in haar geheel)
de constructie in dier voege gewijzigd , dat zij uiteen genomen en in deelen vervoerd kunnen worden. Als de rij—
en draagproeven , die nu nog met de gewijzigde affuiten
genomen worden, eeue bevredigende uitkomst opleveren ,
zal tot de aanneming van het nieuwe herggeschut besloten
kunnen worden. Hierop wacht tevens de bestelling van de
getrokken stalen mortieren , waarvan mede op blz. 29 van
het vorig verslag de rede was.
Kleeding en uitrusting. Van de nieuwe wollen stof (serge)
die voor de jassen der mindere militairen is aangenomen
(zie vorig verslag blz. 29) werden in het afgeloopen jaar
belangrijke hoeveelheden in Indiö aangebracht. Terwijl de
verstrekking van de serge-jassen eerst met 1 Januari 1885
regel zal worden, werd , met het oog op den slechten
gezondheidstoestand te Tjilatjap, door de Indische Regeering machtiging verleend om ten opzichte van de aldaar
gelegerde militairen reeds op 1 Januari 1884 met de verstrekking van de genoemde kleedingstukken aan te vangen.
Het donkergrijze vlaslinnen , dat blijkens blz. 29 van het
vorig verslag als beenbekleeding voor den soldaat iu beproeving zou worden genomen, heeft geenszins aan de
verwachtingen beantwoord, en daarop i s , na een zeer
nauwkeurig onderzoek, door het legerbestuur voorgesteld
den minderen militair voortaan ook pantalons van serge
te doen dragen, welke stof gebleken is volkomen bestand
te zijn tegen herhaald en voortdurend wasschen. Dit voorstel is onlangs door den Koning goedgekeurd . en waarschijnlijk zal weldra ook eene beslissing genomen kunnen
worden omtrent de invoering van eene betere hoofd bedekking en omtrent andere verbeteringen in de uniform voor
het Indische leger.
Huisvesting. Aan de werken te Magelang werd regelmatig voortgearbeid; zij vorderden naarwensch. Het kampement voor een tweede veldbataljon (zie vorig verslag
blz. 29) naderde zijne voltooiing en zou , naar het zich
liet aanzien, nog in den loop van dit jaar betrokken kunnen
worden; het officiers-kampement werd grootendeels reeds
opgeleverd en in gebruik gesteld. Üe aanbesteding van de
gebouwen voor het 2de depot bataljon en van de 12 ofiicierswoniugen is geslaagd en met dit werk is reeds een aanvang gemaakt. Te Malang was men bij de uitvoering van
den houw der kazernes , accessoires en oflicierswoningen voor
een tweede veldbataljon minder gelukkig. Door een samenloop van tegenspoeden is het werk aldaar minder goed
gevorderd dan in 1882.
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Te Buitenzorg werd het oude infanterie-kampement ingericbt tot garnizoonshospitaal. Te Salatiga werden de in
't vorig verslag genoemde bijbouwingen, in verband
staande met de herziening van de formatie der cavalerie.
met kracht voortgezet, terwijl de uitbreiding en verbetering van de pupillen-inrichting te fiombong gedeeltelijk
gereed kwam. De kampementen te Banjoe Biroe (zie het
verslag van 1882 blz. 3 5 ) , te Bengkalis 'iSumatra's Oostkust) , te Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) en te
Pontianuk (Westerafdeeling van Borneo) werden in 1883
geheel voltooid. Aan het artillerie-kampement bij het
scbietterrein te Babakan in de residentie Banjoemas kon ,
wegens den ougunstigen gezondheidstoestand iu dat gewest, , niet met de gewenschte kracht worden voortgewerkt,
zoodat de in 't vorig verslag uitgedrukte verwachting ,
dat ook die werkzaamheden in 1883 zouden afloopen , beschaamd werd. Te Padang en te Fort de Koek (Sumatra's
Westkust) alsmede te Sintang (Borneo's Westkust) werd
het werk voortgezet; het etablissement te Goenoeng Sitoli
op Nias naderde zijne voltooiing. In Atjeh ondervond men
bij den bouw van 'het officierskampemeut te Nesoeh onverwachte vertraging, zoowel door moeilijkheden, gerezen
met betrekking tot den aanvoer van de benoodigde materialen , als door het heerschen der cholera , die oorzaak wsis
dat het graafwerk op advies van den geneeskundigen dienst
gedurende geruimen tijd werd gestaakt. Te Makasser werd
een aanvang gemaakt met den bouw van officierswoningen ,
waaraan sedert, langen tijd dringende behoefte bestaat.
In het algemeen was in 1883 weinig verandering waar
te nemen wat de beschikking betreft over de verschillende
hulpmiddelen voor de uitvoering van den genie-arbeid.
Ongerekend die in Atjeh, alwaar alle werken bij publieke
inschrijving aanbesteed werden , kouden in den loop des
jaars 10 aanbestedingen worden toegewezen, terwijl bovendien op 8 plaatsen de levering van materialen bij contract
bedongen werd. Ten behoeve van in 1884 in daghuur uit
te voeren geniewerken gelukten op 8 plaatsen uitbestedingen voor de levering van materialen.
Voeding. De buitengewone toelagen voor vivres, die de
bezetting in Atjeh genoot, bleven gedurende 1883 gehandhaafd. Sedert medio 1883 wordt voor de troepen aldaar
tijdelijk een ruimer voedingstarief toegepast. Overigens
ondergingen de voedingstarieven voor het leger in het
afgeloopen jaar geen verandering.
Algemeene gezondheidstoestand
en ziekenverpleging.
De
bijlagen D en E bevatten uitvoerige statistieke gegevens
omtrent den gezondheidstoestand bij het Indische leger.
Daaruit is het volgende beknopte overzicht samengesteld.
In 1888 zijn

In 1883 zijn
behandeld.

overleden.

behandeld.

overleden.
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Java in Madam (nel inbegrip van BilliUm en
voor 1882 ook van Benkoelen)
Atjeh en onderhoorighedea
Overige buitenbezitt. (voor 1882 behalve Benkoelen en Billiton en voor 1883 behalve Billiton)
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Wederom stemmen de hier opgegeven cijfers der over
ledenen niet in allen doele overeen met de op blz. 31 onder
het hoofd » Voorziening in de behoefte min militairen beneden den rang van officier" opgegeven sterfteverliezen ;
dit is een gevolg van de omstandigheid dat bij de resultaten der ziekenverpleging uit den aard der zaak alleen
gelet is op die overledenen, aan wier dood geneeskundige
behandeling voorafging, terwijl in de opgaven op gemelde

19 894:
1
78 451!

1
BOS

130

936 37 050 85 878 72 928
1

blz. 31 ook begrepen zijn de militairen die zijn overleden
zonder dat de hulp van een officier van gezondheid werd
ingeroepen, bijv. op dezen of genen kleinen buitenpost, aan
boord van een transportschip, dan wel de zoodanigen die
— op plaatsen waar geen garnizoen is — stierven terwijl
zij zich aldaar met verlof bevonden.
De algemeene gezondheidstoestand van liet leger was,
blijkens de hooger medegedeelde cijfers , in 1883 iets gun-
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stiger dan bet j a a r t e voren. Br werden 6523zieken minder

en beleidvol gedrag tegenover den vijand vielen in hei

behandeld, waarbij echter niet roortnj gezien mag worden dat
ook de gemiddelde legersterkte waartoe deciifowder behandel'
den betrekking hebben (zie noot b in bijlage D) iets minder was

nfgel' 'ipen k a r en ook in bet begin van 1884 weder aan
Benige officieren en minderen onderscheidingen ten deel.
De lil 1883 door den Koning verleende onderscheidingen
(waar liet inlanders betrof geschiedde de toekenning in
den regel door den Gouverneur-Generaal) betroffen voor
het meerendee] wapenfeiten in Atjeh gedurende het tijdvak
van 27 J u n i 1882 tot 10 Maart 1883 (Koninklijke besluiten dd. 18 Maart. 18 A u g u s t u s , 12 September, 3
December en ö December, n'. 1 7 , 12, 1 , 17 en 3 7 , het
eerste reeds vermeld in 't vorig verslag blz. 31), en in
één geval (Koninklijk beslui! dd. 9 September n°. 35) het
gebeurde op 8 Mei 1883 nabij onzen post te Tand jong in
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Bij Koninklijk
besluit van 27 Januari 1884 n'. 18 werden de onderscheidingen toegekend waartoe! de lager (in § 4) beschreven
expeditie tegen Tenom aanleiding gaf.
Het aantal tegen militairen gewezen vonnissen die hunne
verwijdering uit het leger ten gevolge hadden w a s , blijkens
den op blz. 31 voorkómenden staat der »Verliezen", in het
afgeloopon jaar nagenoeg even groot als in 1881 en 1882.
Het cijfer der met een briefje van ontslag weggezonden
militairen was, zoowel wat Kuropeanen als inlanders betreft,
geringer dan in die beide jaren. In 1881 werden namelijk
o]) die wijze uit het leger verwijderd 1G0 Europeanen, in
1882 125 en in 1883 9 0 , terwijl voor de inlanders die
cijfers waren 5 9 , 61 en 44.
Onder de Europeanen bleef het getal vermisten (meerendeels gedeserteerden) betrekkelijk g e r i n g , achtereenvolgens in gemelde drie jaren 2 1 , 27 en 2 4 ; doch onder
de inlanders kwam in 1883 desertie; menigvuldiger voor
dan sedert jaren het geval was geweest: tegen 280 en
327 in 1881 en 1882, telde men in het afgeloopen jaar
onder het inlandsche element niet minder dan 541 vermisten. Men schrijft dit toe aan de grootere uitbreiding
die de werving van inlanders bekwam ; desertie toch komt
bij de inlandsche militairen vooral voor onder de p s s s s n
geworveneu.
Het aantal Europeesche onderofficieren en korporaals die
gedegradeerd werden, in de twee voorafgegane jaren aclitereenvolgens 190 en 172, daalde in 1883 tot 138. Omtrent het inlandsch kader zijn dergelijke opgaven niet
voorhanden.
Ook in het aantal gedetineerde militairen in de militaire
strafgevangenis te Samarang en in het aantal gestraften ,
ingedeeld bij de strafdetachementen, was vermindering op
te merken. Bij het eind van de jaren 1881, 1882 en 1883
beliep het cijfer der eersten achtereenvolgens 3 4 3 , 288 en
274 (waaronder 2 7 7 , 234 en 236 Europeanen); dat der
iugedeelden bij de strafdetaelieinenten 2 1 0 , 184 en 116
(waaronder 114, 103 en 64 Europeanen).
Bij al deze opgaven boude men echter in het oog dat hetaantal militairen beneden den rang van officier, zonder de boven
de formatie gevoerden te rekenen, in de jaren 1881 en
1882 daalde van 31266 tot 29 030, eene vermindering alzoo
van ruim 2200 man (p. m. 1500 Europeanen en p . m. 700 inlanders), terwijl in 18<83 de sterkte weder klom tot 29 276
(ten gevolge van eene vermeerdering met ruim 700 inlanders
tegen eene vermindering met p. in. 500 Europeanen).
Ten slotte zij hier nog aangeteekend dat sedert 1 Maart
1883, ingevolge de reeds in 't vorig verslag (blz. 60) besproken wijziging der militaire strafwetgeving (Indisch
Staatsblad 18S3 n°. 54), de plaatsing van militairen in
den strafcursus bij de korpsen , ook bij rechterlijk vonnis
kan worden bevolen. Het in 1877 tot stand gekomen
reglement op de 2de klasse.van militaire discipline is
daarom bij het Indisch besluit dd. 31 Maart 1884 n°. 2
alsnog in dier voege herzien dat het ook voor deze nieuwe
categorie van gestraften geldt. Het in 1874 vastgestelde
reglement betreflende de strafdetachementen onderging in
een zijner bepalingen eene geringe wijziging, alleen om
te doen uitkomen dat voor plaatsing bij die strafkorpsen,
evenals vroeger, alleen in aanmerking kunnen komen zij
die krachtens art. 31 van het reglement van krijgstucht
(dus niet krachtens rechterlijke veroordeeling) in de tweede
klasse van militaire discipline zijn geplaatst.

dan in 1882 (in laatstgemeld jaar 30061 , in 188:* slechts
28 898). De uitkomsten der ziekenverpleging waren echter
minder bevredigend , met andere woorden , de verhouding
tusschen het aantal behandelden en dat der overledenen
was ongunstiger: in 1882 telde men op 78 451 behandelden
936 sterfgevallen , in 1883 daarentegen 1186 gevallen mei
doodelijkeu afloop op 72 928 behandelden.
Cholera kwam vrij wel in dezelfde mate TOOT als in 1882.
Evenals toen waren in 1883 29 pet. der sterfgevallen aan
die ziekte te wijten. L)e sedert eentoe jaren afzonderlijk
gegeven statistiek betredende de choleralijders bij het leger
volgt hieronder. (Zij levert echter eenig verschil op met
de opgaven in bijlage IJ waaromtrent voor het oogenblik
geen verklaring is te geven.)
Overleden.
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De contracten met de directeuren der gexondbeida-etabuasementen te Sindanglana (Preanger regentschappen) en
Kampong Makasser (Batavia) werden nogmaals vooreen
jaar verlengd , dus tot 31 December 1884. Voorts is door
de Indische Regeering machtiging verleend om eene soort-

gelijke overeenkomst te sluiten voor de verpleging van
mlandacbe militairen in een mede in de Preanger regentschappen — te Soekaboemi — op te richten particulier
Binken-etablissement; die overeenkomst zal voorloopig slechts
tot '11 December 1886 van kracht zijn.
JJelooningen ca straffen.

Ter uelooning van hun moedig

Reglementen eu t norschriften ; handleidingen lij het militair onderwijs. Behalve; een nieuw «Voorschrift ter vervaardiging van topographisch* kaarten betreffende de

Bijlage C.

[f. 2 . |

Tweede Kamer. %n

Koloniaal verslag n a 1881. [Nederl. (<»"j(-) Indié'.|
Nederlandscho bezittingen in Oust-Indit!" werd in den loop | paliewdeering met aarden wallen om Kotta Radja (Atjehj
van 1883 oog gearresteerd en ingevoerd een » Reglement ! werd in 1S83 voltooid. Voorts werd in Atjeh do versterking
voor den inwendigen dienst en de politie bij de militaire i 1'ajaoe, opgeheven en de oprichting bevoien van eeue verziekeninrichtingen." Voorts verscheen een verbeterde; her- sterking te Kroeng Baba. Te Tandjong, een in December
druk zoowel van de verschillende exercitie-reglementen voor 1882 voorloopig weder opgerichte militaire post in de
de veldartillerie, als van hoofdstuk VI van den Instructie- Zuider- en Oosterafdeeling vau Borneo, waar de bezetting
thans op zeer onvoldoende wijze gehuisvest is, zal eene
inventaris.
De samenstelling van het handboek voor den Indischen tijdelijke versterking worden gebouwd.
geniesoldaat (zie vorig verslag blz. 31) heett eenige vertraging ondervonden, zoodat het nog niet in druk is uit§ 3. Topographische dienst.
gegeven.
Als een gevolg van de ontbinding in Maart 1883 van
Bij het departement van oorlog te Batavia is, nevens de twee der voor Java en Madura bestemde zes opnemingsVoorschriften betreffende detachementen suppletietroepen, brigades, en bet niet op volledige sterkte houden van de
waarvan op blz. 31 van bet vorig verslag gewaagd werd, vier overgeblevenen — 1 in Bantam , 2 in de Preanger
nog onder handen genomen eeue > Instructie voor de ge- regentschappen en 1 in Bezoeki — werd in 1883 in elk
westelijke inteudanten " en ecne herziening van de » ln- dier gewesten slechts opgenomen en in kaart gebracht
structie voor het voeren der administratie bij de militaire eene oppervlakte van respectievelijk 465 , 731 en 412 of
ziekeninrichtingen."
te zamen 1608 vierkante Java-palen (3652 vierkante K. M.).
Eindelijk kan hier nog worden medegedeeld , dat in Indië De vorderingen hadden grooter kunnen zijn indien de
aan eene commissie van twee kapiteins der infanterie is opge- weersgesteldheid den terreinarbeid minder belemmerd had
dragen de exercitie-reglementen voordat wapen te herzien. en in de beide eerstgenoemde gewesten het opnemersperBijzondere instellingen in hel materieel belang van den soneel niet zoozeer met ziekten te kampen had gehad.
soldaat. Ook in 1882 (eene latere verantwoording is nog Evenwel is onder de opgegeven cijfers niet begrepen het
niet ontvangen) heeft het militair spaarfonds den invloed hermetingswerk, zooals in Bantam, om de veranderingen
ondervonden vau de in het vorig verslag op blz. 31 gere- na te gaan die de vloedgolf van 27 Augustus 1883 in het
leveerde wijziging vau de voorschriften omtrent de inhou- reeds opgenomen gedeelte der kuststreek (van St. Nicolaaspunt tot Tjiringin) had aangericht, en in de Preanger
ding van de soldij van gestraften. Het saldo te goed van
het Fonds daalde in den loop van gemeld jaar van f 150 154 regentschappen, waar het reeds in kaart gebrachte terrein
tot f 145 315; het Fonds telde op 1 Januari 1883 3060 hier en daar ten gevolge van het aanleggen van den
spoorweg wijziging had ondergaan. Uitsluitend voor milideelhebbers, d. i. 129 minder dan een jaar te voren.
Omtrent den algemeenen toestand der cantines kunnen taire doeleinden werd bovendien in laatstgemeld gewest
weder gunstige berichten worden gegeven. Het totaal be- nog opgemeten en ingeschetst (op eene schaal van 1 : 5000 ,
drag van het voordeelig saldo steeg in het laatstbekende in afwijking van de normale schaal van 1 : 20000) eene opperjaar (1882) van ongeveer f 136 000 tot p. m. f 148 000; vlakte van 87 vierkante Java-palen. De opnemingsbrigade
de gebouwen , welke laatsten steeds aan het doel beant- van Bezoeki, die in 't laatst van 1883 de werkzaamheden
woordden , vertegenwoordigden op het einde desjaars eene aldaar beëindigde, is toen begonnen met eene nieuwe
inschetsing, zoo noodig na heropneming , van die vegentwaarde van f 400 500, derhalve ruim f 18 000 meer dan
schapsen districtsgrenzen , welke op de bestaande kaarten
bij den aanvang van 1882.
niet meer overeenkomstig den feitelijken toestand zijn aanRemonte. Evenals in vorige jaren werden ook in 1883 geduid, als een gevolg van de in de laatste jaren in verde voor de cavalerie en artillerie benoodigde paarden zoo- schillende gewesten van Java tot stand gekomen wijziveel mogelijk op de drie hoofdplaatsen van Java en te gingen in de administratieve indeeling.
Makasser op publieke veilingen of uit de hand aangekocht.
Het in Mei of Juni 1883 te Padang aangekomen persoIn 1884 wordt dezelfde weg gevolgd. De poging die neel voor de triangulatie vau Sumatra (verg. vorig verslag
blijkens het vorige verslag (blz. 37) werd in het werk ge- blz. 32) begon zijne taak met het doen van verkeuningen
steld om de bij de cavalerie ontbrekende paarden aan te ter opsporing van een geschikt terrein voor het meten van
vullen door aankoop in het leeuvorstendom Boni (Celebes), eene basis. Deze lijn, ruim 4857 M. lang, met eene geis naar wensch geslaagd.
middeldo helling van 0° 32' 30", werd gevonden in de
onmiddellijke nabijheid vau genoemde hoofdplaats, waar
§ 2. FortiJicatiën.
tevens gelegenheid bestond haar te verbinden aan eene lijn
De werkzaamheden aan de kustbatterij op de landtong van p. m. 35000 M. , die als zijde van een primairen
te Tjilatjap (zie vorig verslag blz. 31) werden voortgezet, driehoek kan dienen. Het bepalen van de lengte dezer
doch ondervonden vertraging, onder anderen ook door de basis was tegen het einde van liet 3de kwartaal 1883
beschadiging die de vloedgolf van 27 Augustus 1883 aan • afgeloopen ; zij werd , met behulp van de te Batavia gedit werk toebracht. Het in Juni 1883, door opheffing vau controleerde stalen veeren, driemaal gemeten en aan hare
het garnizoen aldaar, ontruimde fort te Anjer (Bantam) | uiteinden verzekerd door duurzame observatie-pilaren,
werd door dezelfde ramp geheel verwoest. Behalve dit fort | gebouwd uit een mengsel van portland-cement, zand en
werd uit de lijst der permanente versterkingen ook afge- kiezelsteen (beton). Deze metingen leverden als grootste
voerd de redoute te Aijer Bangies (Padangsche Beneden- verschil eene lengte van 0.007365 M., d. i. 1/700000 van
landen) , waar in Augustus 1883 de militaire liezetting de geheele basis, welke uitkomsten zeer bevredigend
was opgeheven. Zie Indisch Staatsblad 1883 n°. 258 en waren te noemen. De verkenningen ten behoeve van de
1884 n°. 39. Te Soeroelangan (residentie Palembang), waar te kiezen driehoekspunten werden met kracht voortgezet.
in den aanvang van 1883 kon worden overgegaan tot de Bij het einde van hel jaar waren reeds gekozen en voor
terugroeping van het detachement dat sedert November het meerendeel schoongekapt en van pilaren voorzien de
1880 (verg. het verslag van 1881 blz. 14) tijdelijk aldaar hoekpunten van 10 primaire driehoeken, benevens een
gelegerd was , werd liet versterkt kampement overgegeven aantal secundaire en tertiaire driehoekspunten. In het doen
aan het civiel bestuur. Daarentegen werd de indertijd aan van sterrekundige bepalingen op de eindpunten der basis
het civiel bestuur overgegeven redoute te Gorontalo (resi- werd men door de weersgesteldheid belemmerd, terwijl
dentie Menado) door het garnizoen aldaar weder bezet. Het ook het zwaar begroeide, van weinig gemeenschapsmiddelen
voorziene, hooge gebergte voor de verkenningen ten beversterkte kampement te Pangkadjene (Noorderdistricten
van Celebes) werd, met het oog op de verminderde bezet- hoeve van den triangulatie-arbeid minder gunstig was.
Evenzeer leverde het vervoer van instrumenten , gereedting, verkleind.
In Lagoe Boti nabij het Toba-meer (zie blz. 14 hiervóór) schappon en materialen door de schaarschheid en het eigenwerd een aanvang gemaakt met het bonwen van een aardige karakter der inlündsche bevolking over het algetijdelijken militairen post voor 2 officieren en 75 man , meen vele moeilijkheden op ').
welk werk nagenoeg gereed kwam. Te Sipoholon , mede
in de Battaklanden , waar de versterking door kwaadwib
De zeer tydroovende werkzaamheden voor de herberekening van
ligen was in brand gestoken , werd voorloopig door tijdelijke de')triangulatie
van Java , hier te lande aangevangen door en onder
maatregelen in het logies der troepen en in de defensie toezicht van den hoogleuraar J. A. C. OVDEMAKS (verg. vorig verslag
voorzien. De steenen muur ter vervanging van de houten blz. 32, noot 1), worden onafgebroken voortgezet.
Handelingen der Btaten-üeDeraal. Bijlagen. 1884-1885.
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Koloniaal verslag vim 1884,
De twee Indische officieren die zich voor de hun bij do
triangulatie Op Suniutni wachtende taak liier te lande
oekwaaind hebben — achtereenvolgens Ie Delft, en te Utrecht
onder de leiding van de hoogleentren Cu. M. SOHOU en
J, A. ('. OUOBMAMS — zullen eerliiug 11;iae Indii terugkeeren
Zij zijn r>ok in de gelegenheid gesteld om de uitvoering
bij te wonen van de werkzaamheden ter bepaling van het
lengteverschil tusschen de sterrewaohteu te Parijs en to
Leiden door middel van de telegraaf.
Tot het doen van eenige geheel plaatselijke terreinverkenningen en opnemingen in het belang van de defensie
bleven ter Sumatra's Westkust nog werkzaam 2 van de
3 iu *t laatst van 1882 derwaarts gezonden opnemers. In
Atjeh werd daarentegen 1 opnemer meer te werk gesteld.
Door het topographisch bureau te Batavia werden in
1883 in het licht gegeven : do photo-autographische detailkaart (164 bladen) en de photo-autographische met krijt
BO kleurendruk bewerkte overzichtskaart (3 bladen) van Je
residentie Madura, een en ander op dn schaal van 1 : 2 0 000
on van 1 : 100 000 ; de photographische, overzichtskaarten op
laatstgemelde schaal van de residentiëu Pasoeroean en
Probolinggo (respectievelijk 12 en 9 bladend; de photoautographische kleurendrukkaarten van d t! hoofdplaatsen
Pamakassan ( 1 : 10 000) en Sumanap ( 1 : 20 000); een naar
dezelfde methode bewerkt kaartje (1 : 100 000) van de
Westkust van Dan tam , van St. Nicolaaspunt tot Tjiriugin ,
aangevende den topographischen toestand dier kuststrook ,
zoowel vóór als na de ramp van 26/27 Augustus 1883 ;
eene chromo-lithographische kaart van het eiland Bali
fl : 250 000.i; eene nieuwe photo-autographische overzichtskaart (4 bladen) van Groot-Atjeh (1 : 50 0 0 0 ) ' ) , en eindelijk
eene uit 40 bladen bestaande photo-autograpbisebe overzichtskaart van de residentie Oostkust van Sumatra
( 1 : 2 0 0 000).
Tot het ia Iudie onderhanden gebleven kaartwerk behoort onder meer do samenstelling van de gearceerde —
hier to lande later in kleurendruk over te brengen —
overzichtskaart van de residentie Pasoeroean. Van de gearceerde overzichtskaart dor residentie Madura zullen samenstelling en reproductie beiden hier te lande geschieden ,
waartoe in 't laatst van 1883 de noodige bescheiden ziju
ingekomen. Een en ander is in den laatsten tijd ook geschied met de kaarten der resi.lentien Batavia, Soerabaija
en Probolinggo , waarvan de beide eersten achtereenvolgens
in December 1883 en Juni 1884 het licht hebben gezien .
terwijl de laatste nog onderhanden is.
Ook is hier te lande gereproduceerd en algemeen verkrijgbaar gesteld eene bijgewerkte kaart van Groot-Atjeh
als bedoeld in 't vorig verslag blz. 32 noot 2. Voor de
samenstelling van eene soortgelijke kaart betreffende het
ge'ieele Atjehsche gebied wachtte men bij den aanvang
dezes jaars te Batavia nog gegevens van de civiele autoriteiten in Atjeh. De reproductie hier te lande van den
Atlas betreffende Nederlandsch-Indië van de heeren J. W.
STKMFOOHT en J. .1. TEM SIETHOKF wordt geregeld voortgez e t , met benuttiging van de meest recente gegevens die
gestadig uit Indië worden ontvangen. Overigens is nog
onderhanden de bewerking in kleurendruk van de in 't
vorig verslag (blz. 32) bedoelde kaart van Zuid-Celebes.
De bij het topographisch bureau te Batavia tegen betaling
verstrekte kaarten brachten over 1883 f 5274 op, tegen f3981
en f 4032 achtereenvolgens in de twee voorafgegane jaren.
Van hen die zich aanmeldden tot het nemen van kopieën
van kaarten die nog niet het licht hadden gezien , viel iu
1883 slechts eene retributie van f 300 te beffen , tegen
t' 433 in 1881 en f 2150 in 1882. Het afgeleverd lithographisch drukwerk . nageuoeg uitsluitend voor de behoeften
van 's lands dienst, vertegenwoordigde in 1883 eene waarde
van omstreeks f 13 5 0 0 , een bedrag niet belangrijk verschillende van het cijfer der beide voorafgegane jaren.
Op de in 1882 en 1883 door de Regeering vastgestelde
nieuwe (herziene) afstandswijzers betreffende Zuidwestelijk ('elebes, de residentie Madura en het gouvernement Sumatra's W e s t k u s t , sedert bij Indisch Staatsblad 1883
ii°. 138 en 1884 n". 48 en 46 verbindend verklaard , \verdeu bij het lithographisch etablissement van dan generalen
staf de daarbij Lehoorende (mede in het Staatsblad geplaatste) schetskaartjes aangegeven.
') Deze kaart verscheen in ,Inli 188.T.

2.]
|Nederl. (Oost-) Indië.]
§ 4.
Krijf/sverrirhtintjat..
Blijkens hetgeen hierboven in hoofdstuk C word medegedeeld , heeft het leger in het afgeloopen jaar zoowel
ter Westkust vin Sumatra als in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo handelend moeten optreden ; maar
uit dat hoofdstuk blijkt tevens dat het wederom de bezetting van Atjeh w a s , die de zwaarste diensten had te
verrichten. Tegenover den onvermoeiden vijand , die den
guerilla-oorlog met de uiterste volharding volhield , had
die bezetting, niet alleen doordien voortdurend de grootste
waakzaamheid van haar gevorderd w e r d , maar ook door
telkens herhaalde ontmoetingen met moedige en beleidvol
vechtende tegenstanders, inderdaad eene zware tank te
vervullen. De reeks van grootore en kleinere gevechten ,
meerendeels ontstaan door — of althans hot gevolg van —
de onafgebroken pogingen des vijands om onzo konvooien
te bemoeilijken en ome gemcenschapswegon onveilig en
onbruikbaar te maken, zijn in hoofdstuk C reeds voor een
goed deel in herinnering gebracht. Van al die gevechten
iiie? een omstandig verhaal te geven , zou verder voeren dan
het bestek van dit verslag gedoogt. Onzerzijds hadden zij
strategisch en tactisch slechts een en hetzelfde doel : den
vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen en tevens de veiligheid der eigen troepen te verzekeren. Werden daarbij
den Atjehers vaak zware verliezen toegebracht, ook van de
onzen werd menig offer geëischt. Terwijl toch in 188'2 14
militairen sneuvelden en 29 (onder welke laatsten 2 officieren)
aan de gevolgen van hunne voor den vijand bekomen wonden
stierven, kostten de verschillende krijgsverrichtingen van
1883 aan het leger 37 militairen (waaronder 2 officieren ; j)
die sneuvelden en 35 (allen beneden den rang van officier) die
stierven na in den strijd bekomen verwondingen. Verreweg
bet grootste gedeelte dezer verliezen werd in Atjeh geleden ,
alwaar in 1882 overigens nog behandeld werden wegens g e schoten wonden 88 Europeesche en 52 inlandsche militairen
en wegens andere verwondingen respectievelijk 254 en 305.
In 1833 werden in Atjeh, ongerekend de hierboven vernielde
overledenen, in behandeling genomen: 174 Europeauenen
137 inlanders met geschoten wonden en 253 Europeanen be>
nevens 280 inlanders met gehouwen en gestoken wonden.
Ook in de eerste helft van 1884 — dit blijkt mede uit hoofdstuk C — werd van de troepen in Atjeh dezelfde krach tsinspanning gevorderd. Van de in dien tijd geleverde gevechten is hetzelfde te zeggen als van die welke in 1883
voorkwamen; eene gedetailleerde beschrijving daarvan kan
dan ook achterwege blijven. Alleen vereischt hier eene
uitvoerige vermelding de op blz. 10/11 hiervóór kortelijk
besproken expeditie tegen den radja van Tenom-Panga.
Den 7den Januari jl. werd door den militairen commandant
van Atjeh en onderhoorighejen , den kolonel H. DE.MMEM ,
die zelf de leiding der operatiën op zich had genomen , bevel
gegeven om met de ontscheping van de troepen een nanvang te m a k e n , wat onder bescherming van het vuur der
oorlogsschepen en onder het geleide van gewapende sloepen
in de beste orde p l a a t s h a d , ongeacht de hevige branding ,
die tot tweemaal toe een der vletten deed omslaan , waardoor een tiental manschappen bewusteloos op het strand
geworpen werden.
Omstreeks 1200 M. ten zuidoosten van den mond der
Tenom-rivier kwam een gedeelte der 3de compagnie van
het 3de veldbataljon onder den lsten luitenant H. SNIJDKH
tegen zeven uur in den morgen het eerst aan den wal.
De vijand had uit een paar op het strand opgestelde kanonnen
(zes-ponders) eeuige schoten gedaan die de onzen geeu
iatssl toebrachten; hij was daarna teruggetrokken, de
vuurmonden achterlatende, — en de troepen konden dus
ongehinderd in de daarvoor aangegeven volgorde ontscheept
worden, gedekt door eene compagnie infanterie onder
bevel van den kapitein jhr. E . H . F . LEYSSIUS , die onrniddellijk den nabij her, strand gelegen boschrand bezet had
en daarna met een pelefon naar den mond der rivier uprukle. Iets hooger op zag men nabij den linkeroever voor
anker liggen de wlialeboot van het Engelsche oorlogsschip
Pfijams,
die door de Tenommers eenige weken te voren
in bezit genomen was. Onder het vuur des vijands werd
*) De 2de luitenant der infanterie van het Indische leger P. \V.
Y. VAN BENNEKOM, die op 30 Augustus 1883 nabjj Glé Kamliing
den heldendood stierf, en de van het Nederlandsche leger gedetacheerde 1ste luitenant der infanterie A. Titoxus, die den 2den
O."folter daaraanvolgende jn het Lepongsehe sneuvelde.
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zij door eenige dwangarbeiders, gedekt door eene sectie
infanterie, weggevoerd, waarop zij aan don commandant
van de Pegasus werd overgegeven.
Tegelijkertijd hadden de geniewerkers oen eonigszins
versterkt bivak aan het strand opgericht, dat bestemd
was om den volgenden dag de verder te ontsohepen troepen
op te nemen. Wel trachtte do vijand den arbeid der geniewerkers door geweervuur tfl bemoeilijken , maar dit werd
spoedig tot zwijgen gebracht en de nacht verliep rustig.
Den 8steu Januari vroegtijdig werd met de outseiieping
van de 2do en 4de compagnie van bet 31e veld bataljon
een aanvang gemaakt. Niettegenstaande de branding heviger
was dan den vorigen d a g , kwamen om 7 uur de eerste
troepen behoorlijk aan w a l , en ook verder had betdebarkeinent goregeld plaats, terwijl tevens drie gewapende
sloepen , onder den luitenant ter /cc 1ste klasse l'. H.
1'KAGKII , met eenige Afjehsche prauweu en Chinecscbe
sampans de rivier binnenvoeren. Den luitenant-kolonel
B< PKHNK werd nu opgedragen om met de 3de compagnie,

gedekt door de genoemde gewapende sloepen , met behulp

van de. prauweu en sampans naar den rechteroever der rivier
over te steken en den vijand te verdrijven uit de versterkte
gedei of marktplaats, gelegen aan de oostzijde der lagune
(Kroeng Oen gebeeten), die op een afstand van 501) &600
meter van de strand lijn evenwijdig daaraan loopt en zich
nabij de gedei met de rivier rereenigt. Vóórdat dil punt
in onze macht was gevallen , viel er niet aan te denken
het hooger aan de rivier gelegen P a d a n g - K l i u g , de hoofdversterking des vijands , te nemen , en de groote tnoeilijkheden die voortdurend bij de oiitacheptug van personen en
goederen. werden ondervonden, maakten het ten plicht den
tocht naar Padang-Kling nog eenige dagen uit te stellen ,
totdat de expeditionnaire macht volledig zou zijn uitgerust
niet munitie en vinrea.
Op den Dden Jauuari 's morgens om 9 uur werd met
het oversteken van de rivier een aanvang g e m a a k t , en
hoewel de bergartillerie en de mortieren de gedei van den
linkeroever bestookten, trachtte de vijan l uit eenige
loopgraven tusschen de gelei eu den mond der KroongOen
dien overtocht te belemmeren. Intusscbeu landde een
peloton , onder bevel van den reeds genoemden lsteu luitenant SNIJDER , beneden den mond der Kroeng (Jeu , en trok
die lagune over om naar de gedei op te rukken. Onver»
hoeds werd deze troepenafdeeling door den in het riet verscholen vijand met de klewang aangevallen en in bet
water teruggeworpeu , waarin de luitenant SNIJDER benevens 4 mindere militairen der landmacht, die allen gewond
waren, hun dood vonden. Behalve dezen werd nog 1
matroos gewond. Eene p o g i n g , door den kapitein jhr.
LKYSSICS aangewend om hij de monding der Kroeng (Jen
op den rechteroever der Tenom-rivier over te g a a n , moest
wegens het hevige vuur uit de loopgraven des vijands
worden opgegeven , en derhalve roeide men de lagune
verder op totdat men aan haren linkeroever een geschikt
landingspunt vond dicht bij de gedei. Loodrecht op den
w e g , die van de rivier daarheen leidde, waren nog eenige
loopgraven aangelegd, die nu door het gedebarkeerde
peloton onder den lsteu luitenant K. J. graaf SCHIMMEI.PENNINCK werden geattaqueerd. Eerst na een verwoeden
strijd van man tegen man , waarbij de pelotonseommaudant
en drie Amboineesche fuseliers gewond werden , nam de
vijand de wijk, 14 dooden achterlatende. Tegelijkertijd
door het peloton van den straks vernielden luitenant SNIJDER
in de rechterflank aangetast en docr den luitenant ter zee
PRAGBR links uit de rivier bestookt eu zelfs iu den rug
bedreigd , moest hij vorvolgens ook de gedei ontruimen ,
die door de 4de compagnie bezet en tot eene nieuwe bivakplaats ingericht w e r d , met het doel om van daar tegen
Padang-Kling op te rukken. Inmiddels was het debarkeme-it der overige troepen met de vivres en verdere beuoodigdheden voortgezet, waarbij door de hevige branding
groote bezwaren werden ondervonden , zelfs in die mate
dat verschillende vaartuigen lek sloegen eu eeue prauw
omkantelde, waardoor twee Amboineesche fuseliers in de
golven omkwamen.
Nog in den namiddag van den 9den Januari rukten
twee detachementen uit de gedei o p , het eeue in de richting van Padang-Kling, het andere langs den linkeroever
der Kroeng Oen; beiden hadden in last het terrein te verkennen en tevens een voor den radja van Tenom bestemden
brief, waarvan elk der detachements-commandanten een
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exemplaar ontving , achter te laten op bet punt waar de
terugtocht zou worden aangenomen. Beide brieven werden
op eene in het oog vallende plaats aan een stok of struik
bevestigd, de eene omstreeks 700 paaien westwaarts \«n de
gedei, de andere ia het midden eener 300 II. breede sawah
die benoorden de gedei werd aangetroffen en van welks
overzijde de vijand door herbaalde salvo's blijk gaf van
zijne aanwezigheid en een iidaudsch fuselier verwondde.
Niet vóór den 12deu Jauuari had ineu de geheele expoditionnaire macht en al hare hulpmiddelen aan den wal
bijeen kunnen brengen, waarbij de branding nog herbaal*
delijk oll'ers aan personen eu goederen eischte; — eene
landiugsdivisie der marine bleef daarna het strandbivak
bewaken . en nu werd besloten om den IMden Januari
Padang-Kling aan te tasten.
Bij het aanbreken van dien d a g werden zoowel deze
plaats als de tusschen haar eu do gedei gelegen kauipongs

Dauang en AloerAmbong doordeterrauegeatetkmneerde
oorlogsbodeais beschoten , en toen dit vuur tegen ü'/ 2 uur
in den morgen ophield , rukten twee colonnes in noordelijke
richting uit de gedei o p , van waar tevens de stoepen*
flottielje uit de Kroeng Oen de rivier oproeide, ten einde
de rechterflank der troepen te dekken. Do linkercolonue ,
onder bevel van den luitenant-kolonel PERNK en samengesteld uit 2'/s compagnie infanterie, de bergkanonseu mor-

tiereu , een detachement genietroepen en het noodige hos-

pitaalpersoneel, marcheerde langs den w e g , welke door
de beide hooger genoemde kampongs over de sawah vlakte
naar Padang-Kling voert. De reohteroolonue. door den
kapitein j h r . LsTSSraa aangevoerd, bestaande uitéencoin-

pagnie infanterie en een detachement genietroepen, almede

met eenig hospitaalpersoneel , volgde een voetpad, d a t ,
door het boschaehtig terrein op den rechteroever der rivier ,
mede naar Padang-Kling leidt, eu moest bij dien marscb
trachten verband te houden met de op de rivier aanwezige
sloepen. De voortroep der colonne PERXÉ bereikte tegen
7'/. u u r den iu een modderpoel herschapen zijtak van de
Teuom-rivier (Aloer Hambeh gebeeten), aan welks rechter
oever Padang-Kling getogen i s , en werd bier plotseling
uit den bosciirand van die kanipong beschoten , teogevolge
waarvan 5 mindere militairen gewond werden. Terwijl do
troepen de bedding der Aloer Hambeh door het aanbrengen
van sessaks begaanbaar maakten. kwam de voorhoede met
de geheele artillerie in stelling om het vijandelijk vuur tot
zwijgen te brengen en den aanval voor te bereiden. Toen
dit genoegzaam was geschied , en ook het vuur van de
colonne LBYSMUS gehoord werd , die geregeld voorwaarts
r u k t e , maar door het dicht geboomte verhinderd werd in
gemeenschap met de (toepen te ageereu, — ging de 4de
compagnie (colonne PBBMÉ) tot den storniaanval over,
waarbij geen tegenstand werd ondervonden. Omstreeks 8
uur was de door den vijand verlaten kanipong genomen ,
die weldra ook door de colonne LKVSSILP en de sloepenflottielje bereikt werd , welke laatste , door de op verschillende plaatsen op den rechter-rivieroever te wapeu gekomen Atjehers te verdrijven , het bare had bijgedragen
tot de vermeesteriug van P a d a n g - K l i n g , 's vijands hoofdversterking , bestaande uit eene reeks van loopgraven,
waarachter eenige redouten en lunetten waren opgeworpen
die de geheele sawahvlakte belieerschten. Terwijl de genietroepen achterbleven om de versterkingen te slechten,
rukte de hoofdmacht der colonne op naar de rivier. van
waar men een vrij uitzicht bad op eene nieuwe nederzett i u g van den radja van T e n o m , SimpaugOlim genaamd
en omstreeks 1100 pas verder g e l e g e n , waarop u u de
artillerie en de flottielje haar geschut richtten, welk vuur
door den vijand beantwoord werd echter zonder dat onze
troepen daardoor eenig nadeel leden. Nadat zijne salvo's tot
zwijgen waren gebracht, werd het kanonvuur onzerzijds
nog gedurende een kwartier uurs voortgezet en vervolgens
de terugtocht aangenomen. Zoowel l'adang-Kling als de
gedei en de daartusschen gelegen kampongs werden nog
dienzelfden dag aan de vlammen prijs gegeven, waarna
de troepen zich weder inscheepten.
Den loden Januari was de geheele expeditionnaire macht
aan boord der schepen teruggekeerd , die daarop den loden
het anker ter reede van Olehleh lieten vallen. Onze verliezen
bedroegen 8 dooden, namelijk 1 officier eu 6 minderen
van de landmacht eu 1 mindere van de zeemacht. Gewond
werden 1 officier en 13 minderen, onder Welke laatsten
3 van de zeemacht.
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§ .r). Korpsen niet rtékMrtekt

[iXe'lorl. (Oosl-) ludiC.]

>'>i het leger bekooreude,
1882.

Schutterijen. Terwijl de schutterij te Qorontalo (Menndoj
nog1 steeds op liet papier bestond . werd die te J'adang
ingekrompen door afdanking van de daartoe behoorendc
compagnie Javanen (Indisch Staatsblad 1883 n°. 181) en
die te Koepaug, wegens liare geringe waardeen bet gemis
aun elementen om haar in voldoenden toestand te Urengen , geheel opgeheven (Indisch Staatsblad 1883 n°. 240).
Na de ophelfiug van de schutterij te Koepang, de eenige
die nog niet met het acbterlaadgeweer was bewapend, waren
alle schutterijen van dat wapen voorzien , voor zoover sommigen van haar — in de buiteubezittingen — niet gedeeltelijk bestaan uit piekdragenden (piekeniers).
De sterkte der schutterijen op en buiten Java bij het
eind van elk der jaren 1882 en 1883 vindt men in het
volgende overzicht vermeld , waarbij valt op te merkeu
dat daarin als Europeanen ook zijn vermeld de zoogenaamde
inlandsche burgers (veelal afstammelingen van niet-inheemscbe inlanders) die in de gewesten Menado , Amboinn ,
Ternate en Timor deel van de schutterij uitmaken.

Europa»
urn.

Inlanders

Europeanen.

.
.
.
.

823
207

1717

t) 19

.-S74
72
108
1584

1616

•

<•)

*

<•)

W

1

»)

121

1864

r>

1864

Op de meeste plaatsen was de toestand der schutterij
bevredigend te noemen, behalve in de residentie Amboina ,
alwaar groote behoefte bestaat aan een nieuw reglement,
vooral met betrekking tot de verstrekking van kleeding.
Het in 't vorig verslag (blz. 41) vermelde denkbeeld om
op twee plaatsen in dit gewest (te Boeroe en te Hila) de
schutterij af te schaffen, bleef n o g in advies. In 1883 behoefde de schutterij nergens actief op te treden.

•) 10

31

Astier» korpsen. Jn de samenstelling der overige niet tot
het leger behoorende gewapende korpsen kwam geen verandering. De formatie- en de sterktecijfers bij het eind van
1882 en 1883 blijken uit liet volgende staatje.

1071

n) Tamboers.

Formatie
op 31 December
1882 en 1883.
KORPSEN.

' • )

103
116
247
c)
./) 591
282
23
36
181
286

b) In Juli 1883 is het inlandschc gedeelte afgedankt (zie hooger).
e) Nog steeds niet opgericht.
</) Hieronder ook artillerie-schutterij (2 officieren en 87 minderen).
f) In October 1883 opgeheven (zie hooger).
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Batavia. .
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Sterkte
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Sterkte
op
31 December 1883.
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Pradjoerits lop Java en onderhoorige kleine eilanden)

Infanterie.
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Legioen van pangeran PHAKU W P D O Ü O iSoerakarta) .

Infanterie.
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Artillerie.
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Legioen van pangeran P A E O E AI.AM (Djokjokarta).

.

Inlanterie.
id.
iU.

Barissang op Madnra: < Bangkallan

Lhfwaehten-dragonders: j g g t a S .

Infanterie.
Cavalerie.

'. '. '. *. I \

Cavalerie,
id.
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P

Tt

P
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a) Detachementen pradjoerits vindt men op 57 plaatsen. Elk detachement heeft een Eiiropeeschen instructeur-commandant (onderofficier) : alleen het detachement op Hawean telt er 2. Deze 68 Europeanen zijn in de opgegeven formatie- en sterktecijfers »/<•/ begrepen.
Ook omtrent den toestand van deze korpsen luiden de
berichten over 't algemeen bevredigend. Alleen valt te
wijzen op het toenemend incompleet bij de barissans van
Sumanap en Bangkallan. Met 1 November 1883 is de
barissau van S u m a n a p , in verband met de opheffing van
het inlandsch zelfbestuur in dat gedeelte van Madura (zie

lager hoofdstuk J afd. I § 4 ) , een gouvemementskorps
geworden.
Tot bijzondere dienstverrichtingen zagen zich de in deze
rubriek bedoelde korpsen in 1883 niet geroepen, uitgenomen een detachement der dragonder-lijfwacht in Üjokjok a r t a , dat actief moest optreden ter gelegenheid van de

Bijlage C.

Tweede Kamer, u
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i n April in Djokjokarta voorgevallen demonstratie door
toedoen van een paar leden der sultansfamilie (verg. vorig
verslag blz. 2 en 41).
§ 6. Koloniaal militair

invalidenhuis

op Bronbeek.

Gedurende 1883 werden 55 oud-militairen uit de sterkte
afgevoerd, namelijk 18 wegens overlijden, 33 wegens ontslag op verzoek en 5 die wegens wangedrag ontslagen
werden. Daarentegen werdeu 57 uu I-militairen opgenomen.
Het aantal invaliden vermeerderde dus van 11)2 tot 194
(27 onderofficieren van verschillende graden , 23 korporaals
en 144 soldaten). Kif hunner (2 onderofficieren en 9 soldaten) waren afkomstig van de landmacht in West-lndiö,
terwijl de overigen allen behoord hadden tot het leger in
Oost-Indië. In 't geheel waren er 26 invaliden, en daaronder 8 gegradueerden , die eenige functie bij den dienst
van het gesticht vervullen. Ongerekend de officieren, den
huismeester en een drietal arbeiders, waren in 1883 gemiddeld per dag 190 invaliden aanwezig, de verpleegden
in de infirmerie, wier getal doorgaans afwisselde van 10
tot 1 5 , daaronder begrepen.
De kosten der inrichting beliepen over 1882 , volgens
de afgesloten rekeningen , f 7 1 7 9 0 , 1 1 ; over 1883, volgens
voorloopige opgaven, f 7 1 8 0 0 . Deze sommen zijn echter
te vermindereu met de gagementen der invaliden die aan
het gesticht ten goede komen en in beide jaren aehtereenvolgens eene som van f 23 04H,125 en f 22 759,42 5 vertegenwoordigden. De opbrengst der aan de inrichting verbonden boerderij en veehouderij wordt over 1883 gesteld
op f 5 8 4 5 , tegenover eene uitgaaf van f 4281.

E. Zeemacht.
§ 1. Algemeen beheer.
Gedurende de afwezigheid

van den vlootvoogd, den

schout-bij-nacht F . H. P . VAN ALPHEN , die den Gouver-

neur-Generaal op eene reis naar Atjeh vergezelde (4—23

Augustus 1883), was als gewoonlijk met de dagelijksche
leiding van zaken bij het departement der marine belast
de oudst aanwezende zeeoffleier ter reede van Batavia.
Dij de afdeeling » materieel" van het departement bleef
ook gedurende 1883 no<r tijdelijk een zeeoffleier boven de
formatie gedetacheerd , in het bijzonder voor de artilleriezaken. Bedoelde detacheering is in December j l . nogmaals
voor zes maanden verlengd.
§ 2.
a.

Oorlot/smariiie.
Personeel.

Telde de oorlo^smarine in 1882 eene gemiddelde sterkte
van 3728 officieren en minderen, onder welke laatsten
1218 inlanders, gedurende 1883 bestond l.et personeel gemiddel i uit :>884 koppe.i , namelijk 2^8 officieren , benevens 2489 Europeesche en 1157 inlandsche onderofficieren
en minderen. Tengevolge van uit Nederland aangekomen
transporten onderofficieren en minderen was er in Let eerste
kwartaal van 1883 een overcompleet aan Europeanen op
de vloot, dat echter in de latere maanden , door het repatrieeren van officieren en minderen wegens langdurig verblijf, ziekte of andere redenen, veranderde in een incompleet van 148 officieren en minderen. Toen dan ook in 't
laatst van het jaar een der bodems van het auxiliair
eskader (het ramtorenschip Koning der Nederlanden) herstellingen had te ondergaan , werd een groot gedeelte zijner
bemanning benuttigd tot aanvulling van die der overige
schepen. Vandaar dat het incompleet aan Europeanen op de schepen van het Indisch eskader op 31 D e cemoer j l . slechts 18 bedroeg; bij het auxiliair eskader
daarentegen 129. bovendien ontbrak 1 officier, behoorende
tot het personeel aan wal. Onder liet korps inlandsche
schepelingen bleef een overcompleet bestaan , dat echter
van 208 koppen op 31 December 1882 bij het eind van
1883 was mgesmolt 'ii tot 56 koppen '). Een en ander kan
in bijzonderheden blijken uit het volgende overzicht. (Voor
opgaven nopens eiken bodem afzonderlijk zie men bijlage F .

»
B e m a n n i n g d e r in d i e n s t zijnde s c h e p e n
op 31 D e c e m b e r 1 8 8 2 .

Aantal

Formatie a).

s c h e p e n . Europeanen c).
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236
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9) 1 .
»)2834
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2854

•
966

<•) 21
4
Daarenboven in Indië aanwezig
van de Nederlandsche zeemacht.
Te zamen . . .

lnlanders d).
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966
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Aanwezige
sterkte.
Eui opeanen.
O 1597
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B e m a n n i n g d e r in d i e n s t zijnde s c h e p e n
op 31 Decemler 1 8 8 3 .
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Van de opgegeven bemanning behoorden tot de rol van de schepen:
in de wateren van Noordelijk
gebezigd voor diensten niet tot
eenig station behoorende . . . .
in reparatie (zonder uit de sterkte
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voor speciale diensten bestemd:
e)
opncininu'svaartuigen. . '. .
uit Nederland gezonden ter verwisseling van schepelingen . . .
Tc zamen . . .
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o) Slechts op 9 van de 25 bodems der Indische oorlogsvloot was b(j het eind van 1882 kunnen worden toegepast de formatie vastgesteld
bij Indisch Staatsblad 1877 n°. 129 (wat de opnemingsvaartuigen betreft, gewijzigd bjj Indisch Staatsblad 1882 n°. 13), berustende op
') Op 1 April 1884 ontbraken niet meer dan 28 Europeanen aan de bepaalde sterkte, terwijl het overcompleet aan inlanders toen 76
koppen bedroeg. By deze en bfj de bovenstaande opgaven i s , als naar gewoonte , wat de cijfers der formatie betreft geen rekening
gehouden met de verhooging daarvan (ad 10 pet.) die onder de benaming van „ bovenrol" is toegelaten, terwjjl onder de „ aanwezige'
sterkte, evenals vroeger, zfjn medegerekend de officieren en minderen die zich in hospitalen bevonden.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.
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het beginsel om een deel der Europeesche bemanning (kwartiormoestera en matrozen van verschillende klassen) te doen vervangen door
inlandscho schepelingen van gelijke rangen. (Op dit beginsel zal echter eerlang worden teruggekomen ; zie lager.)
6) Van de opgegeven 28 schepen waren op 31 December 1883 niet meer dan 11 zoogenaamd inlandsch bemand (vorg.de voorgaande opmerking).
e) Ongerekend de 10 pet. bovenrol. Het aantal Europeesche vuurstokers is, naar de voor Indik" geldende formatie, berekend op d"
helft der normale sterkte.
</) Ongerekend de 10 pet. bovenrol.
«) Hierbij niet gerekend de kanonneerboot als wachtschip te Samarang geplaatst, omdat deze bemand werd uit de rol van het waehtschip te SoerabaUa. (Deze kanonneerboot is ia October 1883 voor verderen dienst afgekeurd en niet vervangen.)
f) In het vorig verslag werd 1 Europeaan te weinig opgegeven.
o) Het oorlogsstoomschip Leeuwarden , uit Nederland in Indië aangekomen den ."listen December 1882. (In Februari 1883 weder naar
Nederland vertrokken.)
h) Hieronder van het korps mariniers 5 officieren en 600 onderofficieren en minderen.
i) Als boven 4 en 640.
k) Als boven 6 en 601.
/) Als boven 4 en 634.
,
m) Ofschoon het oorlogsstoomschip Soerabaija , in 't laatst van 1883 aangewezen om te Batavia als wachtschip dienst te doen, op 31
December 1883 feitelijk nog in het station van Noordelflk Sumatra aanwezig was, is genoemde bodem in dit overzicht beschouwd als
op laatstgemclden datum reeds zijne nieuwe bestemming te hebben aanvaard.
n) Zie de voorgaande noot, zoomede het slot van noot e.
Uit Nederland werden in 1883 ter verwisseling of aanvulling van bemanningen aangebracht 972 koppen, waaronder 10b officieren, Van dezen maakten 581 m a n , waaronder 72 officieren, de reis per mail; de overigen werden
aangebracht deels met het in Januari 1883 ter verwisseling van bemanningen aangekomen oorlogsstoomschip
Tromp , deels met het in November 1883 aangekomen voor
het Indisch eskader bestemde oorlogsstoomschip Bali. Herwaarts keerden terug 984 koppen, waaronder 96 officieren ;
van dezen maakten 44a man (waaronder 55 officieren) de
reis met particuliere stoomschepen , en de overigen — in
het voorjaar van 1883 — deels met de Tromp, deels met
de Leeuwarden , welke laatste oorlogsbodem in December
1882 te Batavia was aangekomen tot het verwisselen van
personeel.
Uit het volgende staatje kan blijken d a t , en door welke
oorzaken, de sterkte Ui 1883 afnam met 79 Europeanen
en 60 inlanders.
EUROPEANEN.

INLAÏJDEES

(onderoffiOnderoffi- cieren
Officieren. cieren en en minminderen. deren).
Aamullinf.
Aangebracht uit Nederland.

.

.

.

105
a)

n

867

n

9

149

Teruggekeerde gedeserteerden of verV

ft

106

876
•

17

—

981

166

Verliezen.
Teruggekeerd naar Nederland

.

.

96

888

ft

6

18

104

3

49

24

n

rt

98

106

955
1060

226

a) Voor de vervulling van de betrekkingen van hofmeester en
officiers- of kajuitskok, waarvoor de formatie tot nog toe uitsluitend
Europeanen aanwees, moet dikwerf — zooals ook weder met de 9
aangeworvcnen hierbedoeld het geval was — de toevlucht worden
genomen tot inlanders . die dan in de sterkte tellen als Europeanen
en ook als zoodanig behandeld worden. Sedert Augustus 1883 worden
echter inlandsche hofmeesters en koks op de voor inlanders bepaalde
dienstvoorwaarden aangenomen. Deze betrekkingen zijn nu ook
genoemd in het ontworpen nieuwe reglement op het korps inlandsche
schepelingen der oorlogsmarine, waarover aanstonds meer.
Omtrent de werving van inlandsche schepelingen zijn
geen bijzonderheden gemeld. De in December 1879 verleende machtiging on» ook Atjehers aan te nemen , heeft

weinig uitkomsten opgeleverd. In de sedert verloopen vier
jaren werden in 't geheel slechts 5 zoodanige schepelingen
aangeworven.
De reeds in vorige versla-ren meermalen vermelde bezwaren om onder de inlandsche schepelingen geschikte stof
te vinden voor de graden van korporaal en matrozen 1ste
en 2de klasse ter gedeeltelijke vervanging van Europeanen ,
lieten zich ook in 1883 gevoelen, niettegenstaande al het
mogelijke gedaan werd om de inlandsche matrozen 3de
klasse en lichtmatrozen voor de hoogere » kwaliteiten" te
vormen. Slechts zóó weinigen konden in het afgeloopen
jaar voor bevordering in aanmerking komen dat het getal
inlandsche matrozen 1ste klasse met niet meer dan 1 , dat
der 2de klasse met niet meer dan 26 kon vermeerderd
worden, terwijl daartegenover het aantal inlandsche onderofficieren (mandoors) m e t 3 en dat der korporaal s(djoeroemoedies) met 1 verminderde. Daar ook in andere opzichten —
zooals de ervaring van de laatste jaren geleerd had — het zoogenaamd inlandsch bemannen van de oorlogsbodems overeenkomstig de formatie van 1877 (Indisch Staatsblad n°. 129)
niet voldeed , is in April j l . door het Opperbestuur machtiging verleend om tot den vroegeren toestand terug te
keeren. De vaststelling van een in dien zin ontworpen
nieuw reglement op het korps inlandsche schepelingen der
oorlogsmarine , dat ook eene herziening van eenige andere
bepalingen beoogt, kan spoedig worden te gemoet gezien.
Zooals hooger blijkt, was in 1883 het getal inlandsenbemande bodems van 9 op 11 g e b r a c h t , en wel door
dienovereenkomstig de formatie te regelen voor de nieuw
in dienst gestelde opnemings-schoenerbrikken Blommendal
en Melvill van Carnbée. Voor een deel moest dit echter
geschieden ten koste van het personeel der 9 overige inlandsch bemande schepen.
De gezondheidstoestand aan boord was in het afgeloopen'
jaar over het algemeen bevredigend. Op sommige schepen
kwamen echter gevallen van cholera voor. Op het fre»at
Zeeland, wachtschip ter reede van Batavia, verkreeg deze
ziekte in Juli en A u g u s t u s , en op het ramtorenschip
Koning der Nederlanden in September en October, een
epidemisch karakter. Door bet evacueeren van deze schepen
en het opnemen van de equipage in tijdelijke kazernes te
Meester-Cornelis werd in beide gevallen de epidemie spoedig
bedwongen. De inventaris enz. der besmette schepen werd
op het eiland Purmerend in daarvoor opgerichte loodsen
opgeslagen en , evenals de bodems zelven , grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Bij onderzoek door eene commissie
van deskundigen bleek de Zeeland door haar langdurig
verblijf in Indië gebreken te hebben gekregen, die voortdurend ernstig gevaar zouden opleveren voor den gezondheidstoestand aan boord en door geen herstellingen t e
verhelpen waren , zoodat het schip voor verdere diensten
moest worden afgekeurd. De equipage werd , na een voldoenden tijd afgezonderd te zijn gehouden, over verschillende ter reede aanwezige oorlogsbodems verdeeld ; die van
de Koning der Nederlanden k o n , na eene evacuatie van
twee maanden , weder op dien bodem worden toegelaten.
Verder zijn toen geen choleragevallen voorgekomen. In
't geheel bezweken aan die ziekte 25 Europeanen en 5
inlanders, bijna allen afkomstig van oorlogsbodems ter
reede van Batavia of Onrust.
Malaria-koortsen deden zich onder verschillende vormen
weder menigvuldig voor. Tegen 233 in 1882, behoefden
echter ditmaal slechts 85 Europeesche schepelingen wegens
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de door deze koortsen veroorzaakte bloedarmoede en
lichaamszwakte naar Nederlan.l te worden teruggezonden.
Het aantal lijders aan ziekten der spijsverteringsorganen
*ras in het afgeloopen jaar vrij belangrijk. Zoowel vóór
als na het epidemisch heerschen der cholera kwamen vele
ingewands-catarrhei: voor; terwijl 7 Europeesche schepelingen aan dysenterie overleden. Daar de meesten dezer
ziektegevallen ter reede vau Batavia voorkwamen, is het
aldaar verstrekte drinkwater aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en werd daarin de aanwezigheid van
organische stollen waargenomen. Maatregelen zijn verordend om een speciaal ten dienste der marine in de nabijheid van het havenkanaal te bouwen waterreservoir vau
artesisch water te voorzien , dat ontleend zal worden aan
een te Weltevreden te boren put.
Berri-berri kwam weder hoofdzakelijk onder het inlandsch
gedeelte der bemanningen , slechts zelden onder de Europeesche schepelingen voor. 8 bernberri-lijders overleden eu
28 werden door deze ziekte voor verdereu dienst ongeschikt;
het waren allen inlanders. Opmerking verdient dat de
oorlogsschepen in de wateren van Noordelijk Sumatravan
de ziekte vrij bleven, hoewel zij zich aldaar dikwijls aan
den wal openbaarde.
Gevallen van oogziekten waren zoowel bij de Europeesche als bij de inlandsehe schepelingen vrij talrijk. Aan

Aantal
zieken
aan
boord der
JAREN. oorlogsschepen
in behandeling
op 1°.
Januari.
a)
2.

boord van de Waterijeus steeg het aantal ooglijlers tot
een onrustbarend cijfer, waarom bet schip naar Soerabaija
opkwam en door de bemanning ontruimd werd. ü p die
wijze werd het gevaar voor het ontstaan van eene epidemie
van granuleuse oogziekte afgeweerd. Door eene keuringscommissie werd het schip onbewoonbaar en geen vertimmering meer waardig g e a c h t , zoodat het werd afgekeurd.
11 Europeesche schepelingen moesten wegens oogziekten
repatrieeren en 8 inlandsehe schepelingen moesten deswege
den dienst verlaten.
Overigens werden afgekeurd : van de Europeesche schepelingen wegens sporadische ziekten 69 , chirurgische ziekten 3 5 , en verwondingen of accidenten 1 0 ; van de iniandsche schepelingen '24 wegens sporadische en chirurgische
ziekten, zoomede 4 ten gevolge van verwondingen of
accidenten. Eén Europeaan en één inlander maakten door
zelfmoord een einde aan hun leven. Vijf Europeanen en
één inlander verdronken en één inlandsch schepeling overleed door een val aan boord.
Volledige opgaven nopens den geneeskundigen dieust op
de vloot gedurende 1883 zijn nog niet ontvangen. In navolging van vroeger wordt hieronder een overzicht gegeven
betreffende de uitkomsten van dien dienst gedurende het
vijfjarig tijdvak aan het afgeloopen jaar voorafgaande.

Daarvan: b)
Aantal
ziektegcvallen
gedurendeden
loop van
bet jaar
bngekomen.

Te

herstelden
aan
boordder
oorlogsschepen.
5.

43

Recapituleercnde opgaven.

Van de

bleven geévacuwerden
op 31
geëvacu- overleden
December eerden
eerd
of
aan
naar de kwamen
boord der overleden
hosom
aan
pitalen , boord der oorlogser
heroorlogs- schepen
in bestellings- schepen.
handeling.
oorden
<•)
enz.
«)
7.
8.
9.
6.

Aantal
Geinid- ziektegevallen
delde
sterkte gedurende
op de den loop
van het
vloot.
jaar voorgekomen.

PerccntS"
gewnze
verhouding tot
de sterkte.

10.

11.

12.

2442
2765
2593
2447
2510

5485
5462
4872
4276
3602

225
197
187
175
143.5

Pereen tsTotaal gewjjoverlede- ze vernen (zie houde koding
loniraen tot.
de
7 en 9). </) sterkte.
13.
14.

EUROPEANEN.
1878
1879
1880
1881
1882

177
154
121
119
70

6485
5462
4872
4276
3602

5662
5616
4993
4395
3672

4458
4170
3769
3144
2652

1030
1308
1095
1107
893

20
14
9
17
25

154
121
120
103
29

INLANDERS.
5
55 1
5
36
10
44
13
66
2
24

34
25
15
25
41

54
39
24
42
66

2.2
1.41
0.92
1.71
2.63

2.1
1.74
354
3.62
2.625
o) De cijters in de 2de kolom komen niet altyd overeen met die betreffende het voorgaande jaar in de 8ste kolom. Dit is hieraan toe
te schrijven dat soms de ziekenrapporten van één of meer schepen, wegens tijdelijke ontstentenis van een officier van gezondheid, over
het begin van eenig jaar ontbreken terwjjl er over het einde van het voorgaande jaar wel ontvangen waren , of omgekeerd.
b) Om gcljjke reden als in de voorgaande noot vermeld, stemmen de totalen , die men door optelling van de cijfers in de kolommen 5,6,
7 en 8 verkrijgt, niet altjjd overeen met de cijfers in kolom 4.
c) Hieronder ook gesneuvelden elders dan aan boord en zn die verdronken terwyi zü met particuliere schepen werden overgevoerd.
d) Aan gesneuvelden verloor de militaire marine in de opgegeven jaren slechts 5 Europeanen (4 in 1878 en 1 in 1880), doch geen
enkelen inlander. Door verdrinking kwamen in elk der jaren 1878 t/m 1882 achtereenvolgens om : 13, 6, 6, 3 en 4 Europeanen, zoomede
1, 0, 4 , 1 en 2 inlanders.
1878
1879
1880
1881
1882

41
49
36
41
56

1815
1938
1874
1847
1516

1774
1889
1838
1806
1460

D e in e l k d e r o p g e g e v e n

1436
1484
1416
1243
1032

jaren

319
411
404
518
454

onder behandeling

gekomen

lijders

17

13
29
32
30

1001
1033
1100
1243
1218

22
18
39
45
32

INLANDERS.

WEGENS:

endemische en sporadische ziekten .

Totaal.

b.

177
182
167
145
119.8

waren te verdeelen als volgt:

EUROPEANEN.
BEHANDELD

1774
1889
1838
1806
1460

.

.

1878.

1879.

1880.

1881.

1882.

1878.

1879.

1880.

1881.

1882.

3385
3
490
625
103
826
53

3232

3053

1196

1231

398
481
67
790
83

2128
69
321
373
97
565
49

1093

491
663
67
908
101

2770
17
284
402
65
703
35

140
172
64
291
14

136
150
45
337
19

133
153
38
263
20

1083
27
116
142
113
307
18

829
5
134
117
120
236
19

5485

5462

4872

4276

3602

1774

1889

1838

1806

1460

Materieel.

Sterkte eu toestand. De volgende tabel geeft een vergelijkend overzicht van de vastgestelde sterkte der oor-

logsvloot
den lsten
jaar. (De
heden na

en van het aantal schepen dat aanwezig wasop
April zoowel van het loopemIe als vau het vorige
samenstelling dier vloot in 1883 is in bijzonderte gaan in de reeds aangehaalde bijlage F.)
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Do rapporten nopens den toestaud der verschillende bodems komen in hoofdzaak op het volgende neder.
De vier schepen van het auxiliair eskader verkeerden op
April 1883 O p l April 1884.
1 April jl in goeden staat, met uitzondering van de ketels
pl
van het ramtorenschip Koning der Nederlanden,
welke
Tijdelijk
Tijdelijk
sedert December 1883 te Soerabaija voorzieningen onderuit de
uit de
SOORT
g-i n gen , waarmede men in Mei j l . dacht gereed te komen.
sterkte a!sterkte afZij zullen dan nog één jaar kunnen dienstdoen, als wangevoerd.
gevoerd.
DER
neer de nieuwe ketels gereed kunnen zijn , welke hij de
M
fcc
fabriek voor de marine en het stoomwezen aldaar worden
G
a
1883 1884
S C H E P E N .
aangemaakt. Ook de twee stooinsloepen , begrepen in de
'ÖJ
V
•
'ï
uitrusting der beide schroefstoomschepen vau het auxiliair
es
CC
£
eskader, verkeerer. in goeden staat.
E• Mo) n 0! > Me
•
Ten aanzien van het materieel van het Indisch eskader
• •
a
m
•C
o
.22
CJ
is het volgende aan te teekenen , en wel in de eerste plaats
*o
0
M
bc
aangaande de raderstoomschepen 2de eu 3de klasse. De Soe>5 a !<5o ^• s o
rabaija is voor verdere diensten als stoomschip afgekeurd
en sedert Januari jl voorloopig te Batavia als wacLtschip
Indisch eskader.
ingevallen, met bestemming om later, na voor dat doel
2
2
te Soerabaija te zijn ingericht, daar ter plaatse als wacht1
2
Raderstoomschepen 2de kl.
2
n
TT
n
3
3
2
1
2
1
schip te verblijven. De Bromo en de Merapi zijn beiden
Idem
3de „
TT
n
4
1
4
4
4
Idem
4de „
Tl
.
1
van nieuwe ketels voorzien en verkeeren in goeden staat.
Schroefstoomsch. 1ste „
*
1
TT
n
n
De Borueo, in 1883 in herstelling genomen , verwisselde
» TT 1
1
Idem
2de „
n
•
ï»
|
r
n
TT
TT
hare ketels tegen de gerepareerde; ketels van de Sumatra
9
2 i 1 11
2
10
10
Idem
4de „
TT
en is in Januari jl. in reserve opgelegd. Van de Banka
ld. id. (bestemd voorden
de Sumatra zijn , evenals van de Bomeo, de spanten en
1
1
1
1
hydrographischen dienst) .
j)
» j »
» en
2
2
o
2
buiteuhuid belangrijk in dikte afgenomen. Op deze drie
Schoenerbrikken (voor id.)
Tï
»
n
»
2
Wacktschepen u). . . .
2
2
schepen zou nog slechts tot in 1886, hoogs'eus tot in
„ „ 2 TT TT
1887 , mogen gerekend worden.
4
2
5 24
1
24 24 23
Van do 5 raderstoomschepen 4de klasse Onrust, Oenarang , Sala/i, Soembiug en Sindoro verkeeren de 4 laatsten
Auxiliair eskader.
in goeden staat. De Onrust, ofschoon ruim 2ü jaar oud (de
2
2
2
2
Gepantserde schepen . .
vier anderen zijn eerst sedert 1877/1880 in dienst), werd
n
TT
it i
n
2
2
2
2
Schroefstoomsch. 1ste k l . .
•
TT
TT
bij onderzoek nog een nieuwen ketel waardig g e k e u r d ,
• !
die in Mei j l . zou gereed zijn. De Oenarang is sedert 't
a) Alleen te Batavia en te Soerabaija. Tot October 1883 was ook
laatst van 1882 in reserve. Hare ketels, hoewel voor het
te Samarang een wachtschip gestationneerd, maar dit telde nimmer
oogenblik op nieuw in goeden staat gebracht, zullen, nadat
zelfstandig in de sterkte, omdat dit vaartuig (kanonneerboot) steeds
het schip weder in dienst is gesteld , liet nog slechts korten
bemand werd uit de rol van het wachtschip te Soerabajja.
tijd kunnen uithouden. Ook de Salak komt weldra voor
1
Behoudens eenige afwijking wat liet aantal schepen van
ketelverwisseling in aanmerking.
elk charter betreft, was de voorgeschreven sterkte der oorAan schroefstoomschepen telt het Indisch eskader, na
logsvloot, zoovel wat het Indisch als wat het auxiliair
het ontvallen van de Watergeus, nog 15 bodems, naeska Ier betreft, den lsten April 1883, op 1 bodem n a ,
melijk 1 van de 1ste klasse (Curacao) en 14 van de 4de
en den Is-eu April 1884 geheel voltallig. In o\e tusschenklasse (1 opnemingsvaartuig en 13'voor gewone diensten).
liggende twaalf maanden ontvielen voor goed aan de sterkte ,
De Curacao evenwel is voor diensten waarbij dit schip
als voor verdere diensten afgekeurd , het schroefstoomschip
actief zou moeten optreden afgekeurd e n , met het oog op
2de klasse Watergeus en bet tot wachtschip dienende
de daartoe vereischte kosten , ook niet waard geacht om
fregat Zeeland '). Daarentegen werd het ra lerstoomschip
definitief tot wachtschip te worden vertimmerd. Daarom
2de kla-se Bromo , na voltooide herstelling, weder in dienst
werd deze bodem op de minst kostbare wijze slechts zoogesteld, zoome 'e het schroefstoomschip 4de klasse Stouw dat
veel in orde gebracht dat hij , vermoedelijk van Mei 1884
in reserve was, terwijl uit Nederland aankwam het nieuwe
af, te Soerabaija als wachtschip zou kunnen dienen tot tijd
•chroefstoomachip 4 Ie klasse Bali, bestemd om hij het Indisch
en wijle de hooger genoemde Soerabaija de voor die beeska Ier de plaats van de in 't voorjaar vau 1882 afgesteinming noodige vertimmering heeft ondergaan. Van de
keurde Amboina in te nemen. Als wachtschip, in plaats
13 laatstbedoelde .scbroefstoomscbei.en zijn er 6 gekoperd
van de Zeeland, viel in 't laatst van Januari j l . , n a l a t
en 7 met zinken huid. De 6 gekoperdeu zijn naar het
eerst nog andere bodems bij afwisseling dien dienst hadden
composite-stelsel gebouwd. Vier er vau (Palembang, Banda ,
waargenomen, voorloopig (/.ie lager) het raderstoomschip
Sambas en Pontianali) hebben in de laatste vier jaren eene
2de klasse Soerahaiju in.
nieuwe buitenhuid gekregen, bij welke gelegenheid tevens
Van de 5 schepen , die blijkens bovenstaand overzicht
nieuwe (in de Sambas gerepareerde) ketels zijn ingezet.
op 1 April lst*3 in reparatie waren , telde een jaar later
Deze vier — van welke de Ponlianak sedert Maart 18^3 ia
neg alleen liet schroefstoomschip 1ste klasse Curacao in
conservatie is — verkeeren allen in goeden staat, doch
die categorie, was er 1 (de reeds genoemde Bromo) in
omtrent de twee anderen (Bandjermasin eu L.iouio) wordt
Augustus 1883 weder actief geworden , en maakten de drie
bericht dat de eerste binnenkort voor eene nieuwe huid
anderen («Ie raderstoomschepen 3de klasse Bornco en 4de
en voor nieuwe ketels in aanmerking zal komen, terwijl
klasse 0'iturang , zoomede liet schroefstoomschip 4de klasse
de Siouio geen nieuwe h u i l meer waard i s , maar nog
Batavia) te zamen met de Ponlianak (één van de t u v e bodems
tot het laatst van 1885 bruikbaar zal zijn , als wanneer
die op 1 April 1883 in conservatie waren) de vier reserveook de ketels versleten zullen zijn. Tot de 7 schroefstoomschepen u i t , die in het voorafgaande staatje onder 1 April
schepen 4de klasse met zinken huid behoort de nieuwe
1884 zijn opgenomen.
van de rijksmarine overgenomen Bali (verg. vorig verslag
bis. 4(5). De zes ouderen, waarvan de Batavia sedert
In de samenstelling van het auxiliair eskader kwam
J u n i 1883 in conservatie i s , verkeeren over't algemeen in
gedurende bet behandelde tijdvak alleen deze verandering
goelen staat voor zooveel de rompen betreft, zijnde alleen
dat het sehroefstoomschip 1ste klasse Atjch in Februari jl.
vau de Mahasser het dek en op sommige plaatsen de buinaar Nederland terugkeerde, nadat ongeveer een maand
ttsnlmid vrij slecht, terwijl de Samarang een weinig boutte voren ter afloariog van daar was aangekomen het schivefziek begint te worden. De meesten van het zestal hebben
•toomschip 1ste klasse Leeuwarden.
evenwel vrij oude ketels die ten gevolge van het lekken
der vlampijpen dikwijls voorzieningen behoeven. Inzonder') Ook ontviel aan tien dienst wegens afkeuring de kanonneerheid de Mahasser en de Padang zullen spoedig nieuwe
boot die tot dusver te Samarang als wachtschip dienst deed, doch
ketels moeien krijgen. De schepen met zinken huid hebben
daar.nede behoeft te dezer plaats geen rekening te worden gehouden , omdat dit vaartuig (zie noot a hierboven) niet zelfstandig in
allen het groote nadeel dat in zeer korteu tijd de zinken
de sterkte telde.
Aanwezige sterkte.
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•dubbeling belangrijk aangroeit, waardoor reeds spoedig na
het dokken de vaart sterk vermindert.
De drie opnemingsvaartuigen (het schroefstoomschip
Hydroijraaf en de eerst sedert 't laatst van 1882 in dienst
gekomen nieuwe schoenerbrikken Blommendal en Melvill
tan Carnbée) verkeeren in goeden staat. Van de Hydroijraaf
(composite-bouw) is in 1880 de buitenliuid vernieuwd ; de
ketels worden nog tot medio 1885 bruikbaar gencht.
De toestand met betrekking tot het voorhanden materieel
der militaire mariue is d u s , zoonis uit liet voorafgaande
blijkt, voor het oogenblik gunstig te noemen. Veel heeft
daartoe bijgedragen de zorg voor gereyeld dokken , dat
steeds met het aanbrengen van kleine, voorzieningen gepaard
g i n g ; hierdoor werd het voortwoekeren van kleine gebreken
veelal voorkomen. Belangrijke herstellingen trachtte men
doorgaans zoo te regelen dat de werkzaamheden aan
r o m p , werktuigen en ketels samenvielen en de schepen
elkaar geregeld afwisselden. Op die wijze komen de
herstellingen het spoedigst gereed en worden de schepen
zoo kort mogelijk aan den dienst onttrokken De reserveschepen , welke onmiddellijk kunnen invallen voor schepen
die zwarereparatiëu behoeven, bewijzen hierbij uitstekende
diensten , wijl de bemanningen daarop kunnen overgaan
en dus voor den actieven dienst beschikbaar blijven.
Omtrent de wachtschepen i s , na hetgeen reeds omtrent
de Soerabaija is gezegd, nog aan te teekenen d a t , ten
gevolge van de afkeuring van de Zeeland, als eigenlijk
wachtschip alleen is overgebleven de korvet Gedeh, die
nog in vrij goeden staat verkeert.
Tot het materieel van het Indisch eskader behooren
voorts n o g : 1°. het in 't vorig verslag bedoelde, vanden
dienst der Bataviasche havenwerken overgenomen stoomscheepje Satelliet; 2°. 10 stoombarkassen, waarvan er
6 reeds 11 jaar oud en tamelijk versleten zijn , ofschoon
voor één dezer laatsten nog een nieuwe ketel in aanmaak
is genomen; en 3". 5 stoomsloepen type W H I T E , waarvan 2 groot-model, als proef aangeschaft om eventueel
ontvallende stoombarkassen te vervangen, en 3 kleinmodel, deze laatsten bestemd om in de uitrusting der
schepen begrepen te worden, ter vervanging van een der
gewone sloepen. Tot dusver zijn nog alleen de twee opnemingsbrikken ' ) , zoomede het schroefstoomschip 4de klasse
Bali, van deze stoomsloepen voorzien , maar in beginsel is
reeds besloten om geleidelijk een grooter getal aan te
schaffen, ten einde aan elk der stoomsebepen van het Indisch eskader er een te kunnen verstrekken. In het loopende jaar zullen er 4 besteld worden.
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in- en uitvoer werd bet raderstoomschip 4de klasse Salak
aan het station Riouw toegevoegd , doch slechts voor korten
tijd, daar deze bodem een paar maanden later naar Pontianak vertrok
In het station Banka en onderhoorigheden was gedurende het tweede halfjaar van 1883 het raderstoomschip
4de klasse Soembiny aanwezig, hetwelk post vatte voor de
hoofdplaats Palembang. In de maanden September en
November vertrok deze bodem voor korten tijd naar Batavia. Ook werd in April en Mei 1883 door het raderstoomschip 3de klasse Sumatra in de wateren van Banka
en onderhoorigheden de ving vertoond.
Het station Westkust van Sumatra was gedurende 1883
onbezet, daar het voor dit station aangewezen schroefstoonv
schip 4de klasse Makasser steeds in de Atjehsche wateren
dienst deed.
In de residentie Westerafdeeling van Borneo was tot het
einde van April 1883 de Soembiny aanwezig, en sedert
medio Juli 1883 de Salak, die echter gedurende de maand
November tijdelijk aan het station Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo was toegevoegd.
Tot laatstgenoemd station behoorden gedurende 1883 de
raderstoomschepen 4de klasse Sindoro en Onrust en het
schroefstoomschip 4de klasse Banda. De Onrust was meestal
geankerd voor Moeara Teweh , terwijl de Sindoro sedert de
laatste maanden van 1883 van tijd tot tijd de Oostkust
bezuiden Koetei bekruiste om tegen den invoer van oorlogsbehoeften ten dienste der opstandelingen in de BovenDoessoen te waken. Bij voortduring bleef een oorlogsbodem
gestationneerd in de St. Lucia-baai, voor welken dienst
drie schroefstoomschepen 4de klasse (de Banda en twee
uit het station Celebes) waren aangewezen , die elkander
bij beurten aflosten
In verband hiermede tel ie het station Celebes dan ook
drie oorlogsbo lems, namelijk het schroefstoomschip 2de
klasse Watergeus (in het laatst van Juin 188 2 door het
raderstoomschip 3de klasse Sumatra vervangen) en de
schroefstoomschepen 4de klasse Sambas en
Bandjermasin.
In de wateren van Menado en der Molukken deden dienst
het raderstoomschip 2de klasse Mrrapi en het schroefstoomsch'p 4de klasse Samarang.
Voor algemeene diensten, niet tot een bepaald station
behoorende, werden in het afgeloopen j a a r , voor zoover
ze daartoe beschikbaar w a r e n , gebezigd: van het auxiliair
eskader de beide ramtorenschepen en het schroefstoomschip
lste klasse Koningin Emma , en van hot Indisch eskader het
raderstoomschip 2de klasse Sumatra en dat der 3de klasse
Bromo , zoomede de schroefstoomschepen 4de klasje Padang,
Bali en Riouw. De Padang hield zich se lert Juli schier
Stationneer ing'. De scheepsmacht in het station Noordelijk
onafgebroken ter noordoostkust van Borneo op tot het
Sumatra bestond in het afgeloopen jaar uit het raderstoomdoen van sterrekundige plaatsbepalingen.
schip 2de klasse Soerabaija als stationsschip en verder uit
de 3 schroefstoomschepen 4de klasse Mndura , BenkoeUn
Over de stationneering van de drie opnemi-gsvaartuigen
en Palembany. Tot tijdelijke versterking was gedurende
zie men § 5 van dit hoofdstuk.
het geheele jaar de Makasser en tot 't laatst van Mei de
Als wachtschepen deden gedurende 1883 en het eerste
Padang in dit station aanwe/.ig. Ter vervanging van laatstkwartaal 1884 dienst: te Batavia achtereen vullens he
genoemden bodem kwam in diezelfde maand de Banka te
fregat Zeeland, de Koning der Nederlanden, de Bromoii
Olehleh aan ; terwijl in liet laatst van December de Soede Prins Hendrik der Nederlanden; te Soerabaija eerst he
rabaija door het raderstoomschip 2de klasse Bromo en in
schroefstoomschip lste klasse C"racao (slechts tot, l Februari
het eerste kwartaal 1884 de Benkoeleit door het scbroef1883) en daarna de korvet Gedch , en te Samarang (tot het
stoomschip 4de klasse Bali werden afgelost. Behalve deze
begin van October) de kanonneerboot n°. 14, die vervolgens
bodems waren van tijd tot tijd één dert'vee schroefstoomte Onrust voor verdere diensten werd afgekeurd. Daar te
schepen 1ste klasse van het auxiliair eskader Atjeh en
Samarang de werving van te weinig belang is en de politie
Koningin Emma der Nederlanden in de watereu van Atjeh
ter reede op voldoende wijze van wege het civiel bestuur
aanwezig, namelijk het eerste van 15 April 1883 tot 3
kan worden uitgeoefend, is in November 1883 bepaald dat
November 1883, terwijl het andere, na op 8 Mei 1883 de
alilaar voortaan geen wachtschip meer gestationneerd wordt.
Atjehsche wateren verlaten te hebben . op 1 Januari jl.
Voor verdere bijzonderheden omtrent de stationneering
van Batavia weder derwaarts is vertrokken. Op 1 April jl.
der schepen zie men de bij!age P .
waret. in het station Noordelijk Sumatra alzoo aanwezig
Het stoomseheepje Satelliet bleef tot medio September
de Koningin Emma , Bromo , Madura , Bali, Palembung ,
1883 gebezigd als communicatievaartuig tusschen Java en
Makasser en Banka.
Bali en onderhield later de gemeenschap tusschen Batavia
en de oorlogsschepen die gedurende de eerste maanden na
Het voor de wateren van Riouw aangewezen schroefde Krakatau-ramp in straat Soenda kruisten. De stoombarstoomschip 4de klasse Padany w a s , evenmin als zijn voorkassen werden in het afgeloopen jaar benuttigd als volgt:
ganger — het raderstoomschip 3de klasse Banka — in
1 bij de Hydrojraaf
(in den aanvang van 1884 wegens
dat station aanwezig omdat hunne diensten gevorderd
herstellingen te Onrust); 3 in het station Nuordel.jk Suwerden in het station Noordelijk Sumatra. Na de opheffing
matra (waarvan 2 , die gewoonlijk om de beurt in reparatie
in Mei 1883 van de sluiting der Indragiri-rivier voor allen
zijn , op Poeloe Bras voor het transport van steenkolen),
1 ter beschikking van het oorlogsschip in de St. Luciaboai
') De stoomsloep van de Blommendal verongelukte bü de zeebeving
(noordoostkust van Borneo), 1 in dienst bij het marinein straat Soenda (Augustus 1883) en is niet kunnen worden terugetablissement op Onrust (voor het dagelijksch vervoer van
gevonden. In Februari jl. is van hier eene nieuwe uitgezonden.
Handelingen der Staten-üeneraal. Bijiagen. 1884-1885.
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het vrije werkvolk naar Batavia) en 1 hij liet wachtschip j eene \erbintenis zijnerzijds tot jaarlijkschuu aankoop van
ter reede Batavia. Behalve deze 7 waren er op 31 December I zekere hoeveelheid geen sprake zou kunnen zijn. In ge188.1 2 in herstelling te • mrust (één die op de l)j;unbi- j lijken zin is geantwoord op de verzoeken van anderen
en één die op de Indragh i-rivier had dienst gedaan) en 1
hetreffende de eventueele levering voor de behoeften der
in conservatie te Soerabaija. Ook waren bij liet eind van
marine (of van andere takken vau 's lauds dienst) van
1883 in conservatie, en wel te Onrust, tle 2stoomsloepen
Koet'ji- of Sambalioeng-kolen.
(groot model) type W H I T E . De toen voorhanden 2 stuks
(klein model) — zie blz. 45 — strekten ten gebruikevan
§ 3.
Gouvernemcntsmarin".
de opnemingsbrik Meltül van Carnbèe en van het stoomschip Bali. Ter vervanging van de verongelukte stoomsloep van de Blcmmendal werd aan dit opnemingsvaartuig
a. P e r s o n e e l .
tijdelijk afgestaan een stuoinsloep van het auxiliair eskader.

De voorraad Borneo-kolen hij liet eind van 1883 opgeslagen in liet marine-hoofddepot te Bandjcrniasin bedroeg
1859 ton Pengaron- en 2691 ton Assnhan-kolen. De nfleveringen uit dat depot gedurende 1883 beliepen 1500 ion
Pengaron-kolen ten behoeve van den dienst der Bataviasche
havenwerken , 2838 ton voor den dienst der staatsspoor•wegen , en 2526 ton (waaronder 171 ton Assahan-kolen)
aan de schepen der militaire- en der gouvernemeutsmarine , zoomede voor plaatselijke diensten. Ingevolge een
Indisch besluit dd. 1 Januari jl. zal de voorraad te Bandjermasin niet meer worden dienstbaar gemaakt aan de aanv u l l m g van andere depots. Het tijdelijk depot aan de St.
LuciaLaai werd weder van Koetei-kolen (1164 ton) voorzien ; bovendien werden van den sultan nog 728 ton gekoc'.it voor de behoeften der langs de Oostkust vau Borueo
varende oorlogs- en gouvernementsstoomsch"pen.
Omtrent de overige kolendepots in den Archipel is slechts
te vermelden dat de steenkolenloods te Telok Betong (residentie Lampongsche districten) met den daarin aanwezigen
voorraad door de vloedgolf van 27 Augustus 1883 verzwolgen werd , en dat het ledig staande depot te Toetoekei
op Letti (residentie Amboina), waar de schepen geen veilige
ligplaats vinden , zal worden vervangen door een depot, te
Tepa op Babber, waar aan het laden en lossen minder
bezwaren zijn verbonden.
Door eene te Batavia eu te Olehleh gevestigde handelsfirma , in wier plaats in 1883 de factorij vau de Nederlandsche Handelmaatschappij zich voor dit doel aanmeldde ,
werd het plan voorgedragen om nabij Olehleh, en wel op
Poeloe W a i j , een kolenstation tevens handelsonderneming
te vestigen , en daartoe de steun van de Regeering ingeroepen in den vorm van een te sluiten contract voor de
levering van kolen ten dienste der marine in de Atjehsche
wateren. Bij een bes'.uit dd. 20 Octoler 1883 gaf de Indische Regeering aan de factorij te kennen dat het tot stand
komen van een particulier kolenstation op Poeloe Waij door
het Gouvernement gaarne zou worden gezien ; dat de
Regeering niet ongezind zou zijn ook daar kolen aan te
schaffen wanneer ze niet minder in qualiteiten niet duurder
werden Ievonden dan die welke uit Europa of uit de Straits
Settlenients worden verkregen ; doch dat het Gouvernement
ten opzichte van de toekomstige voorziening in de behoefte
aan steenkolen voor de marine in de Atjehsche wateren
geheel de vrije hand wenschte te houden , en dus van
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Terwijl voor uitvoeriger opgaven verwezen wordt naar
bijlage G volgt, hier een verkort overzicht betreffende de
formatie en de sterkte van het personeel bij dit gedeelte
der Indische zeemacht op 31 December 1883.

Europeanen.

Steenkolen. Gedurende 1883 werden uit Engeland aangebracht 6407 ton New-Custle- en 5733 ton Cardiff-s'eenkolen , waarvan 5548 voor J a v a , 2492 voor Makasser,
1650 voor Amboina, 1160 TOor Ternate en 1302TOOT l'oeloe
Bras (Atjeh). Daar men voor Poeloe Bras op grootere aanvulling had gerekend (door averij werd de aanvoer van
2000 ton vertraagd), moest voor dat depot 1150 ton te
Singapore worden gekocht. Bovendien werden vau laatstgemelde plaats nog verzonden 1137 tou , door tusschenkomst van onzen consul-generaal aldaar aangeschaft ter
aanvulling van de depots ter Oos'kust van Siimatra en in
Riouw. ü m l r e n t de aanschaffing te Singapore zijn hier te
lande geen prijsopgaven bekend. De uit Europa ontboden
kolen kostten , volgens de aannemingsprijzen van 1883,
de New-Castle-kolen f 5,35 en de Cardiff-kolen ruim f 6,93
per ton , terwijl de vracht per ton uiteenliep als v o l g t :
voor de ladingen bestemd naar Java (Onrust en Soerabaija)
f 14,75, f 14,98 en f ! 5 ; voor die naar Makasser f 17.37
en f 17,48; voor die naar Amboina f 20,30 en f 20,80 ;
voor die naar Ternate f 22,50 en f 22,80, en voor die naar
Poeloe Bras f 21. Voor het vervoer van 300 ton kolen van
Soerabaija naar Kenia (Menado) moest, bij uitbt-steding
in Indië', betaald worden f 19,80 per ton.
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Te zamen op 31 December 1883 .

.

113 c) 1360

96 d)1291

Op 31 Dec. 1882 was het cijfer.

.

113 e) 1365

103 rf)1291

.

a) Hiervan één gedetacheerd bij het departement der marine.
6) Van drie der vaartuigen voor speciale diensten behoort de
inlandsehe bemanning (35 koppen) niet tot het vaste korps, evenals
zulks het geval is met de opvarenden der gewapende en adviesbooten die mede geen vaste dienstverbintenis behoeven aan te gaan.
e) De formatie van het vaste korps inlandsehe schepelingen der
gouvernementsmarine (zie de voorgaande noot) bedraagt, ongerekend
de 10 pet. die als „bovenrol" meer mogen worden aangenomen, 564.
(!) Hiervan behoorden tot het vaste korps op 31 December 1883
521 en op 31 December 1882 501 koppen.
Onder het Europeesch personeel was op 31 December
1 8 8 3 , tegenover hetzelfde tijdstip van 1882, het incompleet
gestegen van 10 tot 17 koppen. W a t het inlandsen personeel betreft, was het incompleet in het vaste korps van
63 tot 43 verminderd; daarentegen on.der de opvarenden
zonder vaste dienstverbintenis toegenomen van 11 tot 26.
Aan de formatie der Europeanen ontbraken 1 gezaghebber ,
1 eerste stuurman , 3 tweede stuurlieden , 5 derde stuurlieden en 9 tweede machinisten , doch 2 uaaehiuist-leerlingen waritl boven het vastgestelde aantal in dienst. De
eerstbedoeuu twee vacatures werden opzettelijk onvervuld
gelaten omdat het stoomschip Berouw (zie lager) vermoe
delijk wel uit de sterkte zou moeten worden afgevoerd,
waartoe eerst in 't begin vau 1884 besloien werd. Het
incompleet in den rang van 2den stuurman ontstond doordien een viertal 2de stuurlieden , na verkregen eervol onts l a g , 's lands dienst verlieten en in hunne plaats slechts
twee 3de stuurlieden konden bevorderd worden , waarvan
één , wegens ziekte, met verlof naar Europa moest vertrekken. Overigens vroeg en verkreeg ook één 3de stuurman
eervol ontslag uit, den dienst, zoodat in dien r a n g , waarin
op31 December 1882 reeds vijf plaatsen onbezet waren, er nog
drie openvielen. Van deze acht i laatsen konden er in 1883
slechts drie worden vervuld, en wel door daartoe van hier
uitgezonden candidaten. Het incompleet aan 2demachinisten
dateerde voor ee:i deel reeds van vroeger en werd verder veroorzaakt door de verliezen ten gevolge van overlijden (één
kwam bij de ramp in straat Soenda om) en van overgang
in eene andere betrekking , terwijl het getal geëxamineerde
leerlingen 1ste klasse niet voldoende was om die verliezen
aan te vullen. Eén machinist werd verkregen van de militaire marine. Wanneer de dienst daarmede kon worden
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g e h a a t , werd nu en dan emi machinist-leerling 2de klasse
boven de formatie aangesteld. Ten einde in het vervolg de
kansen op eene geregelde iinuvulling van het Europeesch
porsoneel der gouvernementsmarine 1e vermeerderen , zal
het wellicht noodig zijn roor sommige rangen de geldelijke
uitzichten gunstiger te maken. Intusschen is het in de
eerste maanden van 1884, na herhaalde pogingen , hier te
lande gelukt personen te vinden ter gedeeltelijke aanvulliug van het hooger vermelde incompleet. Dientengevolge
zijn , na afgelegd examen , van hier kunnen worden uifgezonden vier gediplomeerden voor 3den stuurman en vijf
voor 2den machinist. Onder deze laatsten waren er drie
afkomstig van '• Rijk* marine.
Van de stuurmai;skweekelingen die foorSOUvernementSreke'dng hij de kweekschool voor de zeevaart te Amster lam
•worden opgeleid komen de 3 , die in 1883 hunne vorming
ter zee zijn begonnen , in 1883 voor de gouvernementsmarine beschikbaar. Met inbegrip van de 4 . die in 1883
werden aangenomen, waren gedurende den cursus 1883/84
ingeschreven 13 gouvernementskweekelh;gen, namelijk
4 in de 3de of hoogste klasse, 5 in de 2 Ie en 4 in de
lste. Een der hoogste leerlingen moest door ernstige ziekte
zijne studiën tijdelijk afbreken en kon dientengevolge ook
niet aan het in J u n i j l . afgenomen eindexamen deelnemen ,
terwijl van de 3 anderen uit de 3de klasse 2 in het eindexamen slaagden en verlof kregen hunne eerste reis te
doen , onder voorwaarde van af te leggen herexamen in
één vak. De 4.Ie moet nog gedurende één jaar den cursus
der 3de klasse blijven volgen. Van de 9 uit de 2de en
lste klasse konden er 8 bevorderd worden (5 tot de 3de
en 3 tot de 2de klasse), terwijl van de 8 in liet toelatingsexamen geslaagde candidaten er voorloopig 2 als
gouvernementskweekelingen zijn aangenomen. De lessen
voor den cursus 1884/85 zullen dus — ongerekend den
kweekeling die door ziekte wordt opgehouden — beginnen
met 12 gouverneinentskweekelingen , verdeeld als v o l g t :
3de klasse G, 2de klasse 3 en 3de klasse mede 3.
Onlangs (Indisch Staatsblad 1884 n°. 71) is eene leemte
aangevuld in de disciplinaire bepalingen ten aanzien van
het Europeesch personeel der gouvernementsmarine, en
zulks om tegen te gaan dat opvarenden beueden den
rang van gezaghebber, op grond van voorgewende ziekte,
langer van boord blijven dan hun is toegestaan.
Onder de inlandsche bemanning der stoomschepen bestond
ook in 1883 weder voornamelijk gebrek aan roergangers,
vuurstokers lste klasse , hofmeesters , timmerlieden en koks,
en in het algemeen aan bevaren zeelieden. Ten einde het
personeel in deze graden voltallig te krijgen en te houden
is tot eene reorganisatie besloten , waardoor de kansen op
bevi r lering zijn verbeterd. Het personeel der gewapende
en advieslooten kon vrij wel voltallig worden gehouden,
maar het gehalte liet veel te wenschen over.
h.

Materieel.

47

[Nederl. (Oost-) Indië.]
de Singkawang en de Ternate. .'del: de ketels van cle Arend,
de Valk , de Zeemeeuw en de Havik werd nog tteu Is last
on 'ervonden van het lekken der vlampijpen.
Onder het hooger opgegeven getal van ui kleine zeilvaartuigen waren begrepen 40 gewapende en 11 adviesbooten , tegen 41 en 10 op 31 December 1882, zijnde de
gewapen !e boot te Karimon Djawa (Japara) door eene
adviosboot vervangen
De formatie,
op laatstgemelden
datum 31 gowapende en 14 adviesbioten , werd dleutengevolgo gebracht op 50 en 1 5 , doch on lerging nog andere
wijzigingen. Immers in Hiouw werd het getal booten met
1 gewapende vermeerderd ten behoeve van ludragiri, terwijl voor Atjeh , in plaats van 4 , slechts 2 gewapende
booten werden toegestaan en tevens voor Sumatru's Oostkust tot eene vermindering met 2 booten (1 gewapende en
1 adviesboit) werd besloten ' ) , zoodut op 31 December
1883 de formatie eet) totaal aanwees van 48 gewapende en
14 adviesbooten. Tot de vermindering voor Sumatra's Oostkust zou eerst worden overgegaan wanneer de door het
civiel bestuur *e beheeren stoomvnartuigen, ten behoeve
van dat gewest te Singapore besteld (verg vorig verslag
blz. 69), ter plaatse van bestemming zouden zijn afgeleverd. Twee booten werden in 1883 wegens ouderdom of
averij afgekeurd en één werd tot het ondergaan van reparatiën buiten dienst gesteld. Alle drie werden door nieuwe
vervangen uit het 7tal ') dat deels te Onrust, deels te
Soerabaija in conservatie was. Bij het eind van 1883 bleven
dus nog als reserve voorhanden , wanneer ook het evenbedoelde in reparatie genomen vaartuig wordt medegerekend,
5 booten (allen te Soerabaija), waarvan 3 nog in bet geheel niet , 1 af en toe en 1 reeds sedert 1872 in dienst
waren geweest.
Stalionneering. In de volgende gewesten waren in 1883,
nagenoeg doorloopend, de daarbij vermelde gouvernementastoomsebepen in station: in Atjeh, de
ValA,AcZeemeeuw en (sedert Maart 1883 ter vervanging van de Anjer)
de Arend; — in Riouw, de Koelei en de ludragiri;
—
ter Sumatra's Oostkust, de Siak ; — in Palembang, de
Sampit; — in do WestcrafJeeling van Boruco , de Siagkawang; — in de Zuider- eu Oosterafdeeling van Borueo,
de Ternate, de Djamhi en de Boni; — en in Timor , (sedert
Februari 1883) de Zwaluw. Voor het station Makasser
kwam eerst in Juni 1883 een gouveroemeutsstoomschip
(de Anjer) beschikbaar ter vervanging van het gehuurde
particuliere stoomschip Vice-prrsident Prins. De residentie
Amboina was in 1883 gedurende een viertal maanden van
een gouvernementsstoomsebip ontbloot, vermits de aldaar
gestat ion neerd e Tagal in 't laatst van Mei naar Soer; baija
moest o;'komen om herstellingen te ondergaan. In de
Lampongsche districten was slechts gedurende zeer korten
tijd een gouvernementsstoomschip beschikbaar , vermits de
in 1882 voor dat station aangewezen Berowr eerst in J u n i
1883 derwaarts kon vertrekken en sedert 27 A u g u s t u s ,
toen het door de vloe I golf te Telok Betong nep landwaarts
in werd geworpen , geen dienst meer kon doen. In Februari en Maart j l . is voorloopig de Havik te Telok Betong
in station geweest, terwijl kort daarop ecu der hopperbarges van den dienst der Bataviasche havenwerken daarvoor is in de plaats gekomen. Voor Banka kon geen
gouvernementsstoomschip worden aangewezen. K ven min
voor het station Menado-Tevoale, ten behoeve van welke
gewesten echter gedurende 1883 en de eerste maanden van
18.-4 de huur verlengd werd van het particuliere stoomscbip Sing Tjin. In April jl. is de Havik er weder in
station gekomen. Dit gouvernementsstoomschip \vasgedurende de eerste acht maanden van 1883 doorgaans kruisende geweest langs een gedeelte van Java'i noordkust
om den sluikhandel in opium tegen te gaan en vervolgens ,
in verband met de ramp van K r a k a t a u , naar straat Soenea
gedirigeerd aanvankelijk om twee z 'cofficiereu in de
gelegenheid te stellen tot voorloopig onderzoek van het

Sterkt*', en toestand. In de sterkte kwam gedurende 1883
geen verandering Zij bleef dus bestaan , zooals reeds in
het staatje o;> blz. 46 is vermeld, uit 9 zee- en 7 rivierstoomschepen , benevens uit 51 kleine zeilvaartuigen (gewapende en adviesbooteu) en verder uit de voor speciale
diensten bestemde stoomschepen Argus en Bogor, zoomede
uit 2 voor den dienst der bebakening aangewezen zeilvaartuigen. Onder de opgegeven 7 rivierstoomschepen was
nog begrepen de Berouw die bij de vloedgolf van 27
Augustus 1883 te Telok Betong (Lampongsche districten)
met zwere beschadiging op het droge werd geworpen,
doch eerst in het begin van 1884 uit de sterkte is afgevoerd , mu'at ee.'.e commissie van onderzoek tot de bevinding was gekomen dat het vaartuig als verloren moest
worden beschouwd. In 't geheel zijn dus thans 17stoomschepen bij de gouvernementsmarine ingedeeld, omtrent
wier toestand op 1 April jl. valt aan te teekenen dat 5
(Valk, Arend, Djambi, ludragiri en Zwaluiv) eerst sedert
1880/82 in dienst gekomen en dus betrekkelijk nog nieuw
') Volgens 't vorig verslag (blz. 49) zou de vermindering in dit
zijn; en dat van de 12 overigen er 8 in goeden , 3 (Siak , ]
laatste gewest uit 3 booten moeten bestaan , maar daaréjj was er
Ternate en Bogor) in vrij goeden en 1 (Boni) in nog
niet op gerekend dat één dier vaartuigen behouden moest blijven
bruikbaren staat verkeeren. Nieuwe ketels zijn in 1882 en
ten dienste van het gouvernementstolkantoor te Poeloe Kompei.
1883 ingezet in de Argus, Bogor en Tagal, maar spoe*) Hiervan was er blijkens het vorig verslag (blz. 48) één tijdelijk
dig zullen ook eenige der andere gouvernementsstoomafgestaan voor den recherchedienst in Rembang, doch in den aanschepen voor ketelverwisseling in aanmerking komen , o. a.
vang van 1883 werd dit vaartuig teruggegeven.
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vaarwater en verder om aan deu westelijken ingang van
dio straat te kruisen ter waarschuwing van aankomende
schepen. Dia taak in Januari jl. volhracht hehüende, was
de llaci.ï, na te Suerabaija eenige voorzieningen te hebben
ondergaan, voorloopig te Telok lietong in station verbleven.
Van de stoomschepeu voor speciale diensten Argus en
Bogor kwam liet eerstgenoemde, na herstellingen te hebben ondergaan , weder voor zijne gewone taak (tochten in
het belang van de kustverlichting en bebakeuing) beschikb a a r ; het andere, de Doijor, van November 1882 tot 't
laatst van Juni 1883 in reparatie geweest, Won zijn gewonen dienst, de dagelijksche gemeenschap tusscben Batavia
en O n r u s t , gedurende deu verderen loop van het jaar niet
onafgebroken •waarnemen. Evenals de Havik werd namelijk
in ' t laatst van Augustus de Bogor aangewezen om in
straat Soenda en wel aan den oostelijken ingang post te
vatten ter waarschuwing van aankomende schepen. Dit
kruisstation kun in de eerste dagen van November worden
opgeheven, waarna de Bogor zijn gewonen dienst hervatte.
Als gewoonlijk werd , met uitzondering van het tijdvak
van 15 November 1882 tot 20 J u n i 1883 tueu do Berouw
dien dienst verrichtte, tijdelijk: eene particuliere stoomboot
gehuurd wanneer de Bogor voor het gewone onderhoud of
om audere redenen aan haren eigenlijken werkkring moest
wor len onttrokken
Uit oijlage G kan worden gezien hoe de op 31 December
1883 aanwezige 40 gewapende en 11 adviesbooteu overde
verschillende gewesten waren verdeeld. Op Java zijn slechts
acht strandgewesten als station voor 1 of hoogstens 2 dier
vaartuigen aangewezen. Voor de gewesten buiten Java
en Madura (alleen op de residentie Ternate is niet organiek
gerekend) loopt liet toegestane aantal dezer vaartuigen
uiteen tusscben 1 en 9. Bij het eind van 1883 ontbraken
aan de formatie de boot voor Bantam, die voor Batavia ,
2 voor de Lampongsche districten, 1 voor Banka, 1 voor
Bdliton , 2 voor tle Westerafdeeling van Borneo, 1 voor
de Zuider- en Oosterafdeeliug van borneo, 2 voor Celebes,
de 2 voor Menado en de boot voor Amboina. Daarentegen
waren in de resiJentie Sumatra's Oostkust voorloopig nog
2 booten boven de formatie gestationneerd, terwijl ook
nog altijd voor de residentie Ternate, ofschoon niet als
vast. station aangewezen, eene boot bleef afgezonderd. In
de Zuider- en Oosterafdeeliug van Borneo , waar het gemis
van de ontbrekende boot vroeger niet zoozeer werd gevoeld ,
z a l , ingevolge eene beslbsiug van Maart j l . , door het in
dienst stellen van eene 8ste (gewapende) boot de sterkte
voltallig worden gemaakt. Het vaartuig is bestemd voor
den , als hoofd van de nieuwe afdeeling I'asir en de Tauah
Boem boe-landen, op Poeloe Laut te vestigen controleur
(verg. hoofdstuk J , afd. I § 4 hierachter). De in liet voorjaar van IS83 voor Indragiri (residentie liiouw) toegestane
gewapende boot werd gestationneerd bij Poeloe Mas ter
bewaking van net tijdelijk kolendepot aldaar en om den
invoer v.iii kruit en vuurwapenen op de Indragiri-rivier
te beletten. Van de op Java gestatioiineer-Je bouten werden de 3 van S .erabaija en l'asoeroean zooveel mogelijk
aangewend om in straat Madura tegen zeeroof te waken,
terwijl de 2 in Be/.oeki in hooflzaak dienst deden voor
de communicatie met de licht-etablissementen op Duiveneiland en .ïeiudertsdroogte.
§ H. Maritirm.fi

inrichtingen.

Ten gevolge van het in Mei 1883 aan een ingenieur 2de
klasse wegend ziekte verleende verlof naar Europa bestond

Aantal verrichte dagdienstcn:

J A I i E

het in Indië aanwezige ingenieurs-personeel voor het vak
van scheepsbouw op 1 April jl. uit 1 hoofdingenieur, 5
ingenieurs (2 der 1ste en 3 der 2de klasse) en 1 adspirantingenieur. Van dit 7tal waren er 5 verbonden aan het
marine-etablissement te Soerahaija, 1 aan dat te Onrust
en 1 gedetacheerd bij de boschexploi'atie ten behoeve van
de marine in Rembang. Een hoofdingenieur keerde ia
Maart jl. van verlof naar Indië terug.
Zoowel voor de militaire als voor de gouvernementsmarine werd ook in het afgeloopen jaar weder in verscheidene gevallen gebruik gemaakt van de particuliere
werven en dokken op Pinang en te Singapore.
Voor het gebruik door particulieren vandegouvemementsdokken in Nederlandsch-Indië (de marinedokken en het
dok van den dienst der Bataviasche havenwerken, van welk
laatste ook sprake is in noot 1 op de volgende bladzijde,)
werd , te rekenen van 1 Januari 1884, bij Indisch Staatsblad
1883 n". 254 een nieuw tarief vastgesteld , dat, nevens eenige
verduidelijking, hoofdzakelijk ten dool heeft voor kleine
schepen die gezamenlijk gedokt worde;: de kosten minder
drukkend te doen zijn. Van de marinedokken (waarover
straks meer) werd in 1883 gedurende het volgende aantal
» dokdagen" gebruik gemaakt
Groot Houten
ijzeren dok te
dok te SoeraOnrust. baija.
Auxiliair eskade

N.

550 704
5.13 965
430 591
444 987
428 089

door koelies
(allen vrjjwilligers).
92 082
92 320
71 408
97 342
112 562

Klein
ijzeren Hulpdok
dok te
te
Soera- Pontiabaija.
nak.

en Neder
90
40
52
42
3
00

129
IOC
44
n
2

317

281

Gouvernementsmarine . . .
Kleine vaartuigen
Vreemde oorlogsschepen . .
Particuliere schepen. . . .

„
134
28
74

•>•>
9

i

„

m

47

f

283

139

Van het hulpdok te Pontianak (Westerafdeeling van
Borneo) kan door particulieren kostel os worden gebruik
g e m a a k t , mits zich geheel van eigen personeel be üenende.
Verg. het verslag van 1882 blz. 5 1 . In 1883 dokten aldaar
1 particulier stoomschip en verder 1 stoomschip en 4 zeilvanrtuigen der gouvernementsmarine, zooniede 2 gewestelijke atoomvaartuigen. Ten behoeve van dit hulpdok
weiden in 18S3 i668 dngdiensten van dwangarbeiders
gevorderd.
Eene nieuwe regeling der houtadministratie bij 's lands
maritieme inrichtingen trad met l Januari 1883 in werk i n g (Indisch Staatsblad 1882 n°. 303).
Ten aanzien van de beide landswerven op Java en van
de marinefabriek aldaar mogen nog de volgende mededeelingen hier eene plaats vinden.
Marine-etablissement
te Sorrabaija.
De werkzaamheden
bij deze inrichting waren wederom veelomvattend. Van
gebrek aan werkvolk was geen sprake meer. Zooveel doenlijk trachtte men op taak te laten v e r k e n , eens leels omdat
dan het toezicht minder personeel eischt en anderdeels
omdat deze wijze van uitvoering in sommige gevallen
aanzienlijk goedkooper is dan bet werken op dagloon.
De gezondheidstoestand van het personeel was over het
algemeen niet ongunstig. De cholera evenwel eischte weder
verscheidene ofi'ers en het .sterft» cijfer onder de Europeanen
steeg tot 12.
Omtrent de kosten van den gepraesteerden arbeid en het
aantal werkkrachten bevat het volgende staatje als naar
gewoonte i en vijfjarig overzicht.

Uitbetaalde

door aml)achtslieden (allen
vrijwilligers).
1879
1880
1881
1882
1883
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arbeidslooncn.

Geldsiv aarde
der verwerkte
niaterialen.

Van dearbeidsloonen
is uitbetaald:
wegens
wegens
taakwerk. overwerk.

f 551 791 f 581 064 f 140 954 f
679 793
526 230
123 343
440 964
452 034
117112
502 557
509 80-J
130 160
429 057
454 623
84 771

14 077
20 529
17 827
19 330
23 830

g" ! Gemiddeld dagloon:

m
2 157
2 067
1431
1479
1810

voor
koelies.

f 0,64*
0,64
0,70
0,71'
0,69

f 0,45
0,44
0,43
0,44
0,45

Bijlage C.
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Gedurende het afgeloopen jaar kwamen bij het etablissement in reparatie 1 schip van het auxiliair eskader, 14
schepen van het Indisch eskader, 9 van de gouvernementsmarine en 19 lichte vaartuigen , terwijl de herstellingen
aan bet ramtorensehip Prins Hendrik der Nederlanden
werden beëindigd. De groote sleephelling werd in 1883
niet gebruikt, doch verkeert in goeden staat. De kleine
sleephelling bewees uitstekende diensten bij de herstelling
van kleine vaartuigen. De beide dokken bleven in gebruik
(zie hooger), maar het bouten , waarop niet lang meer ZRI
zijn te rekenen , kostte veel aan onderhoud , terwijl eerlang het ijzeren eene afdoende herstelling moet ondergaan,
waartoe in Mei jl. de voorbereidende werkzaamheden zijn
bevolen, bestaande in het uitdiepen van de geul naar den
dokpat en in het gereed maken van de stapeling. De herstelling , waarvoor de noodige ijzerwerken reeds zijn uitgezonden , wordt geacht in één jaar te kunnen afloopen.
Het voornemen om nog in den loop van dit jaar de hand
te doen leggen aan het bouwen van een nieuw ijzeren dok, l)
ter vervanging van het hooger bedoelde bouten dok, moet
voorloopig buiten uitvoering blijven ten gevolge van het
in de zitting der Tweede Kamer van 17 Juni jl. aangenomen amendement, waardoor uit de Indische begrooting voor 1884 de som van f300 000 is afgevoerd, die
daarop was uitgetrokken als eerste termijn voor de kosten
van aanschaffing (in Engeland) van een zoogenaamd » self
docking-dock", waaraan boven een kam of vingerdok —
verg. vorig verslag blz. 49/50 — de voorkeur was gegeven.
Ten einde het ten dienste der marine gekapte hout voortaan
op minder kostbare wijze eene wenscbelijke uitloging te
doen ondergaan , was blijkens het vorig verslag (blz. 50)
dezerzijds aanbevolen daartoe bovenstrooms in de Solo-rivier,
waarlangs het hout wordt aangevoerd, eene goede gelegenheid te zoeken. Een onderzoek heeft echter geleerd
dat het denkbeeld niet uitvoerbaar is tenzij door het maken
van kunstwerkeD die stellig meer zouden kosten dan eene
verwezenlijking van bet oorspronkelijk plan om namelijk
bij het etablissement zelf een loogbassin met droogloodseu
tot stand te brengen. Ten einde ee;.e looginrichting voorIoopigte kunnen ontberen, zijn maatregelen genomen opdat
voortaan ter verkrijging van houtwerken voor de marine
geen andere dan volkomen volwassen boomeu worden gekapt.
Voor de oprichting van den in het afgeloopen voorjaar
van hier uitgezonden 100 ton's stoombok werd in 1683 het
maken van üe noodige fundeeringen onderhanden genomen.
De bagger middel en bij het etablissement bestonden , na
het algeheel buiten dienst stellen in 't laatst van 1882 van
do beide houten stoombaggervaartuigeii, gedurende het

grootste gedeelte van 1883 enkel uit den ijzeren stoom
bnggermoïen , die nauwelijks toereikende was om de keel
van het bassin en de daarvoor gelegen geul op diepte te
houden Daar intusschen de geringe diepte in het bassin
zelf, vooral bij het dokken van schepen, bezwaren deed
ondervinden, is in October 1883 bij het etablissement nog
in gebruik gesteld een stoombaggcrmnlen 1ste soort benevens een stoomhopperbarge , beiden van den dienst der
Bataviasche havenwerken. De baggering in het bassin zou
echter niet op afdcende wijze kunnen geschieden zonder
eene gedeeltelijke ontruiming daarvan , waartoe eerst zou
kunnen worden overgegaan nalat de aihterhaven voorde
tijdelijke plaatsing van een der dokken , enz., was geschikt
gemaakt. In verband daarmede moest de kistdam worden
opgeruimd die in de achterhaven was aangebracht ten
dienste van den (gestaakten) bouw van eene der sleephellingen , die begrepen was in het plan voor de overbrenging van de marinefabriek naar het etablissement. Om
nu te voorkomen dat de bedoelde afdamming later op nieuw
zou moeten worden gemaakt, werd in Juni 1883 tevens
machtiging verleend om den voet dier sleephelling zoover
af te bouwen dat er verder geen kistdam meer voor noodig
zou zijn. Overigeus bleven de werken voor de nieuwe fabriek,
hangende de deswege hier te lande te nemen beslissing
(zie lager blz. 50), nog gestaakt.
Marine-etablissement op Onrust. De werkzaambeden waren
gedurende het afgeloopen jaar zeer belangrijk. Het verkrijgen van werkvolk leverde geen bezwaar op; echter
bleef behoefte bestaan aan goede vuurwerkers. Zooveel
mogelijk liet men op taak werken ; de lust daartoe ver •
meerderde. Tegen slechts f 8862 in 1882, werd in 1883
f 4(i271 aan taakwerk uitgegeven. De maatregel om kinderen der werklieden als leerlingen aan te nemen begon
goede vruchten te dragen. Voor de vrije koelies werd het
dagloon tot f 0,75 verlaagd. Aanvankelijk gaf die maatregel aanleiding tot verloop van koelies, doch dit duurde
slechts kort. Onder de dwangarbeiders vindt men zeer
goede takelaars; voor andere ambachten zijn zij echter
niet veel waard.
De gezondheidstoestand was in het afgeloopen jaar over
het algemeen niet ongunstig. Evenals in 1882 had men
74 sterfgevallen, waarvan 3 onder de Europeanen , 4onder
de Chineezen en 67 onder de inlanders. Van deze laatsten
stierven er 6 aan de cholera.
In het volgende overzicht vindt men de gebruikelijke
vijfjarige opgaven betreffende de werkkrachten, de loonen
en het geldswaardig bedrag der verwerkte materialen.
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1880
1881
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ARBEIDSI.OONEN:

GeldsGemidwaarde OverUitbe
GeldsTotaal.
der verwaardig
taald bedrag der
deld
werkte werkaan vrije diensten Totaal. matevan
AmAmAmrialen. gelden. dagloon.
werk- dwangbachts- Koelies. bachts- Koelies. bachts- Koelies.
lieden. arbeiders.
lieden.
lieden.
lieden.

door
door
vrije werklieden.
dwangarbeiders.
a)

57
77
77
54
85

549
878
841
479
434

9 053
11255
14 489
16G22
33 437

20
23
27
13
10

700
787
122
915
723

7
5
3
2

774
582
009
535
505

78
101
104
68
96

249
665
903
394
157

16
16
17
19
33

827
837
498
157
942

f 128 816 f 24 697
181412
26 086
26 850
185 970
19 605
181 704
10 349
225 533

f 153
207
212
201
235

513 f 198 828
498
196 328
820
207 497
309
148 198
882
274 807

f 3 755
3 075
2173
2 304
6 797

f

1,93»
2,03»
2,01
2,55»
1,89»

a) Onder de vrüe werklieden vindt men zoowel inlanders als Chineezen. In het atelier zyn ook eenige Europeanen werkzaam.
De voornaamste werkzaamheden bestonden in hersteb
lingen aan 4 schepen van het auxiliair eskader,!) van het
Indisch eskader, 4 van de gouvemements-marine, 1 stoombarkas, 1 gewapende boot en 5 particuliere schepen ; verder
werden 27 diverse soorten van sloepen gebouwd en de
schepen welke van het dok gebruik maakten schoongemaakt
') De vraag is overwogen of niet voor overneming ten behoeve
van de marine zou kunnen in aanmerking komen het hooger bedoelde
dok van den dienst der Bataviasche havenwerken. Daar echter dit
(cylinder-)dok, dat niet meer dan 600 ton lichtvermogen bezit,
bjj het marine-etablissement te Soerabaüa slechts weinig diensten
zou kunnen bewijzen, moest van het denkbeeld worden afgezien.
Handelingen der ötaten-Generaal. Bijiagen. 1884-1885.

en geschilderd. Overigens werden verschillende benoodigdheden aangemaakt voor de in dienst zijnde schepen, de
magazijnen en de havendepartementen.
Door de vloedgolf van 27 Augustus 1883 sloeg het ijzeren
dok van zijne meerkettingen en ankers, doch het bekwam
geen belangrijke schade. Het voldeed daarna wederom
uitmuntend. Er zijn evenwel tijdelijk versterkingen a;mgebracht moeten worden aan de fronten en in de pompkuiners en het laat zich aanzien dat eerlang eene afdoer.de
herstelling dringend noodzakelijk zal zijn.
De gebouwen bevonden zich in goeden staat. De kaaimuur moet gaandeweg vernieuwd worden. Hij had doo
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de vloedgolf zeer veel geleden , voornamelijk het gedeelte
aan de zuidzijde dat In 1880 was vernieuwd en dat nu
door het aanbrengen van ankers wederom verzekerd is.

de Samarang, de Onrust, de Sindoro en de Bandjermasin
verricht; voorts werden nieuwe ketels gereed gemaakt
voor de Sambas en de Sindoro (twee stuks voor elk) en
onder handen genomen twee nieuwe ketels voor de Padang,
Fabriek voor de marine en het stoomioeze/n te Soerabaija. één voor de Onrust en zeven voor het ramtorenschip Koning
der Nederlanden. Wat de gouvernements-marine betreft,
De gezondheidstoestand van het Kuropeesch en inlandsen
werden hersteld de ketels en werktuigen van de Arend , de
personeel was over het algemeen bevredigend.
Het aantal werkorders in 1883 beliep 173, waarvan ICO Anjer, C.Q. Havik, de Ternate en de Boni, werd in de Tagal een
werden uitgevoerd, zoodat bij het einde van het jaar nog nieuwe ketel ingezet, terwijl voor de Havik en de Zeemeeuw
13 werken onder handen bleven. Onder anderen werden, werd voortgegaan met het maken van nieuwe ketels. Overiwat de inilitairo marine betreft, de ket»ls van de Prins gens voldeed de fabriek aan de talrijke aanvragen tot vervaarHendrik verwisseld, een nieuwe stoomcylinder voor de diging van machinedeelen enz. voor de in dienst zijnde scheBromo aangemaakt en ingezet, in de Batavia nieuwe pen, terwijl ook reparntie- en ander werk werd verricht voor de
marine-etablissementen , verschillende departementen , enz.
cylinders en in de Dorneo een aanwezig stel gerepareerde
In het volgende staatje vindt men de gebruikelijke
ketels geplaatst. Tevens weiden eene algeheele reparatie
vijfjarige opgaven omtrent de werkkrachten, betaalde
aan de werktuigen dezer beide schepen en min of meer
belangrijke herstellingen aan de werktuigen en ketels van arbeidsloonen en verwerkte materialen.
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3 401
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212 896
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201 793

f 224 499 f 220 133

Behalve de pas gereed gekomen ketels voor de Sambas
en de Sindoro stonden bij den aanvaug van 1884 nog de reeds
in 1882 of vroeger aangemaakte vijf stellen ketels gereed
voor de Banda (of Hydrograaf), Samarang, Makasser,
Batavia en Oenarang, één ketel voor de Salak, en drie
ketels voor gouvernements-stoomsebepen , namelijk voor
de Tern'ite, Singkawang en Sampit. Bovendien waren in
conservatie 2 ketels afkomstig van de afgekeurde Delien
bestemd hetzij voor de Hydropraaf, hetzij voor de Banda.
Ten aanzien van de blijkens het vorig verslag (blz. 51)
aan de orde gestelde vraag of de telkens vertraagde verplaatsing van de fabriek naar het marine-etablissement
inderdaad nog als noodzakelijk moet worden beschouwd ,
met andere woorden of de bestaande fabriek niet kan
worden geschikt gemaakt om verder in de behoefte te
voorzien , heeft de Indische Regeering in Juni 1883 als haar
gevoelen medegedeeld dat de overbrenging kwalijk achterwege kan blijven. Wel zou het bezwaar, gelegen in den
afstand tusschen de beide inrichtingen, eenigszins kunnen
worden verminderd door de aanschaffing van een paar
stoombarkassen voor het transport van personeel, maar de
gebouwen welke de tegenwoordige fabriek uitmaken verkeeren in zoo slechten toestand dat daarop niet lang meer mag
worden vertrouwd , terwijl het aanbrengen van de noodige
verbetering met geheele vernieuwing zou gelijk staan.
Bovendien zou daaruit noodwendig eene tijdelijke stremming
in de werkzaamheden bij de fabriek moeten voortvloeien.
De bedenkiugen tegen de groote kosten aan de verdere
uitvoering van het werk verbonden, (aan de reeds gemaakte
fundeeringen is omstreeks f 1 millioen besteed), meende
de Indische Regeering gedeeltelijk te kunnen opheffen
door uit het plan te doen vervallen het bouwen van
landswoningen voor de fabrieksbeambten, aan wie eene
nader te bepalen huishuur-indemniteit ware toe te leggen.
Hier te lande meende men die inkrimping nog te kunnen
uitstrekken door uit het plan af te voeren de vier woningen
voor de ingenieurs en den magazijnmeester. In verband
met een en ander werd in October 1883 een afzonderlijk
wetsontwerp aanhangig gemaakt (zitting 1883/84 — 1 0 6 ) ,
strekkende om voor de hervatting van het werk in 1884, dat
thans in zijn geheel nog circa f 1'/, millioen zou vorderen,
voor dat jaar een eersten termijn van f 335 000 beschikbaar te stellen. In Maart jl. is echter dit wetsontwerp

] teruggenomen ten einde den tegenwoordigen Gouverneuri1 Generaal in de gelegenheid te stellen om het in zijne
onderdeden zoo herhaaldelijk gewijzigde bouwplan aan eene
! nadere herziening te onderwerpen zoowel ter verkrijging
I van verdere bezuiniging in de kosten als ter verzekering
dat het een goed samenhangend geheel vormt.
§ 5. Speciale diensten onder het beheer van het
departement der marine.
KustDerüchling en bebakening. Door tegenspoed ten opzichte
van weer en wind kwamen de werken voor het kustlicht der
lste orde op Poeloe Mendanau, bestemd tot verlichting van
straat Stolze (oostelijk vaarwater van de Gasparstraten tusschen Banka en Billiton) eenige maanden later gereed dan
verwacht was, zoodat dit licht eerst op 3 Februari jl. definitief
kon worden in dienst gesteld. Hiermede is het verlichtingsplan der Gasparstraten voltooid. De havenlichten der 6de
orde te Gorontalo en Koepang werden in Mei 1883 ontstoken. Ook werden omstreeks medio 1883 de hijschlichten
der 6de orde te Telok Betong en Cheribon vervangen door
parafine-lichten op vaste opstanden. Het kustlicht der 4de
orde te Samarang zal, nu in Maart jl. het ijzeren geraamte
van den toren is aangebracht, waarschijnlijk binnen weinige
maanden gereed komen. Daar de plaats van opstelling voor
Europeanen te ongezond is om er te wonen , wordt het bij
den toren behoorende etablissement uit tijdelijke materialen
samengesteld. Aan den bouw vau een kustlicht der lste
orde op Poeloe Bod jo in straat Siberoet tusschen de Ba toeen Meutawei-eilanden (Sumatra's Westkust) werd begonnen.
Dit bouwwerk, een der moeilijksten van die soort tot dusver
in den Indischen Archipel ondernomen , zal vermoedelijk
eerst in de tweede helft van 1885 gereed komen. De ramp
van 26/27 Augustus 1883 tengevolge van de vulkanische
uitbarsting op het eiland Krakatau kostte der kustverlichting in straat Soenda het licht der 2de orde op Java's
Vierde punt, waar toren en etablissement geheel werden
vernield, en de havenlichten der 6de orde te Anjer en
Telok Betong, welke hetzelfde lot ondergingen. Bovendien
werden door die ramp de gebouwen vernield behoorende
tot den vuurtoren op Vlakkehoek (Benkoelen). Door het
breken van de glazen kon dit licht der lste orde eenige
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dagen niet branden; gedurende dien tijd deed een hulpIntnjij'i betrekkelijk zeer goede diensten. Voorloopig is het
licbtpenoneel in tijdelijke woningen gehuisvest. Met het
oprichten van nieuwe gebouwen en de herstelling van den
ondersten ijzeren vloer des torens moest, wegens de in
sommige maanden onveilige ankerplaats in de Blimbingbaai,
tot den oostmoesson van 188't worden gewacht. Op Java's
Vierde punt werd zoo spoe lig als de omstandigheden het
toelieten een havenlicht der 6de orde als hulplicht opgesteld , dat sedert 3 October brandt. Aan den wederopbouw
van het verwoeste etablissement is inmiddels begonnen ,
en wanneer de aanbrengst van het benoodigde uit Europa
geen vertraging ondervindt (de eerst benoodigde gedeelten
van den hier te lande bestelden ijzeren toren zijn in Augustus jl. verzonden) zal het groote licht vermoedelijk in
Mei 1885 weder kunnen branden. Voor het vernielde licht
te Anjer is sedert 15 December een nieuw van dezelfde
(6de) orde in de plaats gekomen op een heuvel van het
eiland Groot-Merak nabij het tegenwoordige Nieuw-Anjer
(zie lager onder Haveninrichtingen). Tegelijkertijd is op
Groot-Merak eene tijdelijke seiu-inrichting in werking gebracht , in verbinding staande met het post- en telegraat'kantoor te Nieuw-Anjer. Op die wijze kunnen schopen ,
evenals vroeger te (Oud-) Anjer, door middel van seinvlaggen berichten wisselen met den wal. Het langst,
namelijk tot 26 Januari 1884, moest worden verwijld met
de wedernntsteking van het licht te Telok Betong, omdat
men eerst wenschte af te wachten of de puitnsteenbanken
wellicht op den duur de Lampong-baai onbevaarbaar zouden maken. Het licht is echter slechts tijdelijk opgesteld.
Met den bouw van een deflnitieven lichtopstaud wordt gewacht totdat het landingshoofd zal voltooid zijn.
Bij nadere overweging is geen noodzakelijkheid meer
gevonden om alsnog gevolg te geven aan eeue vroegere
beslissing , volgens welke te Japara , en wel op het dichtbij
gelegen eilandje Pandang, een havenlicht der 6de orde
zou worden opgericht. Immers de scheepvaart buiten de
reede kon aan dat licht, wanneer eerlang het licht der
4de orde te Samarang gereed komt, geen behoefte hebben ,
terwijl voor de prauwvaart (koopvaarders of stoomschepen
doen Japara's reede weinig of zelden aan) het aan den
ingang der haven aanwezige lantaarnlicht alleszins voldoende kan heeten.
In een voorstel om de verlichting van de Lucipara-passage,
waar men thans met een vuurschip volstaat, te vervangen
door eene vaste verlichting van het » Staunton channel"'
(oosteivaarwater van den zuidelijken ingang van straat
Banka) is, uithoofde van de geldelijke gevolgen, voorshands
niet getreden. Den commandant der zeemacht is echter
vrijheid gelaten (April jl.) op het voorstel terug te komen
wanneer de urgentie mocht blijken om in den tegenwoordigen toestand verandering te brengen.
Over liet lichtopzichters- en hchtwachterspersoneel werden geen ernstige klachten vernomen. Bij een paar lichtinstellingen werd het personeel anders samengesteld dan
vroeger ; zie Indisch Staatsblad 1883 n°. 299 en 1884 n". 15.
De algemeene gezondheidstoestand liet, in vergelijking
met vroeger, gedurende 1883 niet veel te wenschen over.
Onder de dwangarbeiders gedetacheerd bij het licht-etablissement op Poeloe Langkoewas (Gasparstraten) heerschte
echter in hevige mate berriberri. Omtrent het bouwdiuudig
gedeelte van dezen diensttak wordt gemeld dat het bij
voortduring moeilijk bleef om goed inlandsch werkvolk aan
te werven; koelies voor de in 1883 onder handen werken wuren
in voldoende mate uit Bantam te verkrijgen. Eene proef om
op Poeloe Bodjo (Sumatra's Westkust) met volk van de
omliggende eilanden te werken voldeed niet aan de verwachting.
In verband met de beschikbare middelen werden de bebakeningen zoo goed mogelijk in orde gehouden. De ter
reede van Samarang aanwezige wrakken zijn opgeruimd,
waardoor de drijvende bebakening aldaar onnoodig werd.
De door de Indische Regeering verlangde gegevens betreffeude de wijze van betonning en bebakening der vaarwaters in de Nederlandsche zeegaten en rivieren (verg.
vorig verslag blz. 51) zijn haar, eenige maanden geleden,
verstrekt.
Loodswezen. Aan loodsgelden werden in de laatst verloopen drie jaren de volgende sommen ontvangen :

1881.
1882.
1883.
te Soeraba()a en Grissee . . . . f133 456 f137 840 f139 243
„ Banjoewangi (voor straat Bali). „ 16 331 „ 18 433 „ 17 438
„ Tjilaijap
8 855 r 10 825
n 11298 n
Te zamen. . . f 161 085 f 105 134 f 107 506
Onder het voor Soerabaija en Grissee opgegeven bedrag
over 1881 en 1882 is begrepen respectievelijk f 5678 en
f 1067. welke sommen , in verband met de in Indisch
Stnatsblad 1882 n°. 236 opgenomen interpretatie van het
nieuwe loodstarief voor ljeide plaateen (dat namelijk daarin
onder tonnenmaat niet de sIndische ton van 1,5 M*., maar
de registerton van 2,83 M . was te verstaan), als te veel
geheven moeten worden aangemerkt. Tot terugbetaling
aan de belanghebbenden van het te veel gehevene (over
1880 , toen het bedoelde loodstarief in werking was getreden , bedragende f 5082j werd in September 1882 door
de Regeering last gegeven.
Het bij dezen loodsdienst in 1882 bestaande tekort aan
personeel kon in het afgeloopen jaar bijna geheel worden
aangevuld. Bij de invoering van het meerbedoelde loodstarief werd het aan het loodspersoneel toekomende aandeel
in de zuivere opbrengst der loodsgelden voor het eerste
vierjarig tijdvak (1880 t/m 1883) bepaald op 25 pet. Vermits deze regeling gebleken is voor bedoeld personeel,
niettegenstaande de dienst drukker is geworden , vermindering van inkomsten ten gevolge te hebben gehad, bestaat het voornemen om bij de eerstvolgende herziening
het voor emolumenten af te zonderen quantum der loodsgelden te Soerabaija en Grissee tot 37 V, pet. te verhoogen ,
en den maatstaf van verdeeling over de verschillende rangen der loodsbeambten zoodanig te herzien dat de minst
bezoldigden een grooter aandeel krijgen dan tot dusver.
Omtrent de hoedanigheden van den blijkens 't vorig
verslag te Soerabaija in dienst gestelden nieuwen loodsschoener luiden de berichten gunstiger dan het zich aanvankelijk liet aanzien.
Haveninrichtingen. Nadat, de haven- en ankeragegelden
in 1881 hadden opgebracht 1 150 968, werd in de twee
latere jaren, — toen men zich , naar gemeld wordt, op
eene zuiverder toepassing van ne deswege bestaande bepalingen heeft toegelegd , — ontvangen achtereenvolgens f 244 901 en f 290 598. De in 't vorig verslag (blz.
51) bedoelde nieuwe regeling der havendepartementen
wacht nog op een plaatselijk onderzoek omtrent eenige
van die inrichtingen. Door de vloedgolf van 27 Augustus
1883 werd het havendepartement te Anjer en al hetgeen
er toe behoorde vernield. Reusachtige koraalblokken door
de zee aldaar achtergelaten hebben den herbouw van Anjer
voor goed onmogelijk gemaakt. De Indische Regeering is
echter van oordeel geweest dat die zeeplaats, wegens het
belang dat zij voor de scheepvaart opleverde doordien de
gezagvoerders gewoon waren er orders te vinden of berichten van zich te geven , niet van de kaart van straat
Soenda mocht verdwijnen zonder dat daarvoor iets anders
werd in de plaats gesteld. Daarom werd besloten op Java's
westkust een nieuw Anjer te stichten , en wel iets noordelijker, te Merak in de volkomen veilige baai van dien
naam , aldaar een havenkautoor. benevens een post- en
telegraafkantoor, te doen bouwen en tevens de verstopt geraakte drinkwaterputten weder bruikbaar te doen maken
of er nieuwe te doen boren. Omstreeks half December 1883
werd het post- en telegraafkantoor te Merak (NieuwAnjer) geopend en kwam op het tegenover liggende eiland
Groot-Merak , zooals hierboven reeds is gezegd , een havenlicht der 6de orde benevens
een seinpost ten dienste der
scheepvaart in werking 1 ). Tevens werd eene opneming van
de reede gelast. Bij den aanvang van 1884 was NieuwAnjer nog weinig door schepen bezocht, zoodat vooralsnog
niet is overgegaan tot het aanstellen van een havenmeester.
Op verschillende eilanden in de residentiën Amboina,
Ternate en Madura , waar in den laatsten tijd Europeesche
ambtenaren van het binnenlandsch bestuur (controleurs of
posthouders) waren geplaatst, werden deze , ter plaatse
hunner vestiging, belast met de functiën van havenmeester
') De observatie van de schepen die Nieuw-Anjer passeeren g«schiedt ook door eenige aldaar gevestigde particulieren, met wie
de agenten van assurantiemaatschappUen te Batavia zich ter erlanging
van telegraphische berichten plegen te verstaan.
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(Indisch Staatsblad 1883 n \ 203 en 281 en 1884 u°. 70).
Hetzelfde geschiedde alsnog ten opzichte van den controleur op Nias (Indisch Staatsblad 1883 n". 214).
BjfdioarapkUek» dienst. Vermits er voor het oogenhlik
meer prijs was te •tellen op eene bespoedigde verschijning
van do in manuscript gereed komende kaarten dan op het
verzamelen van gegevens voor de samenstelling van » Zeemansgidsen " betredende den Indischen archipel, werd in
November 1883 (Indisch Staatsblad n°. 2fi!J) de formatie
van bet personeel voor het hydrographisch bureau te
Batavia vermeerderd met één lithograaf' en één adsistentlithograaf, tegen opheffing van één der drie betrekkingen
van tweeden adsistent. Hij gemis aan geschikte alspiranten
die in luatstgeinelde betrekking voor vast (als burgerlijk
ambtenaar) wenschten te worden a:.ngestel I , fungeerden
in i833 nog altijd als zoodanig twee gedetacheerde zeeofficieren. In het voorjaar van 1884 zijn echter tweeluitenauts ter zee 2de klasse met de waarneming der betrekk i n g van tweeden adsistent belast, met bepaling dat zij ,
na bekomen eervol ontslag uit den zeedienst, definitief
zullen worden benoemd. Se lert hebben beiden dat eervol
ontslag verkregen en zijn zij mitsdien definitief benoemd.
Thans is dus het voor gemeld bureau bepaalde personeel
voltallig.
Eenige maanden geleden ie bij de Indische Regeering
voor zooveel noodig de wenschelijkheid in herinnering
gebracht dat de adsistenten bij het hydrographisch oureau
zich ook gemeenzaam maken met het doen van sterrekundige plaatsbepalingen , waartoe de voorlichting te benuttigen is vau den zeeofficier die zich t.iaus nog ter
Oostkust van Borneo daarmede onDrlig houdt en wiens
t a a k , naar men vertrouwde, in het voorjaar van 1885 in
zoover als afgeloopen zou kunnen worden beschouwd , dat
voor de verdere verbetering der zeekaarten nog slechts bij
uitzondering de ligging van een of ander geïsoleerd punt
astronomisch zou behoeven te worden bepaald. Intusseheu
heeft bedoelde zueoflicier, doordien het etoomschip Puia*g
waarop hij sedert medio Februari 1883 als commandant
geplaatst is tijdelijk elders werd geroepen , eerst van 1
Augustus 1883 af zijne speciale taak ter Oostkust van
Borneo kunnen hervatten (verg. hetgeen ten aanzien van
de Padang op blz. 45 hiervóór onder •» Stationucering" is
gezegd).
Be eigenlijke hydrographische werkzaamheden hadden
in 1883 goeden voortgang. Nadat de nieuwe opnemings- i
schoeners Mdvill vaa Carnbét en Blommsndal eenige nood- i
zakelijke veranderingen en voorzieningen hadden ondergaan , werd over deze vaartuigen in liet laatst van Maart
1883 aldus beschikt. De Melvill van Carnbé» werd aangeweten om de Noordkust van Java bij de Sedoelaii-eilanuen j
op te nemen en zette dit werk voort tot den hoek van
lndramaijoe. Boor de Blommeudal werd de opneming begonnen L ij den westhoek van de baai van Bantam en met
inbegrip van bet eiland Babi voortgezet tot aan Tandjong I
Kaik. Beide schoeners kwamen om de twee maanden naar ;
Batavia om de victualie, enz. aan te vullen en tevens te '
dokken. liet opiieiningsstoouischip Hydroijraaf zette het j
opnemingawerk in straat Karimata voort, voltooide de '
kust-opnemhig van Borneo tot den zuidwesthoek met de i
daarbij liggende eilanden en gevaren en g i n g verder
voort met het uflooden van het vaarwater voor groote
schepen en met het bepalen van de »losliggende " gevaren. Zooals hooger blijkt (zie blz. 45/40) heeft elk van I
de drie opnemingsvaart.uigen de beschikking over eene I
stoombarkas of stoomsloep. Ten gevolge vau de verande- j
ringen in straat Soenda , door de uitbar.-ting van Krakatau
veroorzaakt, werden de schoeners gedurende één maand en
de Hydrojraaf
gedurende twes maanden aan bovenbedoeld <

opnemingawerk onttrokken. Een voorloopig onderzoek van
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kust Borneo (noordblad); Oostkust Borneo (van Batoe
Tinagat tot het eilaud Tarakan), en Karimata-eilanden;
alsmede eenige verbeteringen van de kaarten betrekking
hebbende op straat Soenda. Uitgegeven werdeu in 1883:
Reede Pontmnak ; Riouw- en Lingga-archipel (blad I en
II ' ) ; \Vester- en Oostervaarwater van Soerabaija (opneming 1882); Oostkust Borneo (van Batoe Tinagat tot het
eiland Tarakan); straat Makasser (zuidblad); Kleine
Socnda-eilanden (blad III); Voorloopig onderzoek van de
veranderingen in straat Soenda, eu Opneming van het
vaarwater tusschen Krakatau en Sebessi. De laatste twee
kaartjes werden zooveel mogelijk verspreid. Uit Nederland
werden ontvangen de kaart Westkust Sumatra (noordblad) , zijnde de laatst" van de ter reproductie herwaarts
gezonden kaarten.
Omtrent het debiet van zeekaarten en gidsen bij het
depot te Batavia en bij de ouderdepots elders in den Indischeu Archipel zijn geen opgaven ontvangen.
§ 6.

Verrichtingen

der zeemacht.

In het station Noordelijk Sumatra was de scheepsmncht,
waarvan de sterkte reeds is opgegeven O'.AQT Stationnecring
op blz. 45 en 47 hiervóór, evenals vroeger hoofdzakelijk
langs Atjeh's noord- en oostkust verdeeld ') tot tegengang
van den sluikhandel in opium en vuurwapenen , en ter
wering van zeeroor'; terwijl ook op de westkust gewoonlijk
een oorlogsschip aanwezig was. Met uitzondering van
eenige weinige tochten naar de onderhoorigheden van Atjeh
en van eene reis met den Gouverneur-Generaal naar de
eilanden Bras en Waij bleef het str.tionsscbip steeds voor
Olehleh geankerd, ter beveiliging van onze nederzettingen
aldaar en op eerstgemeld eiland.
Toen in Mei it<83, ten gevolge van een aanval des
vijands, de troepen waren uitgerukt, werd eene landingsdivisie voor korten tijd naar den wal gezonden. Door de
schepen op de noordkust werd adsistentie verleend aan de
ons goedgezinde radja's van Tjoenda en Baijoe in hunne
oorlogen tegen Passangan en tegen Gedong en Blang Mang a t , door liet werpen van granaten in de vijandelijke versterkingen en het beletten van allen i n - en uitvoer en van
de visehvangst. Toen de radja van Samalangnn getoond
iiad aan zijne verplichtingen tegenover de Regeering te
willen voldoen , werd ook deze tegen zijne aanvallers gesteund. Tijdens de aanvallen op Malaboeh door de kwaadwilligen uit Tenom en Boeboen , was steeds een oorlogsbodem ter adsisteutie aanwezig, welke herhaaldelijk de
aangrenzende kust beschoot en den op blz. 11 hiervóór vermelden maatregel tot sluiting voor allen in- en uitvoer van
de kuststreek Boeboen — Ketapan Pasir streng handhaafde.
Ia verband met de stranding van het Engelsche stoomschip Nisero op Atjeh's westkust en het gevangen nemen
van de schipbreukelingen door den radja van Tenom
werden één of twee schepen benuttigd om over de vrijlating der bedoelde schepelingen te onderhandelen en de
kust van het landschap te bewaken. In Januari 1884
werd door vier oorlogsbodems aan de tuchtiging van Tenom
deelgenomen (verg. blz. 10/11 en 38/39 hiervóór, zoomede
de JavascheCourant dd. 18 Maart en 20 Mei j l ) .
De schepen in de overige stations verrichtten hunne
gewone diensten als : het bekruis •:: vin de kus'en , baaien
en rivieren ; bet vertoonen van de v l a g ; het weren van
zeeroof en slavenhandel en het verzamelen van hydrographische gegevens. Door een der oorlogsschepen in het station
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo werd in J u n i 1883
een tocht naar Pasir op de zuidoostkust gedaan en de kust
van dat landschap bekruist (verg. blz. 21 hiervóór). Overigens werden door de in gemeld gewest aanwezige militaire en gouvernementsmarine uitnemende diensten be-

de veranderingen in die straat werd verricht door twee
officieren van de opnemingsvaartuigen niet het gou\erne') Ofschoon van de verschijning van blad II reeds in 't vorig
mentaatootnachip Havik.; terwijl daarna door de Hydrojraaf
verslag (blz. 52) werd melding gemaakt, zag ook dit gedeelte der
de opneming geschiedde van het vaarwater tusschen Kra- ! kaart van Kiouw-Lingga eerst in 1883 het licht.
katau en Seuessi. Ook werd nog door het oorlogsstoomsehip
») In November 1883 trad voor de noord- en oostkust eene nieuwe
Iliouw de reede van Nieuw-Anjer opgenomen.
stations-indeeling in werking, ten gevolge waarvan het kruisgebied
aldaar nu bestaat uit de kustgedeelten Batoe Poetih • Passangan ,
Behalve de gewone werkzaamhedsn op het b u r e a u ,
Passangan-Edi en Edi-Tamiang. Dit laatste kruisgebied is in Maart
werden gedurende 1883 de volgende kaarten gereed ge- jl., zooals reeds op blz. 17 hiervóór is gezegd, een weinig naar
maakt : Uostkust Celebes (zuidblad en noordblad); Westelijk
het zuiden uitgebreid en wel tot Poeloe Kompei (residentie Sumagedeelte Arafoera-zee; Zuidwestkust N'ieuw-Guiuea; Westtras Oostkust).

Bijlage C.

r*. 2.]
Koloniaal verslag van 1884.

wezen bij rle rechtstreeksche beteugeling van de onlusten in
de Boven-Uoessoen. Op de aangehaalde blz. 20/21 is daarover
meer in bijzonderheden gehandeld.
Na de op blz. 23 reeds besproken tuchtiging van een paar
kampongs der Tenimber-eilanden (April 1883) werd door
het raderstoomsehip 2de klasse Merapi en het schroefstoomichip 4de klasse Samarawj in verschillende andere gedeelten
van het station Menado-Molukken de vlag vertoond.
Toen omstreeks medio Mei 1883 de maatregel tot sluiting
van de Indragiri-rivier voor uilen in- en uitvoer was opgeheven (verg. blz. 19 hiervóór), werden de beide oorlogsschepen die dezen maatregel gehandhaafd hadden voor
andere stations bestemd.
Zeerooi' en slavenhandel werden met kracht te keer
gegaan. Tegen de nog dikwerf voorkomende aanranding van
inlandsche vaartuigen in straat Madura werden doorgaans
de in de gewesten Soerabaijaen Pasoeroeau gestationneerde
gewapende en adviesbooten benuttigd, terwijl zooveel mogelijk het voorschrift bleef gehandhaafd dat alle van Sot>rabaija om de oost vertrekkende oor logs- en gouvernementsstoomschepen , alvorens hunne bestemming op te volgen,
een paar dagen in gemelde straat kruisende moesten blijven.
De ramp van Krakatau eisehte van de militaire eu
gouvernementsmarine onderscheidene diensten , zoowel wat
betreft de onderzoekingen naar de in den bodem van straat
Soenda ontstane veranderingen als tot waarschuwing van
binnenkomende schepen. Voor dit laatste doel werd, voor
zoover dit in redelijkheid noodig kou worden g e a c h t ,
zoowel aan den oostelijken als aan den westelijken ingang
der straat een kruisgebied ingesteld , dat respectievelijk tot
7 November 1883 eu 26 Januari 1884 onafgebroken bezet
bleef.
De diensten waartoe de schepen van het auxiliair eskader
in 1883 gebezigd werden , waren de volgende. Het ramtorenschip Koning der Nederlanden deed, na gedokt te
zijn eu eenige voorzieningen aan de ketels en betimmering
ondergaan te hebben , achtereenvolgens in April en Juli
een oefeningstocht langs Java's noordkust en in straat
Soenda. Bij deze laatste gelegenheid werd tevens de plaats
bepaald van een bij Tamarinda-eiland gezonken Amerikaanach schip. Van 1 Augustus tot 27 September vervulde
het den dienst van tijdelijk wachtschip te Batavia, werd
toen, wegens het uitbreken van de cholera aan boord,
ontruimd en ontsmet, daarna te Onrust gedokt, en eindelijk ter voorziening van de ketels enz. te Soerabaija in
herstelling genomen. Het tweede ramtorenschip, de Prins
Hendrik der Nederlanden, bleef tot einde April te Soera1 aija in reparatie, tevens tot het ontvangen van nieuwe
ketels, dokte te Onrust, was in 't laatst van J u n i voor
den dienst gereed , hield in Augustus een oefeningstocht
in straat Soenda, kruiste daarna tot September aan den
westelijken ingang van gemelde straat, verbleef eenige
dagen te Onrust om gedokt te worden , deed in October
en de eerste dagen van November nog een paar reizen naar
straat Soenda, en nam sedert den 13den dier m a a n d d e n
dienst waar van tijdelijk wachtschip te Batavia.
De beide scbroefstoomschepeu Atjeh en Koningin Emma
der Nederlanden werden afwisselend gebruikt tot tijdelijke versterking van de zeemacht in de watereu van
Atjeh. Gedurende de eerste weken van Januari 1883 waren
beide kruisers aldaar aanwezig, maar in de eerstvolgende
drie maanden alleen de Kuningin Emma , vervolgens tot
begin van November alleen de Atjeh, die sedert medio
September omstreeks een drietal weken afwezig was ten
einde te Singapore te dokken , en in 't begin van November
naar Java opkwam om zich gereed te maken voor de
terugreis naar Nederland. Na in Mei tot en met September
te Onrust in herstelling te zijn geweest, kruiste de Koningin Kmma in bet begin van October bij den westelijken
ingang van straat Soenda ter beveiliging van de scheepvaart, In 't laatst van December werd deze bodem weder
opgeroepen om naar Atjeh te vertrekken.

F.
§ 1.

Rechtswezen.
Rechterlijke

macht.

Inlandsche rechtbanken. De achterstand bij den landraad te Toeban, welke (zie vorig verslag blz. 53) herhaaldelijk de toevoeging van een buitengewonen voorzitter
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had noodig g e m a a k t , was i n ' t laatst van 1883 bijgewerkt,
zoodat die tijdelijke maatregel niet behoefde te worden voortgezet. Daarentegen moest dergelijke voorziening, voor de
bijwerking van den achterstand bij den landraad te Japara
genomen, in December jl. weder verlengd worden. Aan
den landraad te Cheribon werd met hetzelfde doel in April
1883 tijdelijk een buitengewoon voorzitter toegevoegd.
Nadat bij de behandeling in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van de eerste (sedert verworpen) Indische
begrooting voor 1884 de sommen waren afgevoerd voor de
aanstelling van afzonderlijke griffiers bij twee landraden,
alsmede de bedragen voor schrijfloonen bij vier andere van
van die rechtbanken, is aan de Indische Regeering in overweging gegeven om na te gaan of niet de gelden voor
griffiers en klerken bij landraden waar zoodanige hulp
onmisbaar wordt geoordeeld, te vinden zouden zijn door
bezuiniging bij andere landraden. Toen eenigeu tijd later
de Indische Regeering teruggekomen was op een reeds
eenmaal afgewezen voorstel om wegens den grooten achterstand en den aanmerkelijken toevloed van nieuwe zaken
bij de landraden te Japara en te Koedoes, in plaats
van den gemeenschappelijken griffier, bij elk dier recht,
banken een griffier aan te stellen, is haar, onder verwijzing naar het bovenstaande, in de eerste plaats opgemerkt
dat in alle werkelijke behoeften van den dienst kon en
behoorde voorzien te worden door eene doeltreffende verdeeling van de beschikbare werkkrachten ; terwijl in de
tweede plaats er op gewezen is dat het bestaan van achterstand bezwaarlijk telkens kon worden aangevoerd als
motief voor eene uitbreiding van nersoneel.
Het werd noodig geacht aan de leden van den landraad
te Boeleleng (Bali en Lombok), die geene bezoldiging uit
'slands kas genieten, f 2.50 toe te leggen voor het bijwonen van elke zitting.
Aan eenige inlandsche officieren van justitie, eenige leden
van inlandsche rechtbanken , en aan een panghoeloe, werden weger.s bijzondere verdiensten onderscheidingen toegekend.
§ 2.

Rechtswezen

in het algemeen.

Java en Madura.
De telkens vernomen klachten over
den langen duur der praeventieve hechtenis, en over de
min of meer lichtvaardige wijze waarop van de bevoegdbeid tot inhechtenisneming scheen te worden gebruik geïnaakt, hadden reeds in 1882 geleid tot eene ministerieele
aanschrijving aan den Gouverneur-Generaal om ten dez
een onderzoek in te stellen, en zoo noodig maatregelen te
beramen ten einde dit euvel te keer te gaan. Vermits de
bedoelde klachten in menig opzicht I leken niet ongegron l te zijn , werden in het laatst van 1883 door de
Indische Regeering brieven gericht aan het Hooggeieehtshof
en aan den procureur-generaal (zie Indisch Weekbla i van het
Recht van 4 Februari 1884 n 0 .1075), waarin gewezen werd
op de wenschelijkhtid van een nauwkeurig toezicht op de
uitoefening van gezegde bevoegdheid. Dezerzijds is evenwel
bij den Gouverneur-Generaal de vraag aanhangig gemaakt
of het niet beter zou zijn eene verandering te brengen in
de wetgeving, in dien zin dat de verwijzingen i aar den
bevoegden rechter niet meer zouden bebooren tot de oom*
petentie van de hoofden van gewestelijk bestuur , maar tot
die van de presidenten der landraden, evenals reeds het
geval is in de buitenbezittingen, terwijl overigens den
Landvoogd ernstig is aanbevolen door alle middelen
binnen zijn bereik te waken tegen lichtvaardige inhtschtenisuemingen en te streven naar beperking van den duur
der praeventieve; hechtenis.
Bij de opheffing van het zelfbestuur in het voormalig
panembahanschap Sumanap (Madura) waren o. a. de eilanden Sapoedi en Kangean aangewezen als standplaatsen
voor eeu controleur bij het binnenlandsch bestuur (zie
lager hoofdstuk J , afd. I , § 4 ) , terwijl op elk dier
eilanden een adjunct-djaksa werd geplaatst. Daar het wegens den verren afstand waarop die eilanden van Sumanap
gelegen zijn wensc heiijk voorkwam aan de aldaar gevestigde controleurs de politie-rechtsmacht te kunnen opdragen , werd, onder nadere en sedert verkregen goedkeuring des Konings, bij ordonnantie van 20 Januari 1884
(Indisch Staatsblad n°. 1) de resident van Madura daartoe
bevoegd verklaard.
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a
De vorming1 van eene vijfde alsistent-residentie in de I de verworpen Indische begroot ing voor 18 4). Dientengevolge
residentie Soerakarta niet de hoofdplaats als standplaats van is in Maart il. de directeur van justitie uitgenoodigl om
den ad.sistent-resideut (zie vorig verslag blz. 68) schonk gele- het onderzoek voort te zetten , en vódr of op ultimo 1886
geuheid om de berechting van politiezaken, voor zoover ter zake nader te rapporteeren.
het hoofd van gewestelijk bestuur daarmede nog was beOver de werking van de ordonnantie van 13 Juli 1880
last geldeven, over te brengen bij den ad sisten t-resident (Indisch Staatsblad nc. 133) tot regeling van de verhouding
der nieuwe afdeeling. Uiertoe werd overgegaan bij In- tuMehen ondernemers en werklieden ter Oostkust van Sudisch Staatsblad 1883 n°. 148.
inatra (zie vorig verslag blz. 55) heeft de reside:it van dat
gewest een zeer gunstig rapport uitgebracht, en de Indische
B idtenonzitliugeu. In vuldoening aan het besluit dat de
Kegeering heeft vrijheid gevonden om bij ordonnantie van
regeling vau het rechtswezen ter Westerafleeling vanBomeo 26 Februari 1884 (Indisch Staatsblad n°. 28a) eene gelijkop 1 Juli 1883 zou in werking treden (zie vorig verslag soortige regeling te maken voor Banda. Intusschen waren
blz. 54), werden de nieuwe landraden te Pontiauak, Sin- berichten ontvangen betreffende misbruiken die op Java
tang, Montrado en Sambas op den 2 !en dier maand met zouden plaa's hebben bij de werving van koelies voorSude meeste plechtigheid geïnstalleerd in tegenwoordigheid matra's Oostkust; de daartoe betrekkelijke stukken waren
o. a. van de Europeesche en inlandsche ambtenaren, eenige in handen gesteld van den procureur-generaal. Aangezien
inlandsche vorsten, rijksgrooten en hoofden. De resident had het naar dezerzijdsche meening de voorkeur zou hebben
vooraf eene reis door het gewest gemaakt ten einde de verdiend om geen nieuwe regeling te maken alvorens
invoering van de nieuwe regeling voor te bereiden en aan
misbruiken als de zooeven bedoelde onmogelijk waren gede betrokken ambtenaren de noudige voorlichting te ver- maakt, is deze aangelegenheid aan de nadere behartiging
schaffen. ')
van den tegenwoordigeu Gouverneur-Generaal aanbevolen.
Volgens het reglement op bet rechtswezen in de residentie
Indisch besluit van 23 December 1883 werd aan den
Paleinbang (Indisch Staatsblad 187S n . 14) moest de land- opBij
Java gevestigden » Nederlandsch-Indischen Zendingsraad ter hoofdplaats vier inlandsche leden tellen, waartoe bond
te kennen gegeven dat de Regeering den tijd nog
onder andereu de twee demaiigs-pditie waren aangewezen. niet "gekomen
achtte om, overeenkomstig het door die
Aangezien dit lidmaatschap op den duur niet wel veree- vereeniging gedaan
verzoek , het voor Europeanen geldende
nigbaar geacbt werd met het ambt van demang-politie, burgerlijk
recht
met
de noodige wijzigingen toepasselijk
zoo is door het Opperbestuur machtiging verleend om het te verklaren op iidandsche
christenen , en om te verklaren
aantal inlandsche leden te bepalen op twee gewone en dat
de tusschen zoodanige christenen gesloten huwelijken ,
twee buitengewone. Deze wijziging is in overeenstemming welke
ingevolge Indisch Staatsblad 1864 n°. 142 in de regismet de in voornoemd reglement voorkomende bepaling, ters worden
slechts ontbonden kunnen worden
dat tot bet wettiglijk houden van den landraad de tegen- krachtens deingeschreven,
van een Europeeschen rechter. Zoowei
woordigheid van twee leden buiten den president vereischt omtrent het uitspraak
gedaan verzoek, als omtrent de redenen die
wordt.
tot afwijzing hebben geleid , zijn aan de Indische Regeering
In de omschrijving van het rechtsgebied der gouverne- nadere inlichtingen gevraagd.
ments-rechtbanken ter Sutnatra's Westkust werd
bij ordonnantie van 6 Mei 1883 (Indisch Staatsblad nc. 142), onder
Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen; naarnlooze vennadere en sedert verkregen goedkeuring des Konings, nootschappen.
1883 werden in Indië op den voet van
eenige wijzigiug gebracht in overeenstemming met de kort het Koninklijk Inbesluit
van 28 Maart 1870 n°. 2 (Indisch
te voren tot stan.l gekomen regeling van onze verhouding Staatsblad n°. 64) zeventien
als rechtspersoon
tot het landschap Troeinon (y.ie vorig verslag blz 9), ten erkend , waarvan één — te vereenigingen
Batavia gevestigd en genaamd
gevolge waarvan de gouvernements-onderdanen aldaar en
van den Bataviaschen Schouwburg" — voor
in sommige gevallen ook die van den radja terechtstaan »Directie
minder
dan
dertig jaren was aangegaan (Javasche Courant
voor onze rechtbanken en rechters.
van 3 Augustus 1883). De zestien anderen waren allen
De rapat te Soepaijaug (residentie Padangsche Boveu- voor onbepaalden tijd aangegaan. Daar een vijftal blootelijk
landen) werd , wegens de aanwijzing van Koebang Doea vereenigingen voor gezellig verkeer waren en drie de vorming
als standplaats van den controleur, naar laatstgenoemde van begrafenisfondsen ten doel hadden, zal het voldoende
plaats overgebracht; terwijl aldaar ook de magistratuur zijn alleen de acht overigen afzonderlijk te noemen. Drie
over de onderafdeeling Soepaijang zal worden uitgeoefend daarvan strekten ter bevordering van nijverheidsbelangen
(Indisch Staatsblad 1884 n°. 17).
(de vereeniging van Djokjosche landhuurders te DjokjoHet ontwerp eener regeling van het rechtswezen ter Su- karta, die van suikerfabrikanten te Cheribon en de vermatra's Oostkust is onlangs bij bet Opperbestuur ingeko- eeniging tot bevordering van landbouw, mijnbouw en andere
men. Nadere raadpleging van den Gouverneur-Generaal industrieën in het gouvernement Sumatra's Westkust;
is noodig bevonden.
zie Indisch Staatsblad 1883 nos. 32, 153 en 302); — één
strekte
tot het oprichten van een Chineesch familiefonds te
Wetgeving voor inlanders. De uitkomsten van het voortezet onderzoek naar de werking van art. 328a van het Soerabaija (Indisch Staatsblad 1883 n°. 3); één tot het
trafwetboek voor inlanders (Indisch Staatsblad 1879 n° 203), bezorgen van onderwijs aan meisjes aldaar (Indisch Staatsblad 1883 n°. 219); terwijl eindelijk drie vereenigingen
waarvan sprake was in het verslag van 1882 (blz. 56), zijn
onlaugs hier te lande bekend geworden. Daaruit blijkt, te Batavia (zie Indisch Staatsblad 1883 n<». 76, 184 en
dat in het tijdperk van Mei 1880 tot Mei 1882 374 klachten 224) respectievelijk beoogden het oprichten van eene zoowegens willekeurige verbreking van dienst- en werkover- veel mogelijk algemeen toegankelijke leesinrichting, de
eenkomsten zijn behandeld, waarvan slechts 73 tot eene oefening in den wapenhandel en de beoefening van de
veroordeeling hebben geleid. Het oordeel van de groote muziek en tooneelspeelkunst.
meerderheid der autoriteiten die opgaven hebben ingediend
Aan eene te Samarang gevestigde Chineesche vereenigiDg
(verscheidenen zijn daaromtrent nog in gebreke gebleven) werd in 1883 rechtspersoonlijkheid geweigerd, op grond
is niet gunstig aarjgaaude de werking van het bewuste dat de op vele punten onduidelijke statuten het doel der
artikel, dat gezegd wordt, inzonderheid wegens de moeilijk- vereeniging en de samenstelling van het bestuur niet
heid om bet bewijs van boos opzet tijdens het ontvangen
behoorlijk omschreven.
van het voorschot te leveren, slechts zelden te kunnen
Voor zeven reeds vroeger erkende vereenigingen werden
worden toegepast. De Indische Regeering heeft nochtans, ge.lurende 1883 wijzigingen in de statuten goedgekeurd.
na onderzoek van de te harer kennis gebrachte bezwaren,
Opgaven betreffende de in Nederlandsch-Indië tot stand
daarin het bewijs van de noodzakelijkheid om eene wijziging gekomen naamlooze vennootschappen, op welker akten
van de aangehaalde bepaling voor te stellen niet gevonden, van oprichting door den Gouverneur-Generaal in het afterwijl zij ook onderscheidene bedenkingen heeft tegen eene geloopên jaar bewilliging werd verleend (art. 36 en 37
aanvulling als bedoeld werd op blz. 55 van het vorig verslag van het Indisch Wetboek van Koophandel), vindt men thans
(zie ook blz. 14 van de Memorie van Antwoord betreffende in bijlage H hierachter. Daaruit blijkt dat het getal der
aldus nieuw gevestigde vennootschappen beliep 22, allen —
op 3 na — cuïtuuronderneiningen. Het maatschappelijk kapi>) Zie ook de betrekkelijke circulaire dd. 1 Juni 1883 van den taal van de 19 cultuurondernemingen bedraagt volgen»
gouveruemeuts commissaris mr. T. H. DER KINDEEEK , afgedrukt in
de statuten gezamenlijk f 5 055 000. De 3 andere vennootn°. 3869 van het Bjjblad op het Indisch Staatsblad.
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schappen waren: de »Nederlandseh-Indische Telephoonunaatschappij", de » Brandassuraat:e-inaatseha|ipij Lnitas"
en de » Buitenzorgsche Stoomtram maatschappij " (welke
laatste nog in liet zelfde jaar ontbonden werd). Van deze
drie ledroeg liet maatschappelijk kapitaal respectievelijk
f 500 000, f I 000 000 en f 225 000.
Zes reeds vóór 1883 erkende vennootschappen erlang len
bewilliging op de wijziging harer akten van oprichting of
op de verlenging van haren duur.
Volledigheidshalve zij nog aangeteekend dat gelurende
1883 vier maatschappijen , wier werkkring zich uitstrekt
tot Neler!andsch-ln lië, hier te lande de Koninklijke bewilliging op hare akten van oprichting erlangden. Het
waren twee cultuurmaatscbappijen (tot exploitatie van
erfpachtsperceelen op Java), eene spoorwegmaatschappij
(de Deli-Spoor wegmaatschappij) en eene stoom vaart-onderneming (de » Rotterdamsche Lloyd"). Het maatschappelijk
kapitaal der beide laatste vennootschappen bedraagt respectievelijk f 2 600 000 en f 8 000 000; dat der beide cultuurondernemingen te zamen f355 000. Voor verdere Lijzonderbeden zie men de aangehaalde bijlage H.
Gerechtelijke statistiek. De statistiek der rechtshedeeling
in Nederlandsch-lndië over 1877 toten met 1880 , blijkens
het vorig verslag (blz. 55) te Batavia ter perse, was in
het voorjaar van 188i nog niet geheel afgedrukt. Die
over de jaren 1881 en 1882 is in bewerking.
Gelijkstelling met Europeanen; rechtstoestand tan personen.
In het jaar 1883 zijn 12 inlanders, allen Christenen, overeenkomstig de laatste alinea van art. 109 van het Regeeringsreglement, wat rechten , lasten en verplichtingen betreft,
met Europeanen gelijkgesteld (Indisch Staatsblad 1883
n°s. 16 en 212). Daarentegen werden afgewezen zestien verzoeken om gelijkstelling, omdat de belanghebbenden niet
geacht konden worden voorgoed in de Europeesche maatschappij te hebben plaats genomen ; één verzoek, ten behoeve van anderen gedaan, omdat niet bleek van eene behoorlijke autorisatie daartoe; en één, omdat niet aangetoond
•was dat de betrokkene gerechtigd was tot den door hem
gevoerden geslachtsnaam.
De in 1882 tot stand gekomen regeling betreffende het
aannemen van geslachtsnamen door verzoekers als de bierbedoelden werd, overeenkomstig de dezerzijdsche uitnoodiging (verg. vorig verslag blz. 56), ingetrokken en vervangen door eene ordonnantie van 30 Juli 1883 (Indisch
Staatsblad n°. 192), waarbij te dien aanzien toepasselijk
zijn verklaard de artikelen 7 , 8 en 10 van het Indisch
Burgerlijk Wetboek , de beide eersten zooals die gewijzigd
zijn Lij het verleden jaar reeds vermeide Koninklijk besluit
van 15 Maart 1883 (Indisch Staatsblad n°. 190).
Op eene kennisgeving van de Turksche Regeering, dat
eenige in Arabië gevestigde inlanders uit NederlandschIndië het verzoek hadden gedaan om a b Turksche onderdanen te worden genaturaliseerd, is door de Regeeriug
hier te lande geantwoord , dat de Nederlaudsche Regeering
geen inlaLders uit onze bezittingen als vreemde onderdanen zou kunnen erkennen, wanneer de naturalisatie verleend werd zonder onze voorafgaande toestemming ; terwijl
aan het verleeuen van zoodanige toestemming, wegens
de eischen der staatkunde die wij in Nederlandsch-lndië
volgen , gewichtige bezwaren zouden verbonden zijn.
§ 3. Burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijke
rechtsvordering.
Faillissementen van vreemde oosterlingen. Zooals uitvoerig
is medegedeeld op blz. 15 van de Memorie van Antwoord
betreffende de sedert verworpen Indische begrooting voor
1884, werd door den Gouverneur-Generaal, bij besluit van
28 Juli D:83 n°. 17, afgewezen net door den Europeeschen
handel weder ter sprake gebrachte voorstel (verg. het verslag van 1880 blz. 58) om de tot de vreemde oosterlingen
behoorende handelaren te verplichten tot het houden van
hunne handelsboekeu in eene Europeesche taal of in het
Maleisch met Latijusche karakters. Tevens werd echter
een onderzoek ingesteld betreffende de vraag of eene intrekking van art. 327 van het Strafwetboek voor inlanders,
volgens hetwelk het niet of het niet behoorlijk houden van
koopmansboeken niet strafbaar is wanneer de oorzaak daarvan gelegen is in onbedrevenheid , een breidel zou kunnen
zijn tegen faillissement en bankbreuk van de zijde der oos-

Urflcba handelaren. Ill Januari jl. is aan dfl Indische
Bogeorilig verzocht Laar gevoelen umde te deeleu over het
in de zitting der Tweede Kamer van 20 November 1883
(Bijblad blz. 27ü) door een der afgevaardigden aangegeven
middel, om namelijk eene bepaling in het leven te roepen
waardoor ook tusscheu de verklaring van het faillissement
en de insolventverklaring een vonnis met lijl'sd wang tegen
den schuldenaar zou kunnen worden verkregen.
Hand:'ls- en fabrieksmerken. Naar aanleiding van in Indië
aanhangige voorstellen om de aldaar bestaande verouderde
wetgeving op dit stuk te vervangen door eene regeling
overeenkomende met de Nederlandsche wet van 25 Mei
1880 (Nederlandsen Staatsblad n°. 85), — waarover ook
de Indische kamers van koophandel eil nijverheid werden
gehoord, — is dezerzijds de aan lacht van de Indische
Re_-eering gevestigd op een bezwaar dat zich bij de toepassing
van de Nederlaudsche wet heeft voorgedaan, daarin bestaande
dat door verschillende rechtbanken uiteenloopende beslissingen zijn genomen over ie bevoegdheid van den rechthebbende op eenig merk 'om de inschrijving van andere
daarop gelijkende merken te beletten. Ten einde dit bezwaar te ontgaan, is het middel aan de hand gedaan om
bij de vast te stellen verordening alle zaken betreffende
handels- en fabrieksmerken aan één rechtscollege op te
dragen.
Gemengde huwelijken. Na te hebben voldaan aan de voorwaarde gesteld bij art. 15 der Overgangsbepalingen tot de
nieuwe wetgeving (Indisch Staatsblad 184S n". 10) traden
in 1883 71 inlanders (waaronder 34 Christenen) met Europeanen in bet huwelijk. Binnen het ressort van de op
onderstaande plaatsen gevestigde raden van justitie huwden
namelijk met Europeanen:
Batavia .
Samarang
Soerabaya
Padang .
Makasser.

.
.
.
.
.

Te zamen

i
. . 20 inlanders,
. . 12
. . 11
. .
8
. . 20
.

.

71

waaronder 8 Christenen.
4
3
3
16
.
34

De in 't vorig verslag bedoelde vraag, of eene nadere
regeling der gevolgen van het huwelijk tusschen Europeanen en inlanders wenschelijk moet worden geacht, is
nog bij de Indische Regeering in overweging.
§ 4. Strafrecht en strafvordering.
Strafw tboek voor Europeanen. De herziening van het
Wetboek van Strafrecht in verband met de aanstaande
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek in Nederland
(zie vorig verslag blz. 56) is door den Gouverneur-Generaal
opgedragen aan den directeur van justitie. Het door de
Regeeriug hier te lande aangegeven denkbeeld , om daartoe
eene commissie te benoemen , werd minder aanbevelenswaardig geacht met het oog op den drukken ambtelijkeu
werkkring van degenen die voor het lidmaatschap zouden
in aanmerking komen en de snelle afwisseling van het
personeel in lndië.
Bij de herziening van de Indische strafwetgeving zal
ook worden nagegaan , of de invordering van geldboeten
bij wanbetaling door middel van lijfsdwang niet behoort
vervangen te worden door het stelsel der Nederlandsche
wet van 22 April 1864 (Nederlandsch Staatsblad n°. 29),
waarbij in zoodanig geval de gevangenisstraf in de plaats
van de geldboete treedt (zie vorig verslag blz. 60/61).
Getuigengelden in strafzaken. In de omstandigheid dat
de nieuwe tarieven voor schadeloosstelling van getuigen
in strafzaken (Indisch Staatsblad 1876 n'. 260 en 261) nog
niet in werking zijn getreden (zie Indisch Staatsblad 1876
n°. 287) is dezerzijds aanleiding gevonden om de Indische
Regeering te wijzen op de behoefte aan eene geheel nieuwe
regeling. Zijn de thans nog werkende bepalingen verouderd,
onbillijk, en in vele gevallen te bezwarend voor de schatkist, ook de inwerkingtreding der tarieven van 1876 zou
geen aanbeveling verdienen wegens den daaraan verbonden
admiuistratieven omslag en de hooge kosten. De Gouverneur-Generaal is derhalve uitgelioodigd om nieuwe regelingen samen te stellen op zoodanigen grondslag dat niet
meer worde betaald dan strikt noodig is om de getuigen
tegen onkosten te vrijwaren.
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Betoeydheid tan den Indische u rechter in zaken, van
zeeroof. liij het Koninklijk besluit van 18 Augustus 1876
(Indisch Staatsblad n". 280) werd art. 3 3 , 2 ° , der Algemeene Bepalingen van wetgeving voor Nederlandsch-Indië
in dier voege aangevuld , dat ook de zeeroof werd opgeUOmeil onder de misdrijven ter zake waarvan Ingezetenen
van Ne 'erlan.Iscli—Indie die sieh buitenslands onverschillig
tegen wien , en ook omgekeerd allen wie zij ook zijn mogen
die zieli buiten Nederlandsch-Indië tegen ingezetenen van
die bezittingen bebben vergrepen , na aanhouding binnen
IndiSofna verkregen uitlevering, volgens de aldaar bestaande
wettelijke bepalingen worden vervolgd en gestraft. Ihundeze reJaetie de bevoegdheid van den Indischen rechter om
in zaken van zeeroof uit.-pra.tk te doen zeer beperkt ten
aanzien van niet-ingezetenen , terwijl zij ook zelfs tegenover ingezetenen werd uitgesloten ingeval de aanhouding
van do schuldigen buiten Nederlandsoh-hidië had plaats
gevonden , heeft de Indische Regeering een voorstel gedaan
tot betere regeling van die bevoegdheid. Na raadpleging
van den Minister van Justitie is eene aanvulling van de

Algemeene Bepalingen bij den Raad van Saté aanhangig
gemaakt.

Strafm'lb'>ek roor inlanders. In afwachting dat in de
districten van de afdeelingen Boeleleng en Djembrana (Bali
en Lombok) gevangenissen zullen zijn opgericht, is bepaald dat zij, die aldaar door de districtshoofden veroordeeld zijn , hunne straf ondergaan ter hoofdplaats van de
afdeeling (Indisch Staatsblad 1883 n°. 136).
Uitlecering van vreemdelingen. Ter voldoening aan het
verlangen van het Opperbestuur, inedege leeld op blz. 56
van het vorig verslag, heeft de Gouverneur-Generaal, in
navolging van de Nederlandsche wet van 26 November
1873 (Nederlandsoh Staatsblad n ' . 175), ondttf nadere goedk e u r i n g des Koning*, eene ordonnantie vastgesteld (Indisch
Staatsblad 1884 n°. 53), waarbij vnor zooveel noodig is
voorgeschreven de getuigen ouder eed? te hooren , wanneer
de verdachte voortvluchtig i s , en men om zijne uitlevering te kunnen verkrijgen de o v e r l e v i n g van beëedigde
getuigenissen zou behoeven. Tegen bedoelde ordonnantie zijn
echter hiep te lande eei dge beien kingen gerezen, weshalve
de Gouverneur Generaal is uitgenooligd haar door eene
nieuwe te vervangen. De vernachte machtiging op den
Landvoogd om zijnerzijds i:: hot onderwerp te voorzien,
werd alsnog verleen! bij Koninklijk besluitdd. 1 Augustus
1884 n". 18.
In het afgeloopen jaar werden één Europeaan , tegen
wien rechtsingang met bevel tot gevangenneming was
verleend, alsmede drie van roof beschuldigde Chineezen,
op onze aanvrage door het bestuur der Straits-Settlenients
Uitgeleverd. Desgelijks werd van onze zij Ie aan dat bestuur
uitgeleverd een Chinees die verdacht werd van misbruik
van vertrouwen.
Gratie en remissie van straf en. Uit het volgende overzicht blijkt in welke gevallen gedurende 1883 door den
Gouverneur-Generaal gratie of remissie van straf werd
verleend.
Aard dor straften.
Doodstraf
Tuclithuisstraf.
Kruiwagenstraf
Detentie
Plaatsing in eene klasse van
militairen aan eene gestrenge
krijgstucht onderworpen . .
Gevangenis
Dwangarbeid in en buiten den
ketting
Bannisscmcnt
Geldboete
Verbeurdverklaring
Ontzetting van de rechten en
bevoegdheden, vermeld in art.
22 van het strafwetboek voor
inlanders
Provoost (schutterij) . . . .

Euro- Chi- Ara- Inlanpeanen neezen. bieren. ders. Totaal.
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a) Allen militairen, waaronder 2 wegeus insubordinatie en 1 wegens
moord veroordeeld.

[Nederl. (Oost-) Indie.]
b) Veroordeeld wegens moord.
e) Hieronder 3 militairen, namelijk 1 wegen» insubordinatie en
2 wegens moord veroordeeld. Van de 45 gegratieerde niet-militairon
waren veroordeeld: 1 wegens vadermoord, 10 wegens moord, 1
wegens vergiftiging, 2 wegens moord en doodslag, 1 wegens doodslag, I wegens moedwilligen doodslag gepaard met diefstal, 1 wegens
doodslag en ontvluchting, 12 wegens diefstal onder verzwarende orastandigheden, 3 wegens poging tot diefstal met braak bjj nacht gepaard
met moedwillige brandstichting en doodslag, 5 wegens moedwillige
brandstichting, waardoor het te voorzien was dat eenig menschenleven in gevaar kon worden gebracht, en 1 wegens het plegen van
gewelddadigheden die het karakter van doodslag droegen tegen
een politieoppasser in de waarneming zjjner bediening.
d) Hieronder 3 militairen.
e) Hieronder 1 schepeling.
f) Hieronder 21 militairen.
</) Hieronder 5 militairen.
Aan 31 ter dood veroordeelden , waaronder 1 Eoropeesch
en 3 inlandsche militairen , werd gratie geweigerd , terwijl
2 ter dood veroordeelden (1 Kuropeesch militair en 1 inlandcr) niet om gratie verzochten. Ter gelegenheid van de
viering van 's Kouings geboorte lag erlangden in 1883 133
Europeanen , benevens 658 inlanders en met dezen gelij kgestelden, geheele of gedeeltelijke kwijtschelding van
straf. Aan een 6tal in en door 's lands dienst verwonde
dwangarbeiders werd remissie van straf verleend.
§ 5.

Gevangeniswezen.

Gebontoen. Op een aantal plaatsen werd aan de o verbevolking of aan gedeeltelijke onbruikbaarheid der gevangeuissen te gemoet gekomen door vergrooting (in 1883
werd daarmede gereed gekomen te Pekalongan, P a t t i ,
Blitar en Saparoea). door het in gebruik stellen van opzettelijk gebouwde afzonderlijke hulplokalen (in 1883 te
Buitenzorg, .lapara, Poerbol in g g o , Padang en Tondano),
door tijdelijke benuttiging van ander ter plaatse aanwezig
logies, of door overbrenging van een deel der arrestanten
of gestraften naar naburige gevangenissen. Dit laatste vindt
men onder anderen vermeld voor Bekassi, Toeban en Djember , van waar een deel der gevangenen te Meester-Cornelis,
üodjonegoro en Bondowosso werd onder dak gebracht.
Er werden in bet afgeloopen jaar 13 nieuwe gevauge*
nisssn voltooid, namelijk 8 op Java (te Meester-Cornelis
en J o a n a , en zes op districtshoofdplaatsen in .Japara,
Bembang en Boerabaija), 1 op Banka (te Pangkalpinang)
en 4 op Sumatra (te Palembaijan in bet gouvernement
Sumatra's Westkust, ter hoofdplaats Palembang, zoomede — in de residentie Sumatra's Oostkust — te Medan
en te Timhang Langkat), Bovendien twee tijdelijke g e vangenissen te Menes (Bantam) en te Ngrnjoen (Kediri) en
eene kleine gevangenis te Ampel, welke laatste het inlandsch
bestuur in Soerakarta had laten boawen. Met hetaanbrengen
van varbeteringen en herstellingen kwam men in i883gereed
bij 19 gevangenissen op en buiten Java. Daaronder was
er één in Soerakarta, waarvan de Herstelling door het
inlandsch bestuur bekostigd werd. Sommige der bedoelde
verbeteringen bestonden in het aanbrengen van cellen voor
eenzame opsluiting, het bijbouwen van steenen keukens, het
bevloeren van de gevangenissen met portland-cement, enz.
Bij de verwoesting van de afdeelingshoofdplaatsen Anjer en
Tjinngin in Bantam, zoomede van Katimbang en Beniawang
in de Lampongschedistricten, na de uit barsting van Krakatau
werden ook de gevangenissen door de golven verzwolgen. ')
Ter hoofdplaats Telok Betong, in laatstgemeld gewest,
bleef de gevangenis gespaard, doch ongeveer eene maand
later stortte een gedeelte daarvan bijswaren wind en regen in.
In diezelfde maand (September) werd het noodgebouw, dat
te Tjiandjoer voorloopig voor gevangenis diende (verg. vorig
verslag blz. 57), door brandstichting vernield.
Daar in Indie nog geen verbeterhuis bestaat, worden
de jeugdige delinquenten , die ingevolge art. 35 van het
Wetboek van Strafrecht voor inlanders tot opneming in
zoodanig gesticht zijn veroordeeld, uitbesteed bij te goeder
naam en faam bekend staande personen , die genegen zijn
om zich onder toezicht van de politie met hunne opvoe') Te Anjer kwamen daardoor 45 en te Tjiringin 42 gevangenen
om. Voor de Lampongs zjjn de getallen niet opgegeven. De
politioneel gestraften hebben op beide plaatsen in Bantam de gelegenheid gehad om bjj het naderend gevaar zich uit de voeten te
maken. Eenigen hunner zijn later teruggebracht of hebben uit
eigen beweging zich bij het bestuur weder aangemeld.

Bijlage C.
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ding te belasten. In *t laatst van 1882 wei»] door den

landraad t; Patti (Japan) een inlandsch jongeling veroordeeld om gedurende zes jaren in een verbeterhuu te verblijven. Hij gemis aan Iemand onder zijne landgenooten dis
de opvoeding kon op zich nemen, stond de CrouvernearOeneraal toe dat hij tot voorschreven doe] Lij een in de
binnenlanden der residentie .lapara gevestigdén gunstig
bekenden Europeaan zou worden uitbesteed.
Te Samarang en te Soerabaija werd in 18S3 voortgegaan
met de onderhanden nieuwe werken en verbouwingeu die
in verband staan met de sedert lang voorgenomen invoering
van het nieuwe stelsel van dwangarbeid (verg. vorig verslag blz. GIJ). Ter eerstgenielde plaats, waar één van de
drie depots komt, e;i wel in een — in de wijl: Meiaten—
te stichten nieuw gebouw, werd bij liet eind van 1883
de oplevering daarvan binnen weinige maanden verwacht.
Te Sosrahaija waren zoowel het depot (eene verbouwde
gevangenis) als de centrale strafinrichting voor mannen (de
verbouwde citadel Prins Hendrik) met de daarbij behoorende directeurswoning (eene van het departement van
oorlog overgenomen en veranderde kapiteinswoning) gereed.
Men was ec.'iter nog bezig met het in orde brengen van
de gracht die de inrichting omsluit. Ten aanzien van de
plaats waar te Batavia het depot gevestigd zal zijn , is
nog geen beslissing genomen, zoodat ook nog niet is
overgegaan tot het aankoopen van het in 't vorig verslag
(blz. (50) bedoelde terrein te Pegangsatln. Eveneens moet nog
bepaald worden in welke streek van Java de centrale
strafinrichting voor vrouwen zal gevestigd worden.

Stallslii'k ei,:. Volledige statistieke opgaven omtrent het
aantal gevangenen zijn nog over geen later jaar dan over
1882 ontvangen. Omtrent de verschillende categorieën van
gevangenen , bun landaard en de mutatiën onder hen vindt
men uitvoerige opgaven in bijlage .1, die tevens voor elk
gewest afzonderlijk het aantal op 31 December vermeldt.
De totaalcijfers volgen hieronder, terwijl tevens die van
31 December 18S1 worden vermei!.
1881.
Veroordeelden op huune gewone strafplaatsen aanwezig
19 955 a)
Veroordeelden tijdelijk van elders in Atjeh gedetacheerd (dwangarbeiders)
1195
21150
Veroordeelden wier vonnis reeds in kracht van g e wijxde was gegaan , maar die zich nog niet op de voor
hen aangewezen strafplaats bevonden
1 51-2
Praeventieve gevangenen (daaronder ook de veroordeelden die nog wachtten op de beslissing van den
hoogeren rechter. dan wel op den termijn waarop het
vonnis kon worden ten uitvoer gelegd)
8 179
Totaal gevangenen op 31 December
behalve de gegijzelden ten getale van

1882.
18 003
1073
20 038
\ 054

8 232

30 8*1

29 924

117

ui

u) Verbeterd cijfer. In 't vorig verslag werden 4 veroordeelden —
."i mannen en 1 vrouw — te weinig opgegeven.

Naar hun landaard waren de gevangenen (zonder de
gegijzelden) verdeeld als volgt. (De tusscheu () geplaatste
cijfers wijzen het aantal vrouwen aan , dat echter ook in
de daarnevens opgegeven getallen is begrepen.)
1881.
1882.
e i burgerpersonen (waaronder ook van den
militairen stand vervallen verklaarden) . 347 (8)
315 (5)
J behoorende tot leger en
W

'

452 4)
808 (8)
7G7 (5)
i „. (niet-militairen . . .28123(1705)
27 414(1497)
£ i behoorende tot leger
£ ~ f en vloot . . . .
1G5 c)
130,/)
28 288(1705)
27 550(1497)
Vreemde oosterlingen . .
1 745 (48)
1007 (46)
«)
/<)
r)
il)

vloot

Hieronder
Hieronder
Hieronder
Hieronder

1

461a)

30 841(1761)
29T24(i548J
ook Afrikanen.
Afrikanen en Amboineezen.
ook Amboineezen.
de Amboineezen niet begrepen (zie noot i)

H a n d e l i n g e n der S t a t e n " G e n e r a a l . Bijiagon. 1 8 8 1 - 1 8 8 6 ,

Van de veroordeelden die zich op of na 1 Januari 1882 op de
voor hen aangewezen strafplaatsen bevonden, werden er
in dat jaar 146 851 wegens afloop van hun straftijd ontslagen. Daarentegen werden 150 944 nieuwe veroordeelden
op hunne strafplaatsen aangebracht. Het grootste contingent leverden de politioneel gestraften , zcoals uit de volgende opgaaf, die ook tot het jaar 1S81 betrekking heeft,
blijken kan.

Bijgekomen nieuwe
veroordeelden.
1881.
Dwangarbeiders.

.

Wegens strafeindiging ontslagenen.

1882.

1881.

1882.

.

.

12 009

11254

7 896

8 568

Politioneel gestraften.

.

144 812

139 165

142 102

137 728

642

525

587

555

157 463

150 944

150 585

146 851

Veroordeelden tot andere

Door overlijden werden uit de sterkte der bovenbedoelde
veroordeelden — ongerekend dus de praeventieve gevangenen
en de nog niet op hunne definitieve strafplaats aangebrachte veroordeelden — afgevoerd in 1882 3072 personen ,
waaronder 338 in Atjeh overleden dwangarbeiders. In 1881
waren deze cijfers respectievelijk 3484 en 399. Voor de.
verdere mutatiën, ontstaan door desertie en andere oorzaken , zij verwezen naar de boven aangehaalde bijlage J.
Ten aanzien van de praeventieve gevangenen 'j (waaronder ook degenen in wier zaak reeds uitspraak was gedaan
maar die nog wachtten op de behandeling er van in revisie)
leert de statistiek over 1882, in vergelijking met die over
de twee voorafgegane jaren , het volgende. (Over 1879 en
vroeger zijn dergelijke opgaven niet voorhanden.)
1880.
1881.
18!
Aanwezig op 1 Januari. . .
5 394
a)8 748
7 941
T>:(in hechtenis gesteld . 04 218
75 098
72 351
.k o mJ"e n < van desertie teruggebracht. . . B K .
253
2G8
v
1C5
75 951
• 64 480
73518

i

door ontslag van rechts.
vervolging . . . 19 534
_ executie van de
opgelegde straf . 40 970
„ desertie . . . .
340
.. overlijden . . .
099

Aanwezig op 31 December

.

09 880

84 699

80 458
20 279

25 799

49 743
45 039
385
421
830
Gl 543'1491
•70 757
8 337

r 942

7 9G7

a) Verbeterd, zijnde sommige opgaven van uit". 1880 foutief gebleken.

Over eene gedachtenwisseling met de Indische Regeering
betredende het beperken van de praeventieve hechtenis zie
men den aanhef van § 2 van dit hoofdstuk (blz. 53 hiervóór).
Gegijzeld werden gedurende 1882 207, en uit de gijzeling ontslagen 213 personen. Op 31 December 1882 bevonden zich nog in gijzeling 111 personen , waaronder geen
enkele Europeaan , 18 inlanders en 93 vreemde oosterlingen.
Eene specificatie van de onderscheidene categorieën van
gevangenen bij het eind van 1882, naar gelang zij zich
op Java en Madura dan wel in de buitenbezittingen bevonden, vindt men in de volgende opgaaf, waarbij het
getal vrouwen afzonderlijk is aangeduid en wel op de
wijze als boven bedoeld, dat is tusschen ().
') Alleen die in de burgerlijke gevangenissen aanwezig. Ten nanzien van de praeventieve gedetineerden in de militaire gevangenissen
of provoosthuizen, wier aantal bn het eind van 1880, 1881 en
1882 achtereenvolgens bedroeg 313, 237 en 265, z\jn dergelijke
mutatie-opgaven hier te lande niet ontvangen.
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3 394

(315)

975

(12)

2 341

(154)

513

(23)

,
16

(6)

7
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6 583
429

(626)
(8)

1373
31
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(3)

271
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13 440 (1012)

6
4
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Het aantal veroordeelden wier vonnis
reeds in kracht van gewijsde was gegaan, maar die zich nog niet op de voor
hen aangewezen strafplaats bevonden,
bedroeg
1492
(38)
162
(6)
Het aantal praeventieve gevangenen
(daaronder wat de burgerpersoncn
betreft ook de veroordeelden die nog
wachtten op de beslissing van den
hoogeren rechter, dan wel op den
termijn waarop het vonnis kon worden ten uitvoer gelegd) bedroeg:
burger personen
6 784 (384)
1183 (36)
militairen
166
99
Het totaal der gevangenen bedroeg 21 882 (1 434!
8 042 (114)
29 924 (1548)
Het aantal gegijzelden bedroeg . .
93
(4)
18
(„)
""
HU4)
"""
Gezondheidstoestand.
Omtrent dit punt treden de ontvangen berichten niet in belangrijke bijzonderheden. Opgaven omtrent het aantal zieken in de gevangenissen
ontbreken. Uit de als bijlage J overgelegde statistiek over
1882 kan alleen blijken dat in dat jaar overleden: onder
de praeventieve gevangenen 7 5 2 , onder de politioneel veroordeelden 472 en onder de overige veroordeelden 2600.
Neemt men nu ia aanmerking dat het aantal van deze
> overige veroordeelden" — om alleen van deze categorie te
spreken als bestaande in den regel uit degenen die straffen
van langeren duur dan politiestraf ondergaan — op 1 Januari 1882 beliep 14 946 ') en op 31 December 1882
14 276 ' ) , waarvoor als gemiddeld te stellen p. m. 14 600,
dan blijkt de sterfte te hebben bedragen bijna 18 pet. In
1881 was die verhouding (2992 overledenen op eene gemiddelde sterkte van 14 660 veroordeelden) ruim 20 pet.
Belangrijk blijft steeds de sterfte zoowel onder de in Atjeh
gedet&f;Keerde, als onder de van daar (naar P a d a n g ,
Batavia ot H v.-ra!<aija) geëvacueerde dwangarbeiders. Onder
de eentbedoelden beliep de sterfte in 1881 bijna 2 5 , in 1882
bijna 30 pet Hv;veel van de geëvacueerden vóór deu afloop van boa ïtraftijd stierven, is uit de voorhanden gegevens niet na te gaan. Wederopzending, ua h u n herstel,
van geëvacueerden die in Atjeh aan berriberri geleden
hadden, is sedert 't laatst van 1880 verboden , uithoofde
van de gebleken vatbaarheid van de zoodanigen om weder
door die ziekte te worden aangetast. Nu in Atjeh de bei) Hieronder ook degenen die zich nog niet op de hun aangewezen
strafplaats bevonden.

*) Gegevens omtrent den aard der misdrijven ter zake waarvan
dwangarbeiders hunne straf in Atjeh ondergaan, zijn , ondanks de
daartoe in Indië in 't werk gestelde pogingen (verg. vorig verslag
blz. 59 onder Arbeid), niet volledig kunnen worden verzameld.
Slechts ten aanzien van een gideeltc der in 1873 en van een gedeelte
der in 1883 naar Atjeh gezonden dwangarbeiders is eene splitsing
naar gelang van den aard hunner misdrijven ontvangen. De opgaaf
over 1873 heeft betrekking tot 2013 , die over 1883 tot 1086 dwangarbeiders; van de eersten hadden slechts 11 zich schuldig gemaakt
aan moord of doodslag, 4 aan moedwillige brandstichting, 3 aan
zeeroof, voorts 1892 aan diefstal, 75 aan oplichting of misbruik
van vertrouwen en 28 aan andere misdrijven. Onder de 1086 dwangarbeiders, bedoeld in de opgaaf over 1883, waren er 32 veroordeeld ter zake van moord of doodslag, 18 wegens moedwillige
brandstichting, 2 wegens zeeroof, 942 wegens diefstal, 32 wegens
oplichting of misbruik van vertrouwen en 60 wegens andere misdrij ven. Naar gelang van den aard der straffen was de verdeeling aldus:
1873.
1883.
dwangarbeid in den ketting
498
131
„
buiten
588
1882
1086
2013
In verband met het hooger gezegde wordt het niet ondienstig
geacht om door het volgende vijfjarig staatje hier een nader overzicht te geven van de afnemende behoefte aan dwangarbeiders in
Atjeh , de sterfte onder hen en het cijfer der evacuatié'n.
Aanwezige
sterkte op
1 Januari.

In de sterkte U i t de sterkte afopgenumen
gevoerd

JAHEN.

1878

4250

13

861

3140

125

4203
1879

4922 1

4133
39

2788 1

39

2827
1881

2UG

1847 1
18 18

101

1270 1 2295

23

390 1 2504

05

3!

2994
1

338 1 1622
1908

•

fe OJ V

722

2122

8

JU

750

2525

3275

750 1 2525

021 1 2202
2823

3275

3030

2109
1882

1548 1 37G4

a

3114

5413

4901
1880

i
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•9
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Aanwezige
sterkte op
31 December.

Dwangarbeiders buiten
den ketting.
Dwangarbeiders in den
ketting.

»

de-

UI

wegens
sertie.

van den militairen stand
vervallen
verklaarde
personen
personeel der militaire
marine
burgerpersonen . . . .
van den militairen stand
gevange- J vervallen
verklaarde
nisstraf i personen
personeel der militaire
marine
dwangarbeid in den ketting . . .
dwangarbeid buiten den ketting, ter
plaatse door den directeur van justitie
aangewezen
idem ter plaatse der veroordeeling
(m. a. w. dwangarbeid buiten den
ketting voor den tijd van hoogstens
één jaar)
v «• _ «... / dwangarbeid in den
ballingschap ( ketfing
ter ver- < dwangarbeid
builen
vanging van: ( d e n B k e tting. . . .
.... ( tenarbeidstelling aan de
«t««>n \ Pubüeke werken . . .
siranen ^ g e v a n g e n i s g t r a f . . . . .
Van de in de militaire gevangenissen o ('provoost hui zen gedetineerden
ondergingen:
detentie
gevangenisstraf

wegens terugzending naar
Java ot elders.

!

hoefte nnn de wprkkracht»n van veroordeelden niet meer
zoo groot is als vroeger, kan er met meer zorg naar gestreefd worden om alleen krachtige en gezonde gestellen
voor die bestemming aan te wijzen. Ter wille van eene
gereede voldoening ann de aanvragen moet echter nu en
dan van het beginsel om voor den dienst in Atjeh alleen
de zwaarste misdadigers in aanmerking te brengen , worden afgeweken. ') Ook in 188:1 leien weder vele v a n d a a r
geëvacueerden aan berriberri. Te Padang werden deze opgenomen in een daartoe ingericht gebouw nabij het zeestrand, terwijl die, welke te Soerabaija terugkeerden , naar
een tijdelijk hospitaal te Malang (Pasoeroean) werden
overgebracht. De berriberri-lijders onder de naar Batavia
geëvacueerden werden ook slechts bij uitzondering in het
stadsverband , maar meerendeels in het zoogenaamde berriberri-gesticht te Buitenzorg of in het militair hospitaal
te Weltevreden verpleegd. In Bantam meende men den
minder gunstigen gezondheidstoestand van vele gevangenen
hieraan te moeten toeschrijven dat zij met verouderde ziekteu behebt waren. Ook de ramp van 27 Augustus was
op het sterftecijfer van invloed. Te Soemedang (Preanger
regentschappen), waar het logies der gevangenen veel
verbeterd was, beliep de sterfte in 1883 ruim 50 pet.
minder dan in 1882. Ook te Probolinggo waren de ziekteen sterftecijfers in het afgeloopen jaar minder ongunstig

wegens overlijdcn.

Van de in de burgerlijke gevangenissen aanwezige gedetineerden,
voor zoover zjj zich reeds bevonden op de hun aangewezen straf"
plaats, ondergingen:
op Java en
in de l!uitcnMadura.
bezittingen.
burgerpersonen . . . .
22
(3)
„
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als van elders
aangekomen.

58

021 1 2202

10G8 j

952

2823

2020

1008 1 952

1071 1 124

2020

1195

1071 1
11')5

IM

949 1 128
10" 5

Bijzondere tegenzin tegen opzending naar Atjeh werd over "t
algemeen niet waargenomen. De daar te verrichten arbeid is geenszins zwaarder dan b. v. die aan de Bataviasehe havenwerken, aan
het marine-etablissement op Onrust of in de gouvcrnements-steenkolenmynen op Borneo.
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dan in 1882. Te Palembang brak in de nieuwe gevangenis
de cholera uit, waarom weer tijdelijk het oude gebouw
betrokken werd. In de gewesten Sumatra's Oostkust,
Riouw en Billiton, zoomede te Makasser en Menado, hadden de gevangenen veel van berrü>erri te lijden; te Bandjermasin vertoonden zich onder hen cholera en pokken. Onder
de dwangarbeiders dio in de Ommelanden van Padang
aan de verbetering van den weg naar Solok werkten ,
leden velen aan beenwonden.
In 't algemeen werd door de ambtenaren toegezien dat
de gewone gezondheidsmaatregelen, zooals zorg voor goed
drinkwater, voor reinheid enz., zooveel mogelijk in de gevangenissen werden toegepast. Ook werd zorgvuldig gewaakt dat bij het uitbreken van epidemieën geen gevangenen
uit besmette plaatsen naar onbesmette streken werden
overgebracht.
Arbeid. In de centrale gevangenis voor Europeanen te
Samirang bestond gedurende 1883 de arbeid der veroordeelden weder hoofdzakelijk in kleermakerswerk, en wel
bepaaldelijk in het maken van hospitaalkleeren voor de
militaire magazijnen. Het schoenmakerswerk is geheel op
den achtergrond getreden; alleen worden er naar de behoefte muilen voor zieke militairen gemaakt (3000 paar
in 1882 en 5651 paar in 1883). Het afgeleverde werk
vertegenwoordigde, volgens de prijslijst bij de militaire
administratie in gebruik, in 1880 (over 11 maanden) en
in de drie latere jaren achtereenvolgens eene waarde van
f 12123, f 18 406, f 19 978 en f 22256. Het geldelijk
voordeel dat die arbeid heeft opgeleverd, kan niet worden
nagegaan, omdat niet blijkt hoeveel aan grondstoffen verwerkt is. De kosten van ambachtstoezicht (drie beambten),
en die van extra-slijtage aan de kleeding der te werk
gestelde veroordeelden, beliep in 1880, 1881 en 1882 achtereenvolgens f 2510 , f 4632 en f 4568. Gedurende de elf
maanden van 1880 bedroeg het aantal werkdagen 282, in
1881 (toen er gedurende bijna drie weken geen werk was)
290 en in 1882 307. Op elk dier dagen waren gemiddeld
te werk respectievelijk 82, 116 en 117 veroordeelden. Over
1883 blijkt alleen dat gemiddeld 'smaands 120 veroordeelden aan den arbeid waren. Daar de. in 't vorig verslag
bedoelde uitbreiding van de gevangenis nog niet geheel
is tot stand gekomen , liet de voor werkplaatsen te bezigen localiteit nog te wenschen over. In Februari jl. is
in genoemde gevangenis tevens een aanvang gemaakt met
het confectioneeren van de kleedingstukken voor de Europeesche gevangenen , waartoe de grondstoffen voorloopig
uit den voorraad van het departement van oorlog zijn
verkregen, terwijl met de confectie van de kleeding ten
behoeve van de inlandsche gevangenen een begin zal worden
emaakt zoodra de daartoe benoodigde grondstoffen uit
uropa zullen zijn ontvangen. Ook de voor verpleegden in
fciviele
ziekeninrichtingen benoodigde kleedingstukken e:i
de aan de gezagvoerende ambtenaren te verstrekken vlaggen
zullen voortaan in de centrale gevangenis worden aangemaakt.
Vermoedelijk zullen deze werkzaamheden, waarvoor als
proef vijf naaimachines uit Nederland zijn ontboden , voldoende zijn om de te Samarang aanwezige Europeesche
gevangenen voortdurend bezig te houden.
In den loop van 1884 zullen ook de gevangenen in het
civiel en militair gevangenhuis te Weltevreden aan den
arbeid worden gezet, door de opening in die inrichting
van een boekbinders-atelier, waar, voor zooveel mogelijk ,
het bind- en plakwerk voor de landsdrukkerij zal worden
verricht. Tegen het denkbeeld om de gevangenen te Weitevreden met schrijfwerk bezig te houden (zie vorig verslag blz. 59) zijn bezwaren gerezen.
Over de werkkrachten der veroordeelden tot dwangarbeid
werd, evenals in vorige jaren, voornamelijk beschikt ten
dienste van de uitvoering en het onderhoud van publieke
werken , het vervoeren van gouvemementsgoederen , het
verrichten van koeliediensten in militaire inrichtingen , bij
kustlicht-etablissementen enz. Veelal werd door hun arbeid
de taak der heerendienstplichtigen verlicht.
Wat den arbeid der overige inlandsche en met hen
gelijkgestelde gevangenen betreft, komen de ontvangen
berichten met die in vorige verslagen overeen.
De ervaring dat van de dwangarbeiders, en wel voornamelijk van hen die tot tenarbeidstelling aan de publieke
werken zijn veroordeeld, vaak minder partij wordt ge-

trokken dan mogelijk en wenschelijk is, gaf der Indische
Regeering in December 1883 aanleiding (zie bet Indisch
Weekblad van het Recht n°. 1075) om aan de gewestelijke
bestuurders eenige opmerkingen mede te deelen nopens
hetgeen van de veroordeelden kan en mag gevorderd
worden. In die aanschrijving kwam de Regeering ook op
tegen bet bij sommige bestuurshoofden heerschende wanbegrip dat aan de tot tenarbeidstelling veroordeelden geen
andere dan lichte arbeid zou mogen worden opgelegd.
Toezicht; orde en lucht. Het Europeesch gevangenispersoneel geeft over het algemeen redenen tot tevredenheid.
Over het gehalte van de inlandsche cipiers, maar vooral
over het gehalte van de mandoors belast met het toezicht
op de werkzaam heden der veroordeelden, valt weinig te
roemen. Vele cipiers moesten worden ontslagen wegens
verregaande nalatigheid, ongeoorloofde handelingen, ongeschiktheiJ enz. Het aanstellen van dwangarbeiders als
mandoors over hunne mede-veroordeelden voldeed weinig.
De vergrijpen tegen de orde en tucht, waaraan de gevangenen zich hier en daar schuldig maakten , waren over
't algemeen niet van belangrijken aard.
Als gewoonlijk ontsnapten menigmaal inlandsche gevaugenen hetzij uit de gevangenis-lokalen, hetzij van de
werken , uit ziekeninriclitingen of t jdens hunne overbrenging van de eene plaats naar de andere. Dikwijls werden
echter de ontvluchten weder gevat.
§ 6. Militair recht en militaire rechtspraak.
Ter uitvoering van het in 't vorig verslag bedoelde
Koninklijk besluit van 13 October 1882 (Indisch Staatsblad
D'. 54) is bij ordonnantie van 10 December 1883 (Indisch
Staatsblad n". 280) aangewezen op welke plaatsen door
den militairen rechter veroordeelde inlanders hunne straf
of den lijfsdwang moeten ondergaan. Het overleg met de
Ministers van Justitie en van Marine over de wijze van
uitvoering van de straffen die krachtens de Nederlandsche
wet van 14 November 1879 (Nederlandsen Staatsblad n". 193)
aan schepelingen van 's Rijks zeemacht in Indie worden
opgelegd , heeft ten gevolge gehad dat ter zake eene wetsvoordracht is ontworpen, die bij den Raad van State aanhangig is gemaakt.
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.
Omtrent een aantal onderwerpen van plaatselijk of gewestelijk belang , niet aan de Regeering ter regeling voorbehouden , werden in 1883 weder door verschillende gewestelijke bestuurders, krachtens de hun bij art. 72 van
het Regeeringsreglement verleende bevoegdheid , politie—
verordeningen vastgesteld en, na goedkeuring door den
directeur van justitie, uitgevaardigd. In het belang der
hygièue strekten verschillende keuren tot bevordering van
zindelijkheid , veiligheid en orde, die op de broodbakkerijen , die op het houden en slachten van varkens, die tot
wering van de schadelijke gevolgen welke uit de prostitutie voortvloeien, enz. Verordeningen van den eerstbedoelden aard werden o. a. voor een vijftal plaatsen in de
rijken Deli, Langkat en Serdang ter Sumatra's Oostkust
uitgevaardigd, na overleg met de betrokken inlandsche
vorsten. Daarbij werd voor gemelde plaatsen aan inlanders
en met dezen gel ijkgestelden ook de verplichting opgelegd
om licht bij zich te dragen wanneer zij zich na zons»ndergang op den openbaren weg vertoonen. Andere verordeningen betroffen het bouwen en sloopen; het houden,
gebruiken en verhuren van paarden, rij- en voertuigen;
de begraafplaatsen; de brandweer; het onderhoud van
wegen in Chineesche wijken ; het gebruik der wegen enz.
Omtrent laatstgemeld onderwerp werd onder anderen door
den resident van Menado eene keur voor de Min&hMtt
uitgevaardigd , nadat het indertijd bij ordonnantie vastgesteld reglement (Indisch Staatsblad 1857 n°. 16), dat niet
meer voldeed , door de Regeering was ingetrokken (Indisch
Staatsblad 1883 n°. 218). Verder zijn te vermelden: eene
keur op het begraven van doode beesten in de stai en
voorsteden van Samarang (Javasche Courant 1883 n°. 3);
eene betreffende de handhaving van tucht onder de Europeanen die te Samarang van wege de politie tijdelijk
gehuisvest worden (Javasche Courant 1883 n°. 8); eene
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wa:ir! ij werd verboden Otn In «Ie residentie Soerabnija aau
tot dwangarbeid <>t' tenarbeldstelling aan de openbare werken veroordeelden eetwaren en (roeileren te verknopen ut'
te acheaken (Javasche Courant 1883 n°. 71); «ene op het
gebruik van stootn-, zeil— en andere vaartuigen in het
havenkannal te Batavia (Javasche Courant 1883 n°. 31);
eene waarbij, in het belang van den tegengang van veediefstal , zekere formaliteiten werden voorgeschreven ingeval van overdracht van vee onder de inlardsche bevolking In de residentiën Pasoeroean en Madioen (Javasche
Courant 1883 n°. 07 en 89); eene waarbij — tot tegengang van boschdiefstallen — het vervoer en bezit van
houtwerken in de residentie!) Rembang en Madioen nan
zekere cbepalingen werden onderworpen (Javasciie Courant
1883 n . 96 en 1884 n°. 4); eene verordening van den
resident van Tagal, waarbij, ter voorkoming van botebbranden en beschadiging van jong plantsoen , het weiden
van vee in eeniire bepaald aangewezen bosschen verboden werd (Javasche Courant 1883 n° 89), en eindelijk
eene verordening van den resident van Kadoe , waarbij aan
de inlanders en met dezen gelijkgestelden dia Op de passarJ
in dat gewest eeuig beroep of nering uitoefenen de verplichting werd opgelegd om aan de daartoe aangewezen
ambtenaren, beambten en hoofden, op aanvraag, hunne
aanslagbiljetten te vertoonen en zulks om bet ontduiken
van d^ bedrijfsbelasting tegen te gaan (Javascbe Courant
1883 n°. 104)
De vraag of een reglement op het begraven van lijken ,
dat door een resident bij gewoon besluit, in stede van bij
politiekeur, was vastgesteld, kon gehandhaafd blijven,
werd door de Indische Regeeriug ontkennend beantwoord.
Daarentegen was zij van oordeel dat de gewestelijke be•tuurden van hunne wetgevende bevoegdheid geon gebruik
behooren te maken waar het geldt de aanwijzing der
grenzen van wijken voor vreemde oosterlingen , daar dit
een maatregel is van zuiver administratieven aard. Bij de
beuordeeling aan het departement van justitie vau eene
door een der residenten uit te vaardigen verordening op
het keuren van slachtvee, waarvoor keurloon zou verscbuldigd zijn , rees twijfel of dergelijke heffing door den
resident wel kon uitgeschreven worden. De GouverneurGeneraal besliste in bevestigenden zin (April 1883), op
grond dat het bedoelde keurloon niet als eene plaatselijke
belasting was aau te merken, maar slechts als eene
reniuneratie wegens bemoeienissen ten dienste van partiCUÜeren in bet belang der openbare orde in 't leven
geroepen.
§ 8. Bijzondere rechten.
Recht van verblijf. Blijkens den hier volgenden staat
werd in 1883 aan 108 Europeanen en 4822 vreemde oosterlingen vergunning tot vestiging in Nederlandsch-lndië
verleend.
LANDAARD
DER

P E B S O N E N.
Nederlanden . .
Duitse).ers . . .
Engels . h e n . . .
Oostenrijkers . .
Italianen. . . .
Zwitsers. . . .
Fran«t iien . . .
Tiirkc.i . . . .
Zweil -:i . . . .
Noren
Belgen . . . .
Kussen . . . .
Bulgaren. . . .
Chineezen . . .
Arabieren . . .
Andere vreemde oostcrtingen . . .

Vergunningen verleend door
dea GouverncurGeneraal.

de hoogste gewestelyke gezaghebbers
buiten Java en
Madura.

U
14
5

26
5
5

B
1
3

r

7
2
1
1
I

*
1
1

1
2803
17G
43

«\

1593
39
140

a) Bovendien werd in de buitenbezittingen vergunning tot vestiging verleend aan 28 vreemde oosterlingen wier landaard niet is opgegeven. Onder de in de opgaaf bedoelde 1593 Chineezen bevonden

zich niet minder dan 11<>6 in de Wi-sterafJeelieg van üorneo. Het
was naineiyk gebleken (verg. vorig verslag blz. (il) dat een groot
aantal tot die natie behoorende personen aldaar sinds jaren gevestigd WUMI , zonder tot dusver eene vergunning tot inwoning
te hebben aangevraagd. Van de hun alsnog geboden gelegenheid
om dat verzuim te herstellen, werd door velen gebruik gemaakt.

Aan een (Stal oostersche vreemdelingen , namelijk aan 3
Cbineeaehe vrouwen en 1 Dengnleea, allen sedert kort op
Jam aangekomen, en aan 2 Chineezen die zich reeds
eenige jaren aldaar ophielden en als opiumsmokkelanrs
bekend stonden , werd door den Gouverneur-Generaal vergunning tot vestiging in Nederlandsch-lndië. geweigerd,
op grond dat zij niet konden nantoonen genoegzame middelen van bestaan te bezitten of die door werkzaamheid
te kunnen verkrijgen. Omtrent bet aantal door de hoofden
vun gewestelijk bestuur (in de buitenbezittingen) geweigerde vergunningen tot inwoning is hier te lande geen
opgaaf ontvangen. Alleen is bericht geworden dat door
het openbaar gezag 12 niet-ingezetenen (11 Chineezen en
1 Arabier), die zich wederrechtelijk in Nederlandsch-lndië
ophielden, van daar werden verwijderd.
Aan '22 Europeanen en met dezen gelijkgestelden werd
in 1883 overeenkomstig Indisch Staatsblad 1881 n°. 226
vergunning verleend om in Nederlandsch-lndië te reizen,
en wel aau 19 (voor meer dan één gewest) door den Gouverneur-Generaal, en aan 3 (voor een enkel gewest) door
hoofden van gewestelijk bestuur. Van de eerstbedoelde 19
vergunningen strekten er 4 voor geheel Nederlandschlndië , 10 voor Java, 1 voor Sumatra, Banka, Riouw en
Billiton , 1 voor de residentiën Amboina, Timor en Ternate , 2 voor de gouvernementslaiideu der gewesten Celebes
en onderhoorigheden , Menado en Timor , zooniede voor de
residentiën Amboina en Ternate, en 1 voor de gewesten
Sumatra'a Westkust, Benkoelen, Palembaug ea Banka.
Van de 3 gewestelijke vergunningen werd er 1 door den
resident van Benkoelen verleend , terwijl de 2 anderen door
den gouverneur van Atjeb en onderhoorigheden uitgereikt
werden. De houders der beide laatstbedoelde vergunningen
waren twee Fianschen die de binnenlanden der afdeeling
Westkust van Atjeb wenschten te bezoeken. Hun werd
slechts eene vergunning voor zes maanden verleend, en
bovendien werd daarin de beperking opgenomen dat zij
alleen die plaatsen zouden bezoeken welke de adsistentresident ter Westkust voor hunue veiligheid niet gevaarlijk
achtte. Na de gevangenneming van de bemanniug van het
gestrande stoomschip Nis-ro door den radja van TenomPanga (verg. blz. 10 hiervóór), in wiens gebied de gemelde
reinigers ook hadden vertoefd, werden de bun verleende
vergunningen ingetrokken.
Het feit dat een te Djedd&h (Arabi8) teruggekeerde Arabier
op Java onder een valseben naam bal gereisd , gut der
Indische Regeering aanleiding (October 1883) om, ter
ontdekking zooveel mogelijk van oostersche vreemdelingeu
die met verdachte bedoelingen naar Nederlandsch-lndië
komen, de gewestelijke bestuurders bij vernieuwing te
wijzen op de noodzakelijkheid dat nauwlettend de hand
worde gehouden aan het verordende omtrent de toelating en het verblijf in Nederlandsch-Iridië van zoodanige
vreemdelingen. De reeds in 1877 te dien aanzien gegeven
wenken (Bijblad opliet Indisch Staatsblad n°. 3218) werden
tevens in herinnering gebracht.
Aan een verzoek van het consulaat-generaal van Turkije
te Batavia dat onzerzijds eene bepaling zou worden in
't leven geroepen , krachtens welke op de NederlandschIndisohe onderdanen die naar eenig ge leelte vanhetOttomani.-ehe Rijk mochten willen vertrekken de verplichting
zou komen te rusten om hunne passen bij gemeld consulaat
te doen viseeren, meende de Indische Regeering geen gevolg te kunnen geven , vermits daardoor de in 1866 afgeschafte verplichting om zich bij het verlaten van Indië
van passen te voorzien feitelijk weder in het leven zou
worden geroepen.
Ten aanzien van het passenstelsel voor inlanders en met
dezen gelijkgestelden kwam eene nieuwe verordening tot
stand, die de voor de residentie Menado bestaande regeling , tot dusver alleen geldende voor de Minabassa en
voor de afdeeling Gorontalo , ook toepasselijk verklaart voor
de Sangi- en Talaut-eilanden , wat de inlanders betreft
voor zooveel zij niet behooren tot de oorspronkelijke, aan het
bestuur der radja's onderworpen, bevolking (Indisch Staats-
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blad 1883 n". 271). Door de plaatsing van een controleur
op die eilanden kan nu op het reizen aldaar van niet-inheemsche inlanders en van vreemde oosterlingen eenig toezicht
•worden uitgeoefend.
In het begin van 1883 werden eenige Javaansche gamelanspelers door een paar ondernemers, die hen uit winstbejag naar Europa hadden medegenomen, in Engeland
aan hun lot overgelaten. De Regeering zag zich toen in
de noodzakelijkheid om deze lieden op 's lands kosten naar
Indië te laten teruggaan. Het heeft een punt van overweging uitgemaakt of het gebeurde geen aanleiding beboorde te geven om de bepalingen omtrent de borgsteb
linge:i voor inlandsche bedienden, die naar Europa of
Amerika worden medegenomen (Indisch Staatsblad 1829
n°. 132, 1830 n° 25 en 1836 n°. 11), uit te breiden tot
andere categorieën van inlanders. De slotsom is echter geweest dat het bewuste zeer bijzondere geval geen voldoende
termen opleverde om de Indische wetgeving aan te vullen.
Ook is afgezien van het in 't vorig verslag (blz. 62)
vermelde denkbeeld om eenigszins ruimer te omschrijven
de gevallen waarin volgens lnd'sch Staatsblad 1866 n". 57
aan vreemde oosterlingen tot wederop/.eggens kon worden
vergund om zich te vestigen op plaatsen waar hun geen
wijken zijn aangewezen. Dezerzijds is geoordeeld dat de
voorgestelde aanvulling van de bedoelde verordening allicht
tot e^iie te vrijgevige toepassing kon leiden en bovendien
door
de eischen der practijk niet genoegzaam gewrettigd was.
Verwijdering bij politieken maatregel (art. 45 en 47 van
het Regeeringsreglement) werd in 1883 toegepast op 9
personen die voor de openbare rust en orde gevaarlijk
werden geacht, waarvan 1 buiten en 8 in Nederland schIndië geboren waren. Aan den eerstbedoelde, een Egyptenaar, betrokken geweest in de Palembangscbe samenzweering van 1881 , werd het verder verblijf in Nederlandsch-Indië ontzegd (verg. blz. 16 hiervóór). De 8 anderen,
allen inlanders, werden naar bepaalde gedeelten van
Nederlandsch-lndië gerelegeerd. Onder hen waren de reeJs
in 't vorig verslag (blz. 3) bedoelde dweeper en oplichter
in de Preanger regentschappen '), zekere BAPA POENTANG ,
en zijn voornaamste medehelper BAPA ONENQ. Over de
6 andere inlanders die in 1883 geïnterneerd werden vindt
men eenige bijzonderheden in hoofdstuk C hiervóór (verg.
blz. 3 , 6/7, 10, 16 en 23). De overige in hoofdstuk C
vermelde interneeringen, namelijk van een Chinees uit
Madioen (zie blz. 3), van twaalf Atjehsche hoofden en
minderen (zie blz. 4 noot, blz. 5, en blz. 7 noot) en van twee
•Soloreesche hoofden (zie blz. 25), dagteekenen van de eerste
helft van 1884.
Aan eenige inlanders die geen gouvernements-onderdanen
waren , en door den betrokken vorst uit zijn g-ebied waren
verbannen, werd door den Gouverneur-Generaal een ballingsoord op gouvernemeutsgebied aangewezen. Zulks geschiedde in 1883 ten opzichte van de in de zaak der ratoe
KEDATOX van Djokjokarta betrokken Javanen, zoomede
ten opzichte van den afgezetten radja moeda van Bila in
de residentie Sumatra's Oostkust (verg. vorig verslag blz.
2 en 12).
Een drietal verzoeken om verandering van ballingsoord
werden ingewilligd , een achttal afgewezen.
Drukpers. Terwijl in het afgeloopen jaar zeven vervolgingen wegens drukpersdelicten tot vrijspraak leidden,
werden vijf veroordeelingen wegens zoodanige misdrijven
uitgesproken , allen wegens laster, smaad of hoon , als :
één door den raad van justitie te Soerabaija, waarbij den
beklaagde (den redacteur van het Maleisrh dagblad » BintangTimor") f 10 geldboete werd opgelegd, en vier door
het Hooggerechtshof, met vernietiging, verbetering of
bekrachtiging van twee reeds in 't vorig verslag vermelde
vonnissen (respectievelijk van den raad van justitie te Padang en van dien te Samarang) en van twee in 1883
gewezen vonnissen (één van laatstbedoelden raad van
justitie en één van dien te Makasser). Bij die vier uitspraken
in appel werden de drie beklaagden veroordeeld tot geldboete
(respectievelijk f 100, f 50 en f 200) en de vierde tot drie
maanden gevangenisstraf en f 50 geldboete.
') Verleden jaar werd gemeld dat ook in de residentie Madura
het bestuur op een dergelijk persoon de hand had gelegd. Deze is
echter gestorven vóórdat te zjjnen aanzien eene beslissing was genomen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Ter zake van overtreding van art. ld van het Koninklijk
besluit dd. 13 Januari 1854 (Indisch Staatsblad n°. 18),
houdende verbod tot openbaarmaking van tot de gouvernements-archieven behoorende stukken, werden twee vervolgingon ingesteld: één bij den raad van justitie te
Samarang tegen den hoofdredacteur van de»Locomotief',
en één bij den raad van justitie te Batavia tegen den
hoofdredacteur van het Bataviaasch Handelsblad. Deze
laatste werd vrijgesproken (zie Indisch Weekblad van liet
Recht n°. 1066). Eerstbedoelde werd, met aanneming van
verzachtende omstandigheden , veroordeeld tot f 250 gAd~
boete, doch in appel — arrest van het Hooggerechtshof
dd. 15 Januari 1884 — tot f 25 geldboete (zie n». 1061
en 1086 van genoemd Weekblad).
Pandelingschap. Op 's Gouvernementsgebied werd het
verbod tegen het nemen van pandelingen (Indisch Staatsblad 1872 n°. 114) bij voortduring behoorlijk nageleefd.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Bjrneo liep voor alle
nog geregistreerde pandelingen aldaar, bij het eind van
1882 ten getale van 73 (waaronder 31 voortvluchtigen),
het tijdvak hunner dienstbaarheid ten einde. Het gewettigd
pandelingschap heeft in dat gewest alzoo opgehouden te
bestaan.
Behalve in de landschappen genoemd in 't vorig verslag
blz. 62, komt het pandelingschap nog voor in het rijk
Lingga-Riouw en in Indragiri.
§ 9. Personen en instellingen met het rechtswezen in
verband.
Prakthijns. In 1883 werd een advocaat bij hetHooggerechtshof eervol uit zijne betrekking ontslagen , en werden
bij dit college aangesteld twee advocaten , waarvan één
reeds ingeschreven was bij den raad van justitie te Samarang. Voorts werd zoowel bij dien raad als bij den raad
van justitie te Padang een advocaat, en bij den raad van
justitie te Makasser een niet-rechtsgeleerde procureur aangesteld.
Notariaat. Aan één notaris werd in 1883 eervol ontslag
uit zijne betrekking verleend. Twee notarissen overleden ,
en één vertrok met verlof naar Nederland.
Tolken. In de opengevallen betrekking van tolk tevens
translateur voor de Soendasche taal werd tijdelijk voorzien ,
doordat de wegens benoeming tot een ander ambt ontslagen
titularis belast bleef met het vertalen van officieele stukken , en inmiddels voortging een élève-tolk voor de bedoelde betrekking te bekwamen.
Wees- en hoedelkamrrs. Blijkens een arrest van 7 Augustus
1883 (Indisch Weekblad van het Recht n°. 1062) heeft het
Hooggerechtshof, in afwijking van de uitspraak vermeld
op blz. 63 van het vorig verslag, zich ten aanzien van
het vraagstuk betreffende de voogdij en de toeziende voogdij
over Indische minderjarigen aangesloten bij de leer van
den Hoogen Raad, door te beslissen dat een in Nederlandsch-Indië geboren minderjarige ophoudt t t de ingezeteuen van Nederlandsidi-Indië te behooren, ztodra hij
geraakt onder de voogdij van een in Nederland wonenden
voogd, zoodat de Indische weeskamer in zoodanig geval
niet meer de toeziende voogdij uitoefent. De Indische Kegeering heeft thans, in antwoord op de dezerzij ische aanschrijving waarvan in 't vorig verslag sprake was, voorgesteld dat eene wijziging /.ou gebracht worden in het
Nederlandsen Burgerlijk Wetboek , ten einde daardoor aan
de in Nederland vertoevende Indische minderjarigen gelijke
waarborgen te schenken als in het Indisch Burgerlijk
Wetboek zijn opgenomen. Dit voorstel is, in overleg
met den Minister van Justitie, in handen gesteld van de
Nederlandsche commissie tot herziening van het Burgerlijk
Wetboek. Iu afwachting van de daarop te nemen beslissing
is het aanhangige voorstel tot uitvoering van art. 787
van het Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (zie
vorig verslag blz. 63) in Indië nog in advies gehouden.
In het verleden jaar besproken bezwaar dat bij sommige
weeskamers een groot deel der gelden renteloos bleef liggen , is ten aanzien van de weeskamer te Samarang , waar
zich de grootste som in kas bevond , in zooverre voorzien ,
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dat tot een bedrag van ongeveer f 350 000 ten behoeve
Tan die kamer inschrijvingen zijn genomen op het grootboek
der nationale schuld.
Ten einde voor de agenten der weeskamers vereenvoudiging aan te brengen in het afleggen van den eed , in
dier voege dat deze ook elders dan op de afdeeliugshoofdplaats kan worden afgenomen, werd de in 1873 vastgestelde Handleiding voor hunne werkzaamheden dienover-
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eenkomstig gewijzigd. Verg. n°. 3958 van het Bijblad op
het Indisch Staatsblad, zoomede Indisch Staatsblad 1883
u°. 173.
De gebruikelijke opgaven omtrent de in het laatst verloopeu driejarig tijdvak door de weeskamers beheerde kapitaleu en gekweekte r e n t e , zoomede omtrent het ren tecijfer
waarmede de rekeningen der geadministreerden werden
goedgeschreven , vindt men in het volgende overzicht.

Kapitalen waarover rente was uit te keeren:

Rente gedurende
het beheerjaar

over
WEESKAMER TE:

door de

negen, zes en drie

Jaren.

over
twaalf

maanden,

Te zamen.

maanden. doch herleid naar
den maatstaf
van een tol

weeskamers
gekweekt.
o)

jaar.

Rente over het beheerjaar aan de
geadministreerden te
goed gedaan (in verhouding tot de gewonnen rente bij all»
weeskamers te zamen),
voorde jaren 1881,
1882 en 1883 achtereenvolgensbepaald op
7'/4,6 ! l /4en0i/ s pct.

Batavia

1881
1882
1883

2 327 H l
2 409 713
2 496 522

f 249 231
285 897
290 638

f 2 576 372
2 6U5 6I0
2 787 160

198878
200 307
208 929

186 787
181954
172 804

Samarang

1881
1882
1883

1 116 257
1 237 081
1 100 986

85 988
87 455
342 935

1 202245
1 324 536
1 443 921

45 669
34 597
22 738

87 163
89 406
89 523

Soerabaija

1881
1882
1883

1 514 732
1 498 667
1 652 2G8

106 712
142 741
184 649

1 621444
1 641 408
1836 917

134 394
123168
'.15 539

117 555
110 795
113 889

Padang

1881
1882
1883

124 192
138 867
148 479

10 368
5 384
48 357

134 560
144 251
190 830

13648
13933
16 772

9 756
9 737
12 204

Makasser b)

1881
1882
1883

156 402
150 208
109 491

7818
25 307
15916

164 220
175515
185 407

19 387
34 267
33 098

11 906
11847
11 495

AmboinaJ)

1881

58 636

10 596

69 232

10188

5 010

Banda b)

1881

38 488

38 488

9 889

2 790

T e zamen

1881
1882
1883

f

5 335 848
5 434 536
5 567 746

470 713
546 784
882 495

f

5 806 561
5 981320
6 450 241

f

432 053
406 332
397 076

f

420 976
403 739
399 915 c)

c) Hierbij is op te merken dat elke weeskamer, die van een zustercollege kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekte rente
verantwoordt alsof die verkregen was van eig"n kapitalen.
b) Met 1 Juli 1882 werden de weeskamers te Amboina en Banda opgeheven en hare functiën overgedragen aan de weeskamer te Makasser
(Indisch Staatsblad 1882 n°. 74).
e) Dat het totaal bedrag der over 1883 uitgekeerde rente hooger is dan dat der over dat jaar gekweekte rente is hieraan toe te schrijven
dat bij de berekening van het rentecijfer over 1883 is opgebracht het overschot van 1882, zijnde een bedrag van f 5449; zie het in 1881 g e w i j zigde art. 30 alinea 3 der instructie voor de weeskamers in Nederlandsch-Indië (Indisch Staatsblad 1872 n°. 166 en 1881 n°. 2Ï0).

G. Algcniecne Kekenkamer en Comptabiliteit.
§ 1. Alfjcmeene

Rekenkamer.

De in 't vorig verslag vermelde vacature, in de Algemeene Rekenkamer ontstaan door het eervol ontslag aan
bet lid C. D E W A A L verleend, is bij Koninklijk besluit
van 16 Augustus 1883 n°. 27 aangevuld door de benoeming
van den heer \V. VAN DER PIJL , die blijkens dat verslag
reeds als tijdelijk lid bij het college werkzaam was in
verband met de afwezigheid van het lid J. A. VAN OORSSER
met buitenlandsch verlof. Daar dit lid nog langer dan zes
maanden afwezig kon blijven , werd bij Indisch besluit van
7 October 1883 n». 14 de heer H. V A N ALPHEN J R z u . ,
secretaris van het college, tot tijdelijk lid benoemd op denzelfden voet als vroeger de heer VAN DER PIJL (namelijk
op den voet van art. 60 al. 3 der CDmptabiliteitswet, zooals
die alinea luidt ingevolge de wet van 30 December 1882,
Indisch Staatsblad 1883 n c . 33), welke benoeming door
den Koning is bekrachtigd. Sedert is de heer VAN ALPHEN ,
bij Koninklijk besluit van 3 J u n i 1884 n°. 3 5 , tot lid
benoemd in de plaats van den heer B. SCHAGEN VAN
SOELEN , die op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst was
ontslagen bij Koninklijk besluit van 24 Februari 1884
n°. 11. Op gelijke wijze ontviel het lid G. H. BOELHOUWER
aan het college (Koninklijk besluit van 18 Mei 1884 n°. 30),
in wiens plaats bij de afsluiting van dit gedeelte van het
verslag nog niet was voorzien. Inmiddels had ook de heerVAN
DORSSER (die in April jl. naar Indië terugkeerde) weder
zitting genomen.

Op den voet van art. 60 al. 2 der straks genoemde wet
is in Augustus 1883 de secretaris der Rekenkamer met de
waarneming van het lidmaatschap belast geworden toen
het lid A. MIJER een binnenlandsch verlof van twee maanden tot herstel van gezondheid had verkregen. In andere
gevallen van kortstondige afwezigheid, of wel wanneer
eenig lid ingevolge art. 12 van de instructie der Rekenkamer (Indisch Staatsblad 1866 n°. 158) zich aan de behandeling van eenige zaak moest onttrekken, trad de
voorzitter bij een der tafels als lid op. Bij Indisch besluit
dd. 24 November 1883 n°. 19 moest echter voor de deelneming aan de behandeling van eene zaak als bedoeld bij
gemeld art. 12 de secretaris, de heer J. C. D E BRUIJN,
worden aangewezen, omdat de voorzitter op dat oogenblik
deel van eene der tafels uitmaakte wegens tijdelijke afwezigheid van een der overige leden. Het aangehaalde besluit bepaalt tevens dat ook voortaan genoemde secretaris
zal mogen zitting nemen telkens wanneer dusdanige samenloop van omstandigheden weder mocht voorkomen.
De in 't vorig verslag (blz. 64) besproken wijzigingen
in de instructie der Kamer — zie Indisch Staatsblad 1882
n°. 264 — blijken in de practijk goed te voldoen. Moeilijkheden of ljezwaren bij de uitvoering werden niet ondervonden. Naar het oordeel der Rekenkamer behoeft de
opruiming van den achterstand niet in een al te ver verschiet te worden gesteld, wanneer namelijk aan de departementen, voor zooveel noodig, nog eenigen tijd extrahulp geschonken blijft en ook het tegenwoordig bureaupersoneel der Kamer niet wordt ingekrompen. Daarbij komt
dat in het vervolg de voortgang vlugger zal kunnen zijn
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omdat, naarmate men vordert, men te doen krijgt met
de latere jaren, waarin de ambtenaren zoowel l>ij de kasals bij de andere adtninistratiën meer vertruuwd waren
geraakt met de in 1874 in werking getreden nieuwe
voorschriften ter uitvoering van de comptabiliteitswet. Dit
laatste kwam reeds duidelijk aan het licht bij de behandeling van de begrootingsrekening van 1875, welke, in
Januari en Februari 1884 bij de Hekenkamer ontvangen ,
nog vóór het einde van April kon worden doorgezonden zonder tot veel aanmerkingen aanleiding te hebben gegeven ').
Omtrent den stand van de werkzaamheden der Kamer
bij het einde van 1883 zijn verder nog de volgende opgaven
ontvangen.
Wat de examinatie der Ontvangsten betreft, was de
vooruitgang bevredigend te noemen. Tegenover den staat
van zaken bij het eind van 1881 en 1882, was op 31
December jl. de achterstand *) in de afdoening der verantwoordingen van het geldelijk beheer ingekrompen van
respectievelijk 24 en 20 tot op ongeveer 18 maanden, en
die in de afdoening der verantwoordingen van het materieel
beheer van respectievelijk 12 en 6 tot op 3 maanden.
De examinatie van de Uitgaven bleef, evenals op 31
December 1881 en 1882, zes maanden ten achteren. Dat
men daarbij niet tot vermindering van den achterstand
kwam , wordt hieraan toegeschreven dat een deel van het
voor deze examinatie afgezonderd personeel herhaaldelijk
moest worden aangewezen voor andere werkzaamheden , in
het bijzonder voor de afdoening van vorderingen aan het
voorloopig onderzoek der Rekenkamer onderworpen. Het
aantal van deze vorderingen , in welker geregelde afdoening geen stilstand mag ontstaan, in 1875 nog geen volle
35 000 bedragende, en in 1882 gestegen tot 47 352, was
in 1883 wel eenigszins gedaald, maar beliep toch niet
minder dan 45 507.

nagenoeg allen beloopen wegens overtreding van belaati ng- verorden i ng en.
II Algemeen burgerlijk beheer.

In dit verslag zijn drie mutatiëu onder de hoofden der
departementen van algemeen bestuur te vermelden. Als
directeur van financiën werd de heer mr. H. A. DE GHOOT ,
die wegens ziekte met verlof naar Europa moest vertrekken , vervangen door dr. L. W. G. DE ROO , tot dusver
inspecteur van financiën, die den 3den Januari 1884 optrad.
Tot directeur van binnenlandsch bestuur werd in de plaats
van den lieer D. PLES , die den 12den Juni jl. 's lands
dienst met pensioen verliet, benoemd de heer P. F. WEGENEH , tot dusver resident vau Samarang. Eindelijk werd
in Juni jl. ook de directeur der burgerlijke openbare
werken T. C. J. KROESEN op zijn verzoek gepensionr.eerd.
Omtrent zijne vervanging is hier te lande nog geen bericht ontvangen.
Tot bijwerking van achterstand in het comptabele werk
beschikten de verschillende burgerlijke departementen ook
gedurende 1883 nog tijdelijk over buitengewoon personeel.
In het voorschrift nopens het ophouden van traktement
bij ontslag van ambtenaren (Indisch Staatsblad 1851 n°. 67)
werd eene wijziging gebracht ten einde rekening te houden
met de omstandigheid dat op vele plaatsen voor ambtelijke
mededeelingen zoo noodig ook van de telegraaf is gebruik
te maken. Waar tot dusver het ophouden van traktement
zich regelde naar de maand waarin of den dag waarop de
belanghebbende van het ontslag kennis kreeg »door ontvangst van het besluit", is nu voor deze laatste woorden
de uitdrukking » op officieele wijze" in de plaats gekomen
(Indisch Staatsblad 1883 n°. 208).
In April jl. is dezerzijds de aandacht van de Indische
Regeering gevestigd op de wenschelijkheid om het genot van
nonactiviteits-traktement, wachtgeld of onderstand zooveel
§ 2. Comptabiliteit.
mogelijk te beperken. Dientengevolge zijn de tot het doen
benoemingen bevoegde autoriteiten en colleges namens
In afwijking van de zienswijze, sedert 1877 door haar van Gouverneur-Generaal
aangeschreven om bij voorziening
gehuldigd, heeft de Rekenkamer zich verklaard voor de den
in vacatures in de eerste plaats na te gaan of daarvoor
opvatting dat de in art. 94 der comptabiliteitswet gestelde landsdienaren
komen die in het genot zijn
regelen, betreffende het opmaken der rekeningen van van inkomsten inalsaanmerking
zooeven bedoeld. Daarbij is opgemerkt
comptabelen die onder curateele gesteld worden of over- dat zij die niet meer
volkomen berekend worden geacht
lijden, onk gelden wanneer een comptabele, die aan zijne om betrekkingen te bekleeden
als vroeger door ben werden
verplichting tot het afleggen van rekening niet heeft vol- vervuld, in eene mindere betrekking
of dij een anderen
daan , na het nederleggen van zijn beheer komt te over- diensttak
herplaatsing
moeten
vinden,
en
dat voor ontslag
lijden of onder curateele wordt gesteld De Indische Regee- uit 's lands dienst moeten worden voorgedragen
de zoodaring heeft zich bij een besluit van 18 Augustus 1^83 met
die voor hervatting van den actieven dienst geheel
deze opvatting vereenigd (Verg. n°. 4012 van het Bijblad nigen
op het Indisch St.-iatsblad). Voorts is bij een Indisch besluit ongeschikt worden geacht.
Aan den directeur van financiën werd bij Indisch Staatsdd. 10 October 1883 (Bijblad n°. 3970) tot regel aangenomen om aan hen, die ex-officio belast worden met blad 1883 n°. 193 eene ruimere bevoegdheid verleend dan
het opmaken van de rekeningen van nalatige comptabelen, voorheen in het bevorderen en verplaatsen , buiten bemoeienis
telkens een naar omstandigheden te bepalen termijn te van den Gouverneur-Generaal, van ambtenaren behoorende
stellen binnen welken aan de opdracht moet voldaan zijn. tot den dienst der iu- en uitvoerrechten en accijnzen.
In December 1883 werd aan de hoofden van algemeen
Van de in 1878 (Indisch Staatsblad n°. 169) aan
bestuur
en aan de verdere tut het doen van benoemingen
den Gouverneur-Generaal gegeven algemeene machtiging
bevoegde autoriteiten en colleges eene vroegere gouverneom geheele of gedeeltelijke kwijtschelding te verleeneu
ments-circulaire (dd. 28 November 1851) in herinnering
van niet bij rechterlijk vonnis opgelegde boeten 3 ) , het
gebracht,
houdende aanbeveling om van hunne bevoegdbedrag van f 2000 niet te boven gaande, werd in het
afgeloopen jaar in 32 (in 1882 in 31) gevallen gebruik heid tot aanstelling van klerken en mindere geëmploijeergemaakt. Het totaal bedrag van het kwijtgescholdene, in den wier bezoldiging f 120 's maands niet te boven
laatstgemeld jaar f 5956 , beliep in 1883 f 11 034. Ongeveer gaat, bij voortduring zooveel mogelijk gebruik te maken
de helft dier kwijtscheldingen betroffen overtredingen van de ten gunste van de in Indië opgevoede afstammelingen van
Europeanen , opdat de zoodanigen in de gouvernementsbepalingen op de kofliepassen. De overige boeten waren
bureaux niet vau lieverlede worden verdrongen door uit
Europa komende en niet voor den Indischen dienst opgei) Over de werking der hooger bedoelde nieuwe comptabiliteits- leide sollicitanten.
voorschritten is, in voldoening aan de hun in 1882 gedane opdracht
's lands archief te Batavia valt aan te teekenen
(verg. het verslag van dat jaar, hoofdstuk G , § 2), ook door de datNopens
daarin
thans zijn opgenomen de oude archieven van
hoofden der departementen van algemeen bestuur gerapporteerd.
Men zie deswege de Memorie van Toelichting behoorende bij het den raad van justitie te Makasser en van de opgeheven
onlangs ingediend wetsontwerp tot vaststelling van het slot der raden van justitie te Amboina en Banda (zie Indisch
Indische begrootingsrekening over 1874. (Zitting 1883—1884 — 223.) Staatsblad 1883 n°. 179). Ook in gewestelijke archieven
Over het werk der begrootingsrekeningen wordt overigens gehan- werden nu en dan oude stukkeu aangetn ffen , welke naar
deld in hoofdstuk M, afd. I , § 1 van dit verslag.
Batavia zijn opgezonden en aan het archief aldaar toege=) Hetgeen op het tijdstip, waarop de Rekenkamer den stand voegd. Met de bewerking van den vervolg-inventuris werd
van zaken nagaat, over het loopende en het voorafgegane dienst- voortgegaan. In vereeniging met het Bataviaasch Geuootjaar nog te behandelen is, wordt niet als achterstallig beschouwd. schap van Kunsten en Wetenschappen is besloten tut de
') Over kwijtschelding van gerechtelijke boeten krachtens het uitgave van een » Nederlandsch-lndisch plakkaatboek " ,
waarvoor de bouwstoffen in 's lands archief te Batavia aanden Gouverneur-Generaal toekomende recht van gratie zie men
wezig zijn en waarvan het eerste deel ter perse ligt.
blz. 56 hiervóór.
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J Departement van blnnenlandsch bestuur.

controleurs in dienst, zooals blijkt uit den hier volgenden
staat.

I. GF.WESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIK.
Afkomstig van het Afkomstig van h e t
kader voor de
kuder voor
J a v a en Madura. buitenbezittingen.

§ 1. Europeesch bestuur.
Sedert de mededeelingen in 't vorig verslag (olz. 66),
welke reeds betrekking hadden tot de eerste muaudeu van
1883 , zijn verder in de formatie van de Europeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur geen wijzigingen gekomen dan voor zooveel betreft het kader der controleurs
op Java en Madura, dat met 4 vermeerderd en dus op
106 gebracht werd (Indisch Staatsblad 1883 n°. 242) als
een gevolg van de in § 4 hierna te bespreken uitbreiding van 's Gouvernenients rechtstreeksch bestuur in de
residentie Madura. Bij het eind van 1883 waren bedoelde
106 controleursplaatsen , evenals de 50 plaatsen van adspirant"Controleur op Java en Madura, allen vervuld. In de
buiten bezittingen was mede het getal adspirant-controleurs
(24) compleet, doch vau de 131 vaste controleursposten
waren er op 31 December jl. slechts 130 bezet, daar de
controleur van Soemba (Timo^ tijdelijk door een posthouder vervangen was. Het volgende overzicht doet zien
hoe de opgegeven cijfers over de verschillende gewesten
verdeeld waren.
C j n t r o - Contro
leurs
Ieurs
2'ie
1ste
klasje. klasse.

G E W E S T E N .

Adspir.

Te

contro leurs.

1
10
4
I
4
4
3
5
2
4
4
1

50

O p 31 Dec. 1883 in dienst

50

Normale formatie

O p 31 Dec. 1883 in dienst .

.

14
5
3
7
7
4
•
I
5
4
a) 3
1

20
3
3
8
3
I

57

ii

73

21

154

71

M

155

130
Normale formatie.

57

ê*

1

W e s t - J a v a in verband met
de maatregelen tot b e t e u g e l i n g van de veepest. . . .

in Bantam (toegevoegd aan den
resident voor werkzaamheden
in verband staande met de
gevolgen van de uitbarsting
op Krakatau)

op Madura (in verband met de
voorgenomen inlijving van
het regentschap Bangknllan).
t e r Sumatra's W e s t k u s t in het
belang van de maatregelen
tot bestrijding van de v e e ziekte in de aideeling Tanah
Datar
in de Lampongsche districten
ter beschikking van den resident voor werkzaamheden in
verband staande met de g e volgen der uitbarsting op
Krakatau

in

de residentie Menado (in
het belang van de koffiecultuur
in de MinahassaJ

in

de residentie Ternate (één
ter beschikking van denresid e n t en één op Batjan) . .

15C

15
10
o•
n
2

ii

in

in de residentie Oostkust van
Sumatra (voor Poeloe Lawan).

11

|

OS

H

om den hoofdinspecteur voor
de suiker- en de rijstcultuur
behulpzaam te zijn in het verzamelen van gegevens voor
het
ontwerpen
van eene
nieuwe regeling der l a n d rente op J a v a en Madura .

15G

11

4

a

als tijdelijk leeraar aan de landbouwschool te Buitenzorg. .

in de residentie Palemhang (voor
Djambi)

1
3

11

té

14
BSkSS

C
1
2
19
10
7
6
13
5
6
13
13
8
' 6
7
G
5
9
8
ü

38
11
8
19
11
10
5
12

4
3
2
4
1

ë II

in Djokjokarta (voor onderzoekingen met de landverhuur
in verband staande). . . .

BUITENBEZITTINOEN.

Sumatra's W e s t k u s t . . . . ,
Benkoel?»
Lampon gsche districten
. . .
Palembang
Sumatra's Oostkust
Atjeh
Riouw
AVesterafdepIing van Borneo . .
Znider- en Oosterafd. van Borneo
Celebes en onderhoorigheden . .
Menado
Amboina
Timor
Bali en Lombok

GESTBLD:

zamen.

J A V A EN" M A D D K A .

Bantam
Batavia
Krawang
P r - a n g e f regentschappen .
Chenbon
Tngal
Pekdlongan
Samarang
Japara
. . . . . . . . .
Rembing
Soerftbaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Ka'Joe . .
Mndio^n
Kediri
Madura

WERKZAAM

131
a) Waaronder 2 ontleend aan het kader voor J a v a en Madura.
i) Waaronder 1 als boven.

Voor speciale werkzaamheden waren bovendien bij bet
einde van het afgeloopen jaar 28 controleurs en adspirant-

in de residentie Bali en Lombok
(waarvan één voor onderzoe- [
k i n g e n in verband met de te
ontwerpen regeling der l a n d - |
rente in de afdeeliugen B o e - I
leleug en Djembrana) . . . |
T e zamen . . .. |!

•i

5f
De in het afgeloopen jaar met de Indische Regeering
gevoerde briefwisseling over eene reorganisatie van het
korps controleurs heeft eene negatieve uitkomst opgeleverd.
In overeenstemming rnet de Indische adviezen is geen
aanleiding gevonden om de thans bestaande en goed werkende regeling prijs te geven.
Voor 1884 is eene betere verdeeling ingevoerd van het tot
dusver toegestane bedrag voor het bekostigen van schrijfbehoeften , gedrukte^ en andere bureaubenoodigdheden ten
dienste der Europeesche ambtenaren bij het binneulandsch
bestuur. Voor deze herziening zijn de gewesten zooveel
mogelijk in klassen gerangschikt naar gelang van het
aantal kantoren. Het voor elk gewest toegestaan bedrag
wordt beschouwd als eene inJemniteit, die in geen geval
voor verhooging vatbaar is, en waarvan de verdeeling
overgelaten is aan de hoofden van gewestelijk bestuur.
Op den regel, dat de adsistent-residenten eene vaste toelage
voor reiskosten genieten, is onlangs (Indisch Staatsblad
6 I 13 ,

1
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1884 n°. 80) eene uitzondering gemaakt ten aanzien van
den adsistent-resident van Buitenzorg, wien nu (in navolg i n g van de regeling die in 1874 voor Meester-Corn dis
werd gemaakt) vergund is voor dienstreizen binnen zijne
ufdeeling te declareeren op den voet van bet algemeen
tarief voor reis- en verblijfkosten , en zulks uit aanmerking'
van den bijzonderen toestand waarin de ufdeeling Buitenzorg ten opzichte van de middelen van vervoer verkeert
sedert de opheffing van de gouvernementspaardenpost zouder dat er , zooals elders , eene aan particulieren uitbestede
paarde.npost voor in de plaats is getreden.
Bij eene circulaire van den directeur van binnenlandsch
bestuur aan de gewestelijke bestuurders dd. 31 December
1883 werden , op last van de Kegeering, voorschriften geye«
ven tot het verkrijgen van eene vereenvoudigde en uniforme
inricoting der controleurs-archieven , ten einde de raadpleging en het bijhouden er van te vergemakkelijken,
alsmede het schrijfwerk zooveel mogelijk te beperken.
Tevens zijn wenken gegeven ie:i eiude de dienstcorrespondentie tusscl.an plaatselijke ambtenaren onderling te beperken. i)e otb'cieele correspondentie met de iulandscbe
hoofden , tot welker beperking mede middelen aan de hand
zijn g e d a a n , moet, volgens de circulaire, uitsluitend in
het Maleisch (met latijn-ch karakter) geschieden. AmuteliJKe briefwisseling in de landstaal is uitdrukkelijk verboden.
§ 2. Inlandsch

Tweede Kamer, es
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BUIage C.

bestuur e/t politie.

Uver de hervorming van liet inlandsen bestuur in het op
12 November 1883 door liet Gouvernement onder rechtstreeksch bestuur genomen gebied van den gewezen p.uiembahan van Sumanap (residentie liadura) en over de niet dien
maatregel samenhangende nieuwe iudeelir.g in distrieten
en enderdistricten van het gouvernements-regentseiiap

Pamakasnn aldaar wordt geiiandeld in 14 dezer afdeeluig.

Kene reorganisatie van het districtsbestuur ui den trant
van die welke blijkens de twee laatste verslag; n ree :s in
onderscheidene gewesten van Java u ten uitvoer gelega ,
hootdzakelijk bestaande in vermeerdering van het aantal

onderdiatrictsboofdeu tegen opheffing van de speciale betrekktng van komemantri, ia sedert nug tot atand gekomen
voor Cheribon en voor dat gedeelte der residentie Bezoeki
(het regentschap Banjoewangi) waar de maatregel nog
niet was toegepast (luoisch Staatsblad 18SJ n°. 28-*/285 en
286/287. Voor eene verbetering in het ombr n°. 284 opgegeven aantal maiitri's bij de waterleidingen in Cheribon
zie men Indisch Staatsblau 1884 n°. 38.) Voor 1'ekalongan,
waar in en aanvang van 1882 eene nieuwe indeelmg van
de onderdistricten tot stand kwam , is die onlangs weder
gewijzigd door splitsing of samenvoeging , echtt-r met behoua van het bestaande getal, Sommige kregen ook andere
namen in verband met eene verlegging van de standplaatsen
der Introkken adsistent-we iono's (Indisch .Staatsblad 188*
n°. 28). In Kediri verwisselde een di-trictshoofd van standplaats mi t een onderdistrictahoofJ, terwijl hetzelfde g e •chiedde in Japara. Zin deswege Indisch Staatsblad 1883
n°. 307 en 1884 ü'. 25. De districtshoofden van Anjer en
Tjiringin in B a n t a m , wier vroegere gelijknamige standplaatsen door de uitbarsting van Krakatau verwoest werden ,
kregen voorloopig de dessa's Serang llir en Tendjolaliang
tot zetel. Ook aan verscheidene onderdistrictahoofden i
Bantam , wier standplaatsen verwoest waren
d verdund
zich voorloopig elders te vestigen. In
Proboüuggo
me!' de atandpUars van een onder istrict
hoofd verlw e d
d
(.Indisch Staatablail 1*84 n*. 13).
Ruim een 300 tal dessa's op Java en Madura, waar i!e
betrekking vsu dorpshoofd openviel en welker gebied voor
een zelfstandig bestaan te klein werd geacht, werden in
;;>.;:', met een of meer der naast lij liggende deesa's vern i - d , hetzij door de residenten eige'. machtig na gebleken
i.'istemini: g van de meerderheid der ingezetenen . hetzij,
waar die instemming oi.tbrak , na verkregen machtiging
van den Gouverneur-Generaal (ver^r. n°. 3398 van het
Bijblad op bet Indisch Staatsblad). Slechts 35 malen kwam
h.-t in 1883 voor dat eenig dessagebied te groot werd ge:,cht om door één dorpshoofd naar hehooren te worden
bestuur 1. In die gevallen werd tot splitsing besloten. Een
en ander blijkt nader uit het volgende gewestelijk overzicht.
Handelüiiran der Staten-üeneraaL Bipagen. 1884-1885.
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GEWESTEN.

Aantal gevallen
waarin door
den Qouvcrneur-Geni mal
eeno beslissing
werd genomen
aangaande

Aantal f?("vallen
waarin door
den betrekken
resident eene
beslissing
werd genomen
aangaande

TOTAAL.

Samensplit— samen split- voe- Splitvoesing
sing:
«•>»«•
van fd'ig
van
van
van dessa's van dessa's van dessa's.
lessa's
dessa's
lessa's.

samen
voe-

Baataai

10

8

Krawang
Preanger regentscliapp.
Cheribon
Tagal
1'ekalongan
Samarang
Japara
Keinban.'

Boeraba0a
I'asoeroean
Probolinggo

r

20

20

n

2
17
33
3

5
1
C
16
8

Hagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madara

r.3

3
10

17
38
4
8
19
18

7
1
48
9

7
5
56
12

i

Deieefcl
RaajossaM

Totaal . . .

n

a)

n

89

89

252

31

305

35

Ten einde een wakend rog te houden op bet gebruik
door de residenten op Java en Madura gemaakt van hunne
bevoegdheid om do verkiezingen van dessaboofdeu al of niet
goed te keuren en in zekere gevallen dessahoofden te ontslaan , werd in 1878 door de Indische Regeering voorgeechrevan dat de gewestelijke bestuurders van hunne uealissingen ten deze om de drie maanden moesten rapporteereu. Nu de ondervinding geleerd heeft dat de regelen
omtrent de verkiezing i'ii het ontslag der bedoelde hoofden
door de besturende Èuropeeache ambtenaren over bet algemeen naar behoore:: worden nageleefd, is bepaald dat
— bijzondere gevallen daargelaten — met jaarlijksche
mededeelingen kan worden volstaan (Indisch Staatsblad
1883 n*. 229).
Ten aanzien van de buitenhezittingen is in deze paragraaf slechts mededecling te doen van eene nieuwe territoriale indeel ing van de residentie Banka (verg. la.^er É; 4
dezer afdeeling), zoomede van eene niet tot vermeerdering
van uitgaven leidende wijziging in de samenstelling van
het politiepersoneel in de afdeeling Banda (residentie Amboinn) en in de residentie Timer. waaromtrent het voldoende is te verwijzen naar Indisch Staatsblad 1883 ».. 289
en 241. Over eene tijdelijke vermeerdering van het korps
gewapende politiedienaren in de residentie Suniatra's Oostkust ten behoeve van de bovenlanden van Assahan zie
men blz. 12 hiervóór.
§ 3. Best uur over vreemde

oosterlingen.

Met. betrekking tot het bestuur over de Chineezen zijn
voor Java en Madura alleen te vermelden de instelling
van het (onbezoldigd) ambt van luitenant di"r natie op de
afdeelingshoof!plaats Tjiandjoer in de residentie Preanger
regentschappen (Indisch Staatsblad 1883 n°. I'i9), en de
vereeniging in afzonderlijke wijken van de Chineezen te
Tjilegon en te Menesin Bantam , en te Weliri in Samarang
(Indisch Staatsblad 1883 n°. 252 en 1884 ir*. 22). In laatst"
gemelde residentie werden de te Ambarawa toegelaten
niet-Chineesche vreemde oosterlingen mede in eene afzon*
derüjke wijk vereenigd (Indisch Staatsblad 1883 n°. 204.)
Nadat het gewestelijk bestuur ter Sumatra's Oostkust
zich daartoe reeds sedert eenigen tijd de instemming en
medewerking der selfbesturende radja's verzekerd h a d ,
ook wat betreft de aanwijzing hunnerzij Is van de benoocligle terreinen, is er bij ordonnantie van 8 April 1884
(Indisch Staatsblad n°. 61) toe overgegaan om ook in genoemde residentie aan de Chineezen , overal waar zij daartoe
talrijk genoeg vertegenwoordigd zijn, namelijk op 21 plaat-
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sen iu de afdeeling Deli, op 22 plaatsen in de andere
afdeelingen en op 2 plaatsen in liet landschap Poeloe
Lawan , <le verplichting op te leggen om zich in afzonderlijke wijken te vereenigen ouder onmiddellijk bestuur
en verantwoordelijkheid van hunne eigene hoofden volgens
eene voor deze laatsten door den resident vast te stellen
instructie. De verplichting om op bedoelde plaatsen in do
aan te wijzen wijken te wonen geldt niet voor de Chineezen
die krachtens een geregistreerd werkcontract op ondernemingen van landbouw en nijverheid gevestigd of krachtens
eene speciale licentie bij houtzagerijen werkzaam zijn. Het
ligt in de bedoeling in elke Chineesche wijk door den resident
een onbezoldigden wijkmeester te doen aanstellen en
door deze wijk meesters de bedrijfsbelasting te doen innen ,
waardoor zij in het genot komen van liet vastgestelde
collecteloon. In de samenstelling van het vast bezoldigd
Chineesch personeel in dit gewest. (Bijblad op het Indisch
Staatsblad n°. 3065) is bij een gouveruementsbesluit dd. 22
April jl. deze wijziging gebracht, dat als standplaats van
een bezoldigden wijkmeester, in stede van Boekit Uu toe in
de afdeeling Siak , werd aangewezen Seruewai in de onderafdeeling Tamiaug.
In Indragiri (residentie Riouw), en welteRingat, alwaar
de controleur zijne standplaats heeft, werd over de Chineezen een bezoldigd hoofd met den titel van luitenant
aangesteld , wiens bezoldiging kon gevonden worden door
inkrimping van het getal der voor de gewestelijke hoofdplaats toegestane Chineesche officieren (Indisch Staatsblad
1883 n°. 270). Over het Chineesch bestuur op Banka zie
men de volgende paragraaf. In de sedert kort onder ons
recbtstreeksch bestuur gekomen afdeelingen Boeleleng en
Djembrana (residentie Bali en Lombok) behoefden alleen in
Boeleleng, en wel op een drietal plaatsen , aan de vreemde
oosterlingen afzonderlijke wijken ter bewoning te worden
aangewezen, namelijk — zie Indisch Staatsblad 1883 n°.
267 — te Pabean , waar zoowel voor de Chineezen als voor
de andere vreemde oosterlingen eene afzonderlijke wijk
werd bestemd, zoomede te Temoekoes en te Sangsit,
op elk van welke plaatsen alleen eene wijk voor Chineezen
werd ingesteld. In het bestuur over de Chineezen in Boeleleng, gelijk dit feitelijk bestond — eene onbezoldigde
kapitein te Pabeau met aan hem ondergeschikte wijkinees
ters aldaar en op de beide andere plaatsen — kwam geen
verandering, maar alleen werd die formatie alsnog voor
zooveel noodig organiek vastgesteld. Voorts kregen de nietChiueesche vreemde oosterlingen in Boeleleng, — bij de
aanstelling in 1882 van een hoofd der Boegineezen en
Mandhareezen aanvankelijk onder dezen geplaatst, — een
eigen (onbezoldigd) hoofd met den titel van hoofd der
Arabieren en Klingaleezeu ter standplaats Pabean (Indisch
Staatsblad 1883 ui*. 208). In verband met een en auder
werd, voor zooveel de afdeeling Boeleleng betreft, het
aantal hoofJen (pambekels) der Mohammedaansehe B;ilineezen , aan wie bij de organisatie van 18t<2 (Indisch Staatsblad n°. 124) ook het bestuur over de vreemde oosterlingen
was tcegedacht, van 3 tot 2 verminderd (Indisch Staatsblad
1883 n°. 20U) en hun titel veranderd in dien van » hoofd
der
Balische Mohammedanen" (Indisch Staatsblad 1883
n c . 2C8). In Djembrana , waar slechts 1 pambekel in functie
is, zijn de vreemde oosterlingen onder diens bevelen geplaatst gebleven.
§ 4. Verdere aanteekeningen betreffende het bestuur en
de politie in sommige gewesten.
De thans volg-ende mededeelingen kunnen ten deele
worden i eschouwd als aanvulling van die in de voorafgegane drie paragrafen. ')
Bantam Aan de slechts uit twee districten bestaande
afdeeling Anjer werd in April jl. (Indisch Staatsblad 1884
n°. 55) toegevoegd het tot dusver tot de afdeeling Serang
behoorende district, Kramat "Watoe , met uitzondering van
de dessa Kanari. Het gebied van beide afdeelingen (waaryan de laatstgenoemde rechtstreeks door den resident bestuurd wotdt) is nu gelijkmatiger verdeeld. Als zetel van
i) De bjj hoofdstuk O behoorende kaart betreffende de gouvernements-koftiecultuur en de particuliere landbonwondernemingen op
Java en Madura doet tevens zien hoe de verschillende gewesten
aldaar, na de wijzigingen die hunne indeeling in de laatste jaren
heeft ondergaan , thans in afdeelingea en districten z(jn gesplitst.

den adsistent-resident van Anjer werd , na de verwoesting
van de hoofdplaats Anjer door de ramp van 20/27 Augustus
1883 (zie blz. 2 hiervóór), voorloopig aangewezen de districtshoofdpluats Tjilegon , en als zetel van den adsistentresident van Tjiringin, wiens gelijknamige standplaats
sedert die ramp insgelijks niet meer bestond, dedistrictshoofd plaats Menes.
Krawang en Preanger regentschappen. Ingevolge machtiging des Konings is bij ordonnantie van 19 Juni 1884
(Indisch Staatsblad n°. 90) het district Gandasoli der afdeeling Bandong (Preanger regentschappen), dat zoowel door
zijne geographische ligging als uit een administratief oogpunt veel gemakkelijker door den resident, van Krawang
dan door dien der Preanger regentschappen kan worden
bestuurd, van laatstgemelde residentie afgescheiden en bij
Krawang gevoegd, waar het nu een onderdeel van decontróle-afdeeling Poerwakarta uitmaakt. Gemeld district
beslaat eene oppervlakte van p. m. 6'/2 vierkante geographi
sche mijlen (159 vierkante palen) en telt eene bevolking
van ruim 19 000 zielen verdeeld over 27 dessa's. De bijzondere voor de Preanger regentschappen geldende bepalingen ten aanzien van de landrente , hei opium-monopolie
en de slachtbelasting zijn voor Gandasoli uitdrukkelijk
behouden gebleven. Echter zal er met 1 Januari 1885 de
in Krawang bestaande pacht van de Javasche en Chineesche tabak in werking komen.
Met betrekking tot de Preanger regentschappen is voorts
nog gewag te maken van een Indisch besluit dd. 22 Juni
1883, waarbij de standplaats van den controleur in de ten
jare 1881 gevormde nieuwe contróle-afdeeling Lengkong
(adsistent-residentie Soekaboemi) verlegd werd van Lengkong naar de gunstiger gelegen dessa Bodjong Lopang.
Pekalongan. Ook iu eene der nieuwe contróle-afdeeliDgen
van dit gewest — Blado in de adsistent- residentie Batang —
vorderden de belangen van den dienst dat den controleur
eene andere standplaats werd aangewezen. Deze werd mitsdien van de dessa Blado naar de dessa Bandar verplaatst.
De contróle-afdeeling zal nu voortaan insgelijks Bandar
heeteo. Tegelijkertijd (Indisch besluit dd. 11 Üctober 1883
n°. 2) werd den controleur van Pekalongan de beschikking
over den hem iu 1882 toegevoegden adspirant-controleur
ontnomen, doch zoodanige hulp toegevoegd aan den controleur van PaniDggaran , in wiens ressort een adspirantcontroleur , vooral ter wille van dekofflecultuur , nuttiger
kon werkzaam zijn. De dessa Doro iu het district Sawangan
werd voor hem als standplaats gekozen.
Japara. Met betrekking tot de onder een posthouder
geplaatste Kariroon Djawa-eüanden , die , ofschoon tot het
gebied dezer residentie behoorende, niet bij eenig district
of regentschap waren ingedeeld (zie Indisch Staatsblad
1882 n°. 106), ontbrak tot dusver ook eene organieke
aanwijzing van de afdeeling waartoe zij te rekenen waren.
De tot hiertoe gevolgde praktijk om bedoelde eilanden
administratief en judicieel te doen ressorteeren onder de
afdeeling Patti, waarin de gewestelijke hoofdplaats gelegen
is, verdiende geen bestendiging; maar niets verhinderde
om de Karimon Djawa-groep tot de veel dichterbij gelegen
afdeeling Japara te brengen. In dien zin werd dan ook bij
een Indisch besluit van 26 September 1883 (Indisch Staatsblad u°. 228) de noodige voorziening getroffen.
Bezocki. In 't vorig verslag werd, bij de bespreking van
de splitsing der afdeeling Bondowosso in twee adsistentresidentiön : Bondowosso en Djember, ten onrechte gemeld
dat de betrekking van controleur van Djember was opgeheven. Daartoe heeft aanvankelijk wel het plan bestaan ,
maar daarmede hing samen het (niet tot uitvoering gekomen) voornemen om hem in laatstgemelde adsistentresidjntie met het beheer van eene nieuw te vormen coutröle-afdeeling te belasten, zoodat de contróle-afdeeling
die blijkens 't vorig verslag onder rechtstreeksche leiding
van de:: adsistent-resident van Djember zou komen , slechts
uit twee van de vier districten zou bestaan. Vau eeu en
ander is echter afgezien. Wegens de belangrijkheid van
de gouvernements-koffieeultuur is het namelijk beter geacht om noch in Bondowosso noch in Djember den adsistent-resident met de rechtstreeksche leiding van eene contróle-afdeeling te belasten. Ingevolge Indisch Staatsblad.
1883 n°. 246 blijft nu op beide afdeelingshoofdplaatsen
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een controleur gevestigd, doch zij hebben opgehouden de
standplaats to zijn van een adspirant-controleur.
Madura. Was tot dusver nog alleen in Pamakassan ,
het kleinste van do drie regentschapen op Madura, het
bestuur geheel ingericht op den voet van een regentschap
op Java, sedert November 1883 werkt 's (Jouvernements
rechtstreeksch bestuur ook in het regentschap Sumanap.
Bij Indisch besluit d j . 18 October 1883 n°. 5 (Indisch
Staatsblad n°. 242) werd namelijk, te rekenen van 1 Noveinber van dat jaar, het inlandsen zelfbestuur, voor zooveel het na de reeds vroeger tot stand gekomen beperkingen aldaar nog bestond, geheel opgeheven verklaard,
en met name de afschaffing gedecreteerd zoowel van het
bezit van apanage-gronden (voor zoover niet in gebruik
bij de barissan) als de heffing van niet bij algemeene verordening bepaalde belastingen en de uitoefening van macht
of gezag over de bevolking door anderen dan van gouvernemeutswege aangestelde ambtenaren en hoofden , de dorpsbestuurders daarvan uitgezonderd. De maatregel, waarup
reeds na het overlijden in 1879 van den laatstei. panembahan de gezamenlijke leden der vorstelijke familie en de
inlandsche hoofden waren voorbereid zonder dat een zweem
van ongenoegen deswege was bespeurd geworden , is ook
zonder eenige stoornis tenuitvoergelegd. Daar reeds in
1880 (verg. het verslag van dat jaar blz. 69) voor het
districtspersoneel de bezoldiging in land vervangen was
door bezoldiging in geld , zoo behoefde thans nog slechts
de schadeloosstelling te worden geregeld die aan de leden
der vorstelijke familie en aan de hofbeambten (mantri's)
voor het gemis hunner apanage-gronden behoorde te worden toegelegd. De eersten verkregen uitsluitend voor zich
zelven (dus niet voor hunne erfgenamen) levenslang onvervreemd bare persoonlijke toelagen tot het volle bedrag der
inkomsten gemiddeld uit de hun ontvallen apauages genoten (te zamen ad f 157 818 'sjaars) ' ) ; vuor de hofmantri's werd , bij wijze van ondersiar.d , doch slechts voor
eenjaar, f 19 79(1 beschikbaar gesteld, overeenkomende
met de helft hunner apauage-inkomsten , en met bepaling
dat de onderstand zou komen te vervallen bij eerdere
plaatsing in 's lands dienst. Voor de bevolking, die onder
het inlandsen zelfbestuur, hoe ook beperkt, toch nimmer
geheel tegen wdlekeur gevrijwaard kon worden , belooft
de nieuwe orde van zaken , ook wegens de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het belastingstelsel, weldadige
gevolgen. Tot regent werd benoemd de oudste (onwettige)
zoon van den laatsten panembahan. De betrekking van
patin , reeds in 1879 ten laste van 's lands kas ingesteld ,
bleef behouden. Tijdens het inlandsch bestuur was Sumanap — dat op den vasten wal ruim 403 000 en op de
onderlioorige eilanden omstreeks 78 000 inwoners telt —
verdeeld in 9 districten. De 9 wedono's (districtshoofden)
badden gezamenlijk 24 adsistent-wedono's onder zich. Bij
de invoering van 's Gouvernements rechtstreeksch bestuur
werd het getal wedono's en adsistent-wedono's ingekrompen
tot 8 en 15, doch slechts 7 en 14 daarvan bleven onder
Sumanap. Immers van het gebied van bet voormalig
panembahanschap werd een gedeelte (bevattende 32 dessa's
met 48 000 zielen) afgescheiden en als een afzonderlijk
district, onder den naam Waroe, gevoegd bij bet aangrenzende regentschap Pamakassan. Op Madura zelf bestaat
nu het nieuwe regentschap Sumanap (verg. Indisch Staatsblad 1883 n°. 243) uit 5 districten , terwijl de onderhoorige
eilanden , voor zoover zij niet bij het gebied op de vaste
kust werden ingedeeld, de 2 andere districten vormen ,
respectievelijk bestaande uit de ver van den Madura-wal
gelegen Sapoedi- en Kangean-groepeu. Ten einde met het
oog op de schaarschheid aan irrigatiewater voor eene goede
waterverdeeling te doen zorgen , werd in Waroe en in elk
der 5 andere districten op den vasten wal een mantri-oeloe
in dienst gesteld , terwijl voor het bestuursverkeer tusschen
de hoofdplaats Sumanap en de onderhoorige eilanden alsmede
tusschen die eilanden onderling vier dienstprauwen met
vaste bemanning werden toegestaan. Voorts werden , behalve een mantri-kaboepaten bij den regent, zoowel ten
behoeve van het Europeesch als vau liet inlandsch bestuur
de noodige inlandsche schrijvers, politie-oppassers en bood-

schappers aangesteld. Tegemoetkoming voor het gemis
van heerendienstplichtigen werd alleen toegelegd aan die
inlandsche ambtenaren en beambten die onder het inlandsch
regime in het genot van pantjèns waren. Deze regeling,
die sommigen minder inkomen deed gemeten dan hunne
ranggenooten in andere gouverneinentsafdeelingen, is
echter in den aanvang van 1884 (Indisch Staatsblad n°. 23)
door eene volkomen gelijkstelling vervangen.
De b\j de voorbereiding der invoering van ons rechtstreeksch bestuur reeds voorloopig aan den adsistent-resident
van Sumanap toegevoegde twee controleurs werden nu ,
met nog twee anderen , voor vast in de adsistent-residentie
Sumanap geplaatst ten behoeve van de vier tegelijkertijd
ingestelde contróle-afdeehngen Zuid-Sumunap, ^uordSumanap , Sapoedi en Kangean , waar zij tot standplaats
kregen respectievelijk Sumanap en Manding op Madura ,
Gaijam op Sapoedi en Ardjasa op Kangean. De beide
eerst vermelde contröle-afdeelingen omvatten , behalve de
5 districten op Madura , de dichtbij gelegen eilanden Poeteran (of Telango), Giligenting , G.liradj i en Giliang.
De voor den openbaren dienst bestemde onroerende en
roerende goederen van het opgeheven panembahanschap
werden, evenals het saldo in de regentschapskas s ) , voor
het Gouvernement in bezit genomen. Onder de aan het
Gouvernement vervallen roerende goederen behoorden ook
twee gaffelschoeners, waarvan er één , boven en behalve
de vier hooger bedoelde dienstprauwen , tijdelijk ten behoeve van het civiel bestuur zal worden in dienst gehouden.
De barissan (zie blz. 40 hiervóór) bleef als gouvernementsbarissau behouden, en zulks voorloopig op den bestaanden
voet, met deze uitzondering dat het genot van velden kwam
te vervallen voor die tot het korps behoorende personen
welke , ingevolge de straks vermelde regelingen , als leden
der vorstelijke familie of als gewezen hofmantri's aanspraak
kregen op toelagen of onderstand uit 's lands kas.

') Aan een niet geapanageerden kleinzoon van den laatsten panembahan werd bovendien eene onvervreemdbare toelage van f4200
'sjaars verzekerd.

') Volgens eene opgaat' van Augustns 1883 omstreeks t .ioOOOO,
ongerekend het nog aan achterstallige belastingen en pachtpenningen te innen vrij aanzienlnk bedrag.

Sumatra's Westkust. Bij Indisch besluit dd. 7 November
1883 n°. 26 werd de omschrijving van de grens tusschen
dit gewest en de residentie Sumatra's Oosikust, voor zooveel
zij langs de afdeehng Padang Lawas loopt, verbeterd overeenkomstig de voorstellen der commissie van welke sprake
was in 't verslag van 1882 blz. 8/9, Deze grensverbetering
betrof de afbakening van het gebied der tot Padang Lawas
behoorende landschappen Oedjoeng Batoe, Oedjoeng Padang
en Goelangan eenerzijds en van het gebied der aan Kotta
Pinang(Sumatra's Oostkust) onderhoorige streken anderzijds.
In het belang van een beter toezicht op de koffiecultuur
in de onderafdeeling Soepnijang van de afdeeling XIII en
IX Kotta (residentie Padang.sche Bovenlanden) werd in het
begin van 1884 (Indisch Staatsblad n8. 16A) de standplaats
van den daar bescheiden controleur naar Koebang Doea
verlegd.
Benkoeleu. De in 1880 bevolen verplaatsing van den bestuurszetel der afdeeling Kauer van Bintoehaii naarLinau
bleek niet de voordeelen op te leveren die men in het belang vau den afvoer van bosch- en cultuurproducten uit
de bergstreken daarvan verwacht had. Daar met den bouw
van eene landswoning voor den controleur nog geen aanvang was gemaakt, werd bij Indisch Staatsblad 1883
n°. 189 de voormalige hoofdplaats Bintcchan weder tot
standplaats van het hoofd der afdeeling aangewezen. Tot
de overbrenging van den bestuurszetel in de afdeeling
Seloema vau Tallo (of Seloema) naar Lceboe Liutang had
betrekking Indisch Staatsblad 1883 u8. 276a, welke beschikking eigenlijk slechts de bekrachtiging was van een
feitelijk reeds sedert jaren bestaanden toestaud.
Lamyonysche. districten. Vermits de terreinen , waar de
door de ramp van 26/27 Augustus 1883 verwoeste afdeelingshoof iplaatsen Katimbang en Beniawaug hebben gestaan , in moerassen herschapen en dientengevolge voor
verdere bewoning ongeschikt zijn geworden, zijn —zooveel
mogelijk in de nabijheid — andere zetels voor het afdeelingsbestuur aangewezen , namelijk Kalianda in de afdeeling Katimbang en Kotta Agong
in de afdeeling Semangka
(Indiscb Staatsblad 1884 n8. 4). Beide plaatsen bezitten
eene veilige reede.
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Aljch en onderhooru/heden. De in 't vorig- verslag (blz.
69) vermelde tijdelijke i n v o e g i n g aan den gouverneur vso
dit gewest vau een ambtenaar toet <len rang; va:i resident
heeft den 3()sten Juni jl. een etudegenomen. In December
1883 werd de te GhVKambing in Groot-.\tjeb bescheiden
controleur tijdelijk verplaatst naar TauipatToe.in i n d e
afdeeling Westkust (verg. bis. 8 hiervóór). Als proef werd
te Glé-Kainbing en te Kroemr-liaba (waar tot dusver een
poethouder geplaatst was) liet burgerlijk bestuur opge*
dre.ren aan ile aldaar bevelvoerende officieren , wien .laarvoor eene toelage is toegekend.
Baaka. Eene nieuwe indeeling van dit gewest in districten en underdistricten kwam tot stand bij Indisch 8taatsb l a l 1883 ii°. 291. Ten aanzien van het aantal en de
grenzen der districten bleef de bestaande toestand gehand •
liaald, doch het aantal onderdistricten w e r d , overee.>komstig lift reedt in vroegere jaren nu en dan , laatstelijk in
1873, toegepast beginsel, op nieuw ingekrompen , ditmaal
vau 31 tot 23. Ook liet getal — i dandsche en ühineesche kamponghoofden, die in dit gewest van landswege bezoldigd worden , werd verminderd en w e l , ongerekend de
5 hoofden der zo'genaamde seka-bevolking (wier plaatsing
en bezol .iging insgelijks beter geregeld werden}, van 206'
tot 184, o. a. door opheffing van net ambt op plaatsen
waar onderdistrietshoofden gevestigd zijn In de laatste
jaren werd reeds bij voorkomende vacatures de betrekking
van kamponghoefd op die plaatsen ouvervuld gelaten. De
door de nieuwe indeeling vrijvallende gelden werden boofd*
zakelijk gebezigd — zie Indisch Staatsblad 1883 n°. 290 —
voer «'ene betere regeling van sommige bezoldigingen,
en ver ter voor de toevoeging aan ieder der 10 Chineesche
officieren (in wier bezoldiging door de nieuwe regeling
geen verandering kwam) van een van landswege bezoldig ien inandoor, waaraan reeds lang behoefte bad bestaan wegens de vele bemoeiingen waartoe deze hoofiien
ook uuiten hum.e standplaats geroepen worden.
BlUitoa. Om te voorzien in bet gemis van eene algemeen
verbindende bepaling, houdende aanwijzing w i e , bij >ver lijden , ziekte of andere wettige verhindering, het hoofd
van gcwesteUjk bestu;:.;' i;i de udsistent-residentie Billiton
tij ;elijk vervangt, werd bij ordonnantie van 13 Uctober
18S3 (Indisch Staatsblad n". 238) uitgemaakt dat in zoodanig geval de. commies op bet bureau van den adsifltentresidem de functies van dezen waarneemt.
WtttenfiuUng
ia.<. ilorueo. In de afdeeling Pontia»
nak en ommelanden werd in Juni 18S;i (Indisch Staats*
blad n°. 1'Jl; de eenige maanden te voren opengevallen
betrekking van poethouder der onderafdeeling Soekadana
opgeheven, vermit* ue beiangrijkheid di r onderafdeeling'
vorder:1." dat het bestuur aldaar aan een controleur werd
opgedr g i. Deze maatregel kon tot uitvoering worden
gebracht zonder vermeerdering van het getal controleurs.
Sedert namelyk voor het dagelykscb bestuur der afdeeling
Pontianak en ommelanden aan den resident een adsisl
resident was toegevoegd (zi • vorig1 verslag blz. ('!)), kon
de T>' Pontianak bescheiden ndspirant-contruleur worden
ver; hiu\>' naar S lengei Kakap (op weinige uren a&tands
van de h ofdplaats gelegen), om het bestuur over de
onderafde ling vnn dien naam te voeren . zoo lat de tot
dusver l Soengei Kakap geplaatste controleur voor Soekadana beschikbaar kwam.
Zuider- en OotttrafdeeltM van Borneo. Ten einde in l e t
zuidetijk deel der uitgestrekte afdeeling Koetei en de I 'ostkus; van Borneo een gestadiger toazicht mogelijk te maken
dan door den te Samarindn (Koetei) gevestigden adsutentresident kon worden uitgeoefend, zijn in Maart j l . (zie het
reeds op blz. 21 hiervoor aangehaal Ie Indisch Sta;.t.' ia 1
1884 n°. 35) de leenrijken Pasir en i'agattan-Koean , zeomede de zoogenaamde Tanah Boem boe-districten, daarvan
afgescheiden en tot eene afzonderlijke afdeeling » Pasir en
de Tanah Boemboe-landen " vereenigd, onder het bestuur
van een controleur ter Standplaats Kotta Baroe (Poeloe
L a u t ) , rechtstreeks ondergeschikt aan den resident. In verband daarmede beeft de afdeeling van den adsistent-resi leut
den naam gekregen van » Koetei en de JVoonfoostkust van
Borneo." Tegelijkertijd is opgehesen de betrekking van

[Nederl. (Oosi-j IndiB.j
controleur ter beschikking van den resident, en het aan
dien controleur te Bnndjermasin toegevoegd ondergeschikt
personeel (l klerk , 1 schrijver en 2 oppassers) is voor de
nieuwe afdeeling aangewezen. Ten behoeve zijner reizen
naar den vasten wal heeft het hoofd der nieuwe afdeeling
de beschikking gekregen over eene der voor de residentie
toegestane gewapende booten.
De te Koeara T a w a u aun de grens van ons gebied gevestigde controleur heeft in den aanvang van dit j a a r ,
voorshands nog bij wijze van voorloopige voorziening, de
beschikking gekregen nret eenig onontbeerlijk gebleken
minder personeel, namelijk over een inlandscheu schrijver
en vier politiedienaren.
Celebtê ed onderkooriffheden. In de ten jare 1881 herziene
inrichting van net inlandsch bestuur te Makasser werd in
April 1883 (Indisch Staatsblad n°. 128) eene nadere verhe
tering gebracht door een deel van de zich steeds uitbreideiide zuidelijke wijken dier hoofdplaats, welke te zamen
het gebied van den kapitein der M:<kassaren uitmaakten,
onder een afzonderlijk hoofd te plaatsen met den titel van
glarang. De maatregel leidde niet tot vermeerdering van
uitgaven , vermits g dijktijdig tot kapitein een nieuwe
titularis werd benoemd, wien als bezoldiging juist zooveel
minder werd toegelegd als hot traktement van den glar a n g bedraagt.
Bij een Indisch besluit vau 4 Januari 1883 werden de
noodige fondsen toegestaan om vier van de onderwijzerskweekschool te .Makasser afkomstige, en sedert een drietal
jaren bij het bureau voor inlandsche zaken ter plaatse
voorloopig te werk gestelde, (Kuropeesche) élève-tolken
voor de .Makassaarsche en Boegineesehe talen (ver^. het
versbig van 1881 blz. 71) in de rangen vau tolk en aispiraut-toik deünitief aau 'slands dienst te kunnen verbinden.
§ 5. Bijzondere

o.ider/t-crpe,:.

InrichHiigen welke gevaar, schade of Onder
kunnen
verjortüien.
Ter vervanging van de verouderde en niet
meer aan de behoefte voldoende bepalingen van Indisch
Staatsblad 183t> n°. 1 0 , betreffende de oprichting van fabriekeu en neringen in Nederlondsch-Indlfl , aangevuld bij
Indisch Staatsblad !8ti(i n°. 2 7 , kwam bij ordonnantie dd.
2 Februari 1884 (Indisch Staatsblad n°. 8) eene nieuwe
regeib g tot stand betreffende de oprichting, uitbreiding
enz. van inrichtingen welke g.-vaar, schade of hinder
kunnen veroorzaken. Grootendeels eene navolging van de
hier te lande geilende wet (Nederlandsen staatsblad 1875
• i°. 95), bevat deze regeling ook bepali gen omtrent betgeen na de oprichting van dergetijke inrichtingen te haren
aanzien van ov rbeidswege kan worden verordend , en zij
voorziet daardoor in eene reeds meermalen gevoelde leemte
vau de vroegere wetgeving. De beslissing omtrent alles
wat de reebten van den aanvrager en de o..ren b t u f t
is nu voorbehouden aan de hoofden van gewestelijk bestuur , behoudens hooger beroep bij den Gouverneur-Ge::era;d, die, Waar bet eene in v rseiiille: e ie gewesten gelegen
inrichting g e l d t , ook in eerste instantie beslist. De taak
der hoofden van plaatselijk bestuur is beperkt tot het
ontvangen vau de verzoeken en reclames, de voorbereiding
van de l>eslissinge:i en bet toezicht. iJe in de ordonnantie
voorkomende ipsouiiniug van de soorten van inrichtingen
waarop zij Intrekking heeft (welke opsomming bij Indisch
Staatsblad 1884 n°. ó7 nog eene kleine aanvulling heeft
ondergaan) omvat niet alleen de in Xeleilandsch-Indië
ree..s bestaande industrieën , maar ook die welke er misschien gevestigd kunnen worden. De ordonnantie heeft,
blijkens haar slotartikel, geen betrekking tot sommige
iudustrieöu waaromtrent reeus speciale regelingen bestouden.
Drinkwatervoorziening.
') In be ohikking op eene concessie-aanvrage van de hoeren J. L. U E GBAVE en G. C.
li. VAU DAALEN te Soerabaija zijn hun bij Indisch besluit
dd. 7 September 1883 n°. 43 de voorwaarden medegedeeld
waarop de Kegeering genegen is om h u n , zonder toekenning van uitsluitend reent, voor den tijd van vijftig jaren
vergunning te verleenen tot het aanleggen en exploiteeren
van eene machinale watervoorziening ter hoofdplaats Soe') Zie ook lager hoofdstuk L. afd. II en hoofdstuk O afd. II.
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rabaija (waar de gelegenheid tot liet boren van artesische
putten ontbreekt). Bedoelde voorwaarden, zooals zij , naar
aanleiding van een nader verzoek der aanvragers, bij
Indisch besluit dd. 11 Maart 1884 n°. 5 gewijzigd zijn,
komen in hoofdzaak op het volgende neder. De ondernemers moeten het water aan de Kalimas ontleenen, ter
plaatse in de concessie omschreven, en h e t , na goede
machinale zuivering, in buisleidingen over de geheele
hoofdplaats aanbrengen (liet marine-etablissement daaronder
begrepen) zonder eei ig.' andere regeeringshulp dan kostelooze ingebruikgeving van guuvernementsgrond, waar
deze voor de onderneming benoodigd is en zonder bezwaar
kan worden afgestaan. Voor den verkoop van het water
aan du hydranteu of reserv••i/s en voor het aan het Gouvernement te leveren water zijn bij de vergunning maximum-prijzen vastgesteld. Waar ten dienste der levering
van water aan gouvernernents-inrichtingen of vaartuigen
(oorlogsschepen daaronder begrepen) nevenleidingen enz.
moeten worden aangelegd, geschiedt zulks op 'slands
kosten. De prijsberekening voor verstrekking van het water
bij de ingezetenen aan huis is aan onderlinge regeling van
partijen overgelaten. Ten dienste van de brandweer zal kosteloos over het water beschikt mogen worden , komende
de uitsluitend daarvoor noodige werken ten k-ste v a n d e n
lande. De uitgewerkte plannen van de voor de onderneming noodige werken moeten binnen één jaar na de dagteekening van het besluit, waarbij de vergunning is
verleend , aan de Regeering ter goe Ikeuring worden ingediend. Op de uitvoering en het onderhoud der werken heeft
de Kegeering zich het toezicht voorbehouden. In verband
daarmede moet voor den geheelen duur der concessie een
waarborgkapitaal van f 10 000 verbonden blijven, dat
binnen zes maanden r n qjoedkeuring van de plannen moet
zijn gestort. Uiterlijk binnen 3 ' / . jaar na de goedkeuring
moet de geheele onderneming voor exploitatie gereed zijn.
Bij niet-nakoming van de voorwaarden kan de vergunning
worden ingetrokken. Op verzoek der aanvragers heeft de
Regeering zich bereid verklaard om , wanneer na verloop
van *jt gedeelten van den 50j;irigen termijn verlenging
van de vergunning wordt aangevraagd, zich daaromtrent
te verklaren binnen één j uir na uö indiening van het
daartoe strekkend verzoek.
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Opslag van oiUplofltagtmiddelen. Bij een gouvernementsbesluit van 9 Maart 1884 (Javasche Courant van den Uden dier
maand) werden de voorwaarden geregeld waarop van 's lands
dynamiet-pakhuis te Batavia door particulieren kan worden
gebruik gemaakt voor de berging van ontploflingsmiddelen.
Echter is gelijktijdig de vraag aanhangig gemaakt of het
in het belang van de veiligheid overweging zou verdienen
den invoer en het bezit van dynamiet en dergelijke ontploffingsmiddeleu niet langer aan particulieren toe te staan ,
maar uitsluitend aan het Gouvernement te reserveeren. De
beslissing hieromtrent is hier te lande nog niet bekend.
Inlaudsche zeevarenden. Met het oog op den vaak ongunsiigen gezondheidstoestand onder de inlaudsche bemanningen der Nelerlandsch-Indische koopvaardijvloot en de
mogelijkhei i dat minder goede voeding daaraan niet vreemd
is, werd in Januari 1884, bij eene circulaire van het departement der marine, de aandacht der hoofden van gewestelijk bestuur zoo op als buiten Java gevestigd op de middelen die de Nederlaudsch-Indische Wetgeving aan de hand
doet om de belangen te beschermen der inboorlingen die
dienst nemen aan boord van particuliere schepen of vaart u i g e n , en werden bedoelde gewestelijke bestuurders, met
herinnering aan eene soortgelijke aanschrijving van 1802
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n*. 1271), uitgenoodigd
om de havenmees'ers, wier zorg om de inlandsche zeevarenden bij aanmonstering met al hunne rechten bekend
te maken zooveel ten goede kan uitwerken, bij vernieuwing eene ernstige behartiging van de hun toevertrouwde
belangen aan te bevelen.
II.

PERSOONLIJKE

DIENSTEN.

§ 1. Java rn

Madura.

Terwijl in bijlage, K hierachter de gebruikelijke gewestelijke opgaven worden verstrekt nopens het getal dagdiensten, gedurende net laatstverloopen jaar door de heerendienstplichtigen in de gouvernementslanden op Java en
Madura verricht, volgen hieronder de totaalcijfers, vergeleken met die over de twee voorgaande jareu.
AASTAL G E P R E S T E E R D E DAGDIKNSTEN I N :
lssl

B IJ Z O N D E R E

DIENSTEN.

a. bezetten van wachthuizen
b. vervoeren van gevangenen (voor zoover geen gemeentelijke dienst).
e. bewaken van district-sgevangenissen
i.
.,
„ waterwerken

ter zake van met 1 Juli 1882 afgeschafte bijzondere diensten.

8 572 505 *)
133 180
187 542
409 081

8 147 930 4)
134 564
178 513
343 744

7 827 413*)
148 727
149 413
350 595

9 302 308

8 804 751

8 470 148

8190610

4 053 520
17 492 921

A L G E M E E N E

1 8 8 3 . ix)

18S2

12 858 271

8 176 148

DIENSTEN.

«. dafrelijksch onderhoud, eerste aanleg, zware herstelling of vernieuwing van
groote fiost- on binnenwegen
f. idem , idem van bruggen en duikers
y.
„
„
„ dijken, dammen en waterwerken
A.
„
n
•, wachthuizen en mij'palen

i. onderhoud van pnssarloodsen
k. vervoeren van marchecrende troepen en hunne bagage

10 113910
2 401 41C
3 785 703
1 787 340

10 061 606
2 012 074
3 734 933
42 545

18 088 369 c)

15 851 158 c)

9418
30 000 d)

14 034
ÏOOOOrf)

18127 787
ter zake van met 1 Juli 1882 afgeschafte algemeene diensten
Totaal werkelijk ijepraesteerde dagdiensten
Tttaal verschuldigde dagdiensten wanneer van iederen heerendienstplichtige f) het maximum van 52 (sedert 1 Juli 1882 van 42) per jaar g e vorderd ware geworden . . Totaal dagdiensten alzoo ongebruikt gebleven

9 718 637
2 384 543
3 227 023
53 752

15 885 192

15 383 955 c)
26 35.',
7 342
15 417 652

224 017*)
18 351 804

146 381 e)
16 031 573

15 417 652

35 844 728

28 889 844

23 893 800

108 560 985

100 112 361

88 647 90*

72 716 257

71222 517

64 754 104

a) Aan de cijfers over 1883 ontbreken die betreffende het district Tjiringin der residentie Bantam omdat de g e g e - e n s nopens de aldaar verrichte
heerendiensten over het tijdvak Januari—Augustus bij de uitbarsting van Erakatau verloren zijn gegaan.
b) Onder de diensten voor het bezetten vau wachthuizen zijn medegerekend de heerendiensten in VTest-Java gevorderd bij de maatregelen tot
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beteugeling van de veepest. Over 1881 is liet gatal dagdieiniteii uit dien hoofde door heerendienstplichtigen gepraesteerd niet afzonderlijk o p g e geveu ; over 1882 bedroeg het aantal ;iu vüf gowcHlcn) 3:17 182, en over 1883 (in vier gewesten) 216 113. In Cheribon behoefden in 1883 to dezer
zake geen heerendiensten te worden gevorderd. Aldaar werd voor de bewaking der veepest p a g g e r s tijdelijk oppas»erspcrsoueel iu dienst gesteld.
e) Hiervan voor dagelijksch onderhoud: in 1881 12 707 100, in 1882 12 200 848 en in 1883 12 055 703, waarvan alleen aan de w e g e n : in 1881
S 801 N I • in 1882 0 750 542 en ui 1883 'J 580 343.
d) Globale eijfers, omdat geen juiste splitsing was te maken tusschen doze diensten en die gevorderd voor het vervoeren van gouverneuients
civiele reizigers en hunne b a g a g e en van alleen reizende militairen of militaire personen en hunne b a g a g e , welke onder de sedert 1 Juli 1888
vervallen diensten moesten worden uitgetrokken.
e) Hieronder w e g e n s diensten als bedoeld iu het laatste gedeelte der voorgnande n o o t : voor 1881 30 0 9 2 , voor 1882 57 025.
/ ) D e g e n e n van wie slechts >/j of '/< viiu het maximum aantal dagdiensten per jiwr raag gevorderd worden , zijn bij deze berekening herleid
tot volle dienstplichtigen.

Overtredingen van ln-t met 1 Juli 1882 in werkinggeire- | dat de commissie van aanslag, bestaande uit, liet dessnden verbod tegen het vorderen van jiantjèndiensteu kwamen
hoofd en twee leden van het dessabestuur, niet alle
slechts zeer zelden voor. Iu B u t e n werd een dutrictsboofd
heerendienstplichtigen in den aanslagstaat had opgenomen ,
en in Banjoemas een on lerdistrictshoofd deswege uit zijn
welke onregelmatigheid door sommige dorpshoofden in
a m b t ontzet, terwijl in Tegel een onderdistrictshoof I te
praktijk scheen te worden gebraclit als een middel om
dier zake voor den raad van justitie werd terechtgesteld.
zicii te dekken tegeu een eventueel tekort bij wanbetaling.
W a t het hoofdgeld betreft, dat in plaste van de in
Het, bedrag van den aanslag voor 1883, zooals hij door
1882 afgeschafte diensten aan de heerendienstplichtigen
de residenten is vastgesteld , blijkt uit het volgende geis opgelegl (f 1 per jaar en per hoofd), wordt gemeld
westelijk overzicht, waarin tevens zijn gespecificeerd de
dat de inning weinig moeilijkheid opleverde. Evenwel was
uiti/aveu welke uit de opbrengst van het hoofdgeld moesten
ten opzichte van menige dessa aan liet licht gekomen
bestreden worden.
l u 1883 werd . ten gevolge van de afschaffing van sommige heerendiensten,
uitgegeven a a n :
Totaal b e d r a g
van den
aanslag van I
het

G E W E S T E N .

collecte-

hoofdgeld
loon

over
1883.

(8 pet.).

•)

8 249.92 f

b) f 103 124,00 f

Bantam

het oprieht e n , herTOTAAL
schadeloos
stellen en
het behet b e stelling
het over- het lei eren
het v e r onderdienen
der uitgaven
houden van waken van van niet- aan de in- brengen van g r a s voor voer van
landsche
van
de paarden
gouvernedistrictsver(behalve
die in
hoofden
bri-ven
der binnenm»ntsgevange'l lanils
pachte
voor
het
g
e
(districtslandsche
reizigers
en
nissen. p a s over
de voorgaande
post).
posterijen.
goederen.
sangrahans pakhuizen. vaarten. mis van
pantjêns.
en passankolom).
tennuizen

199,20

480,00

55 070,00

24 812,00

Krawang

1 984,96

Preanger regentschappen
. . . .

198 722,00

15 897.70

Cheribo

255 511,00

20 410.88

Tagal

101 711.0o!

8 130,88

67 150,00,

. . . .

Samarang
Japara

f 5 537,50 f 4 013,68»
1 347,25

11

13 385.00

1 140,00

2 016,00

2 855,50 f353,00 135 270,00

d) „

Batavia

Pekalongan

f

11

f 73 550,30»
1 347,25
18 525,96

12 370,25

3 002,00

68 050,00

7 722.00

10 078.20

110 395.67»

42 500,00

3 617.60

2 160.00

60 400,48

240,00

27 670,00

1 086,00

3 714.00

39 242,00

360,00

65 770,00

5 904,00

4 407,60

91 801,23

576,00

45 815,64»

3 223,00

7 073,39

1 824.59»

1 680,00

1 578,00

1 616.00

5 372,00

560,00

177 062,00

14 104.90

I 134,67

93 419.00

7 473,52

1 605,42»

792.00

169 748,51

66 366,98
f65 000,00

9 019,36

854,00

21951,52

2 455,00

9 414,64

4 880,80

81 702,00

6 536.10

84 091,00

Kembang

120 242,00,

Soerabaija

274 394,00

Pasoeroean

. . . .

117 683,00,

Probolinggo

. . . .

Bezoeki

53 220,00

6 944,50

13 064,00

83 701,86

840,00

87 475,00

H 208,00

20 429,00

144 358,52

2 030,00

57 985,00

6 971,50

81281,94

2 710,00

1 965,00

34 595,00

4 620,00

50 426,16

6 727,28

850,00

739,50

53 140,00

6 397,50

11

16 341.92

84 196,20

Banjoemas

108 658,00

8 692,04

495,30

1 252,50

41 934,80

6 734,00

5 667,26

64 776,50

Bagelen

171900,00

13 750,80

6 596,00

120,00

61 195,00

5 951,00

5 666,31

93 285,11

Kadoe

98 671,00

7 893.68

33,00

3 720.00

31 230,00

3 648,00

2 261,52

48 786,20

Madioen

94 222,00

7 537,76

3 561,40

1 824,00

63 100,00

7 317,50

6 908,76

90 249,42

7 029,32

8 948.78

95 757,74

513,50

1 987.04

18 332.84

Kediri
Madura f,

111 313,00

8 905,04

1 198,60

2 470,00

67 200.00

25 310,00

2 024,80

91,50

1 376.00

12 330,00

T o t a a l . . . . y) f2309 757,00 f I
Totaal bedrag der uitf 1 551 520,88
gaven

f30 027.49

f 2 4 150,50 f 1 145,00 f 101G935,445f 109 882,42 f118 999,46»

05 000,00 f 1 486 520,88

f 1 551 520,88
Voordeelig verschil

.

f

758 236,12

a) Voor sommige gewesten is de a a n s l a g , die volgens de voorschriften in J a n u a r i van het belastingjaar moet worden vastgesteld, in den loop
7an 1883 verbeterd in verband met juistere gegevens nopens het cijfer der heerendienstplichtigen. M e t deze verbeteringen schijnt in bijlage É.
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hierachter geen rekening te zijn gehouden. Vandaar waarschijnlijk dat in die bijlage voor de verschillende gewesten, ua aftrekking val
cijfer voor Batavia, een totaal vau 2 355 070 hcerendienstplichtigen staat opgegeven.
b) Deze opgave dagteekent van Mei 1883, derhalve vóór de ramp van Krakatau die aan zoovele inwoners van Bantam liet leven kostte.
c) Do heuendionstplichtigen op het domein Bloeboer vallen niet in den aanslag. Met uitzondering van dat domein bestaat de residentie
Batavia geheel uit particuliere landerijen.
d) Do bewaking van de pakhuizen geschiedde gedurende 1883 door de zorg der plaatselijke politie. Fond.,en werden hiervoor niet me«r
beschikbaar gesteld.
<•) Dit bedrag is slechts globaal op te geven.
f) In deze residentie, waar 's Gouvornements rechtstreeksch bestuur tot dusver alleen werkte in het regentschap 1'umakassan, zijn in
November 1883 (verg. blz. 07 hiervóór) de gouvernementsregelingen betreffende de hecrendiensten ook toepasselijk geworden in het vroegere
panembahanschap Sumanap. De sommen, als uitgaven vermeld, hebben dan ook, voor z'oveel de laatste twee maanden vau 18*3 betreft, betrekking op 1'amakassan en Sumanap. Het bedrag van het hoofdgeld geldt daarentegen alleen voor Pamaknssau , daar de heerendienstplichtigen
in Sumanap eerst in 188* worden aangeslagen.
ff) De aanslag over 1883, namelijk die over het tweede halfjaar, waarvoorin 't vorig verslag stond uitgetrokken f 1 102 770, heeft, volgens
verbeterde opgaven, bedrogen f 1 102 902,50. Ware, in plaats van f 0.50 . evenals in 1883 f 1 per dienstplichtige geheven, dan zou dus de
aanslag van 1882 bedragen hebben f 2 325 025.

Het vrij groote overschot van liet hoofdgeld zul eene
niet onaanzienlijke verdere afschaffing van heerendiensten
mogelijk maken. Te dien aanzien zal zeer spoedig eene
beslissing genomen wolden. Over de kort te voren te dier
zake ontvangen Indische voorstellen heeft de Regeering
hier te lande in April jl. hare inzichten aan den nieuw
opgetreden Gouverneur-Generaal doen kennen. Het ligt in
de bedoeling een groot gedeelte van het overschot te besteden om de bevolking te ontheffen van de verplichte
diensten bij eersten a a n l e g , zware herstellingen of vernieuwingen van bruggen en duikers. Nog in den loop van
1884 zou daartoe worden overgegaan.
De gewestelijke verslagen over 1883 bevatten ten aanzien
van de heerendiensten weinig bijzonderheden die, n a h e t geen in vorige jaren werd medegedeeld, nog vermeldiug zouden verdienen De verhouding tusschen het getal
heerendienstplichtigen en dat der verrichte dagdiensten was
in de verschillende gewesten geenszins dezelfde. Er werden
gemiddeld 7 dagdiensten per iieerendienstplichtige gevorderd: in Cheribon, de Preanger regentschappen, Probolinggo en Bagelen; ruim 8 op Bloeboer (Batavia), in
B a n t a m , Pekalongan en Pasaeroean; ruim 9 in Soerabaija , Kadoe en Rembang; ruim 10 in Japara en Kcdiri;
ruim 11 in Samarang en Tagal; bijna 13 in Banjoemas;
bijna 14 in Bezoeki; ruim 15 in Krawang en ruim
16 in Madioen. Als bij voortduring veel diensten vorderende worden genoemd voor Bezoeki het bandjirkanaal in
de afdeeling Panaroekan en de groote postweg in de afdeeling Banjoewangi; voor Kediri de dijkeu en kribben der
Brantas-rivier in de contróle-af leelingeu Paree en Kertosono.
Bij sommige werken werd aan de iu heerendienst te werk
gestelden eene tegemoetkoming iu geld verleend. Kenige
dessa's in Bantam , in het zuiden der afdeelingen Lebak
en Tjiringin , die van de naaste plaats waar werk in heerei'dienst moest worden verricht te ver verwijderd waren,
werden van het praesteeren van die diensten geheel vrijgesteld. In Rembang werden , ten gevolge van het mislukken van den padioogst, gedurende een drietal weken
(van 28 Juni tot 20 Juli) geen algemeene diensten gevorderd ten einde de bevolking iu de gelegenheid te stellen
om zich met allo kracht aan het planten vau tweede gewas*en te wijden. In Kadoe bleef de in 't vorig verslag
(blz. 73) besproken regeling omtrent het uitkomen der
heerendienstplichtigen met goed gevolg toegepast, niet
alleen bij het graven van eene waterleiding ter hoofdplaats
Magelang, maar ook bij het maken van verscheidene
bruggen in de afdeeling Temanggoeng. Uit den aard deizaak kan die regeling het best voldoen bij werken van
zoodanigen omvang dat het aantal per d a g benoodigde
heerendienstplichtigen met eenige zekerheid vooraf kan
worden vastgesteld.
Afkoop van heerendiensten kwam in bijna alle gewesten
voor , het meest op en nabij hoof Iplaatsen en ondernemingen
van nijverheid. Voor zoodanigen afkoop betaalde men doorgaans per dagdienst: m Bantam f 0,10 a f 0,30, in
Pekalongan f 0,20 a f 0,25, in Samarang f 0,25 a f 0,30,
in Japara f 0,20 a f 0,30, in Rembang f 0,15 a f 0,25. in
Kediri f 0,25 a f 0,35, in Bezoeki f 0,40 a f 0,75 en in
Banjoemas f 0,10 a f 0,20. In laatatgemelde residentie werd
bet doen van diensten ten behoeve van het onderhoud der
wegen in sommige dessa's voor een geheel jaar afgekocht
tegen uitkeering van eene zekere hoeveelheid padi. In
Samarang wordt voor een vasten plaatsvervanger die al

<le heerendiensten (ook de gemeentelijke) op zich neemt f 2
a f 2,50 's inaauds, i;: Kediri f' 25 a f 40 'sjaars betaald.
Afkoop voor sommige dagen is in dit laatste gewest niet
gebruikelijk. Hier en daar komt het voor dat he-rondienstplichtigen , wat het, werk aan de wegen betreft , alleen
afkoopeu het aanbreugen van verhnrjmgsmaieiinal. In
Samarang wordt daarvoor f 3 per M s . betaald , in Pekah n g a n f 0,10 per pt-troleumkist. In Tagal en Pekalongan
bestaat in menige dessa de gewoonte , dat bet deasaboofd
voor den dienstplichtige die nocii zelf u i t k o m t , noch een
vervanger zendt, een persoon tegen betaling te werk stelt
en van den dienstplichtige restitutie vordert. Of echter
inderdaad wel iemand tegen betaling te werk is gesteld ,
e n , zoo dit het geval is , of de teruggevorderde som niet
aanzienlijk meer bedraagt dan het betaalde, kan d"or het
bestuur moeilijk worden gecontroleerd. Soms echter komen
in dit opzicht kwade praktijken aan den d a g , namelijk
als een dessahoofd niet meer gewild i s , in welk geval de
dessalieden zelven klachten tegen hem inbrengen.
§ 2.

Buitenbentthgen.

Alleen uit de hieronder te noemen gewesten ') zijn over
1883 ;.opens de heerendiensten mededelingen ontvangen.
Sumatra's Westkust. In dit gouvernement wordt het
vorderen van heerendiensten beheerscht door Indisch Staatsblad 1877 n". 248 en door de regelingen ter uitvoering
daarvan door den gouverneur bij wijze van proef uitgevaardigd respectievelijk voor de Padangsche Bovenlanden ,
voor de Padangsche Benedenlanden en voor ïapanoli. Omtrent de werking dier voorloopiyre voorschriften en hunne
vervanging door definitieve regelingen ais bedoeld bij art.
57 van bet Kegeeriugsregleuien: moet door den gouverneur
gerapporteerd worden voor de Padangsche Boven- en Benedenlanden bij het eind van het loopende jaar (aanvankelijk was daarvoor het eind van 1883 bepaald) en voor
Tapanoli bij het eind van 1885. Intusschen is re.ids opgemerkt dat zij veel nut hebben gesticht, voornamelijk door
inkrimping van de » bijzondere" diensten en door duidelijk
te maken wie tot het praesteeren van heerendiensten verplicht is eu wie niet. Plaatselijke omstandigheden zijn
echter ook hier dikwerf een beletsel om de diensten gelijkmatig te verdeeleu. Zoo bijv. drukken in Klem-ilandheling eii Ankola, waur de bevolking gering is iu verhouding tot den arbeid dien de wegen er vorderen , de
heerendiensten zwaarder dan in andere meer bevolkte
streken. Daar waar er gelegenheid toe bestond kwam bet
bestuur, wanneer het onderhoud der transportwegen de
krachten der heerendienstplichtigen zou te boven g a a n ,
met andere werkkrachten te h u l p , namelijk door het werk
aan de w e g e n , hetzij in dagloon, hetzij door dwangarbeiders te doen verrichten. Overigens bleven de dieiistphchtigen gedurende de vasten-maand en gedurende den planttij 1 der voedingsmiddelen van het werk aan de wegen en
van andere » algemeene " diensten verschoond. Plaatsvervanging komt meer en meer in gebruik , althans tij lens
de werkzaamheden aan de sawahs, als wanneer inzonderheid die bijzondere diensten worden afgekocht welke nachtbeurten vorderen. Wegens het bijzondere oogmerk waarmede aan de inlanders die zich als arbeiders op erfpachtslanden vestigen vrijstelling van heerendiensten is verzekerd
') Nopens Amboina zie men het aangeteekende op blz. 22/23 hiervóór.
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zich te beijveren om binnen de grenzen zijner bevoegd»
heid, door eene doeltreffende regeling van de c u l t u u r en heerendiensten en door met klem te waken tegen het
onnoodig vorderen daarvan , zooveel mogelijk de bezwaren
uit den weg te ruimen die zich voor de maatschappij Salida
mochten voordoen in het verkrijgen van arbeiders tegen
voldoend loon.
In sommige gevallen moesten weder, wegens ualntigheid in het verrichten van persoonlijke diensten (lx paalde
onwil in dit opricht openbaarde zich nergens), de daartegen bij Indisch Staatsblad 1877 tl'. 248 bedreigde straffen
worden toegepast.
In bet volgende staatje vindt men eenige opgaven betroffende den in 1882 en 1883 ter Öumatra's Westkust in
heerendienst gevorderden arbeid ten behoeve van openbare
werken.

(het Lokken van bevolking naar onontgonnen streket;) vond
de Indische Regeering — blijkens eene beschikking van
December 18S3 — geen termen om te treden in een verzoek der in bevolkte streken van ile Zuidelijke afleeling
van 1'udang werkende inijnhouwmaatschappij » 8alida

dat bedoelde vrijstelling mocht worden uitgestrekt tot de
werklieden verbonden aan mUnbouwkundige opsporingen
en mijr.ontginningen. Bovendien werd bij gemelde afwijzende beschikking in aanmerking genomen dat in deZuidelijke afdeeling van Padang voor ben die zich van persoonlijke praestatie van heerendiensten wenschen te out—
s l a a n , de gelegenheid bestaat om een plaatsvervanger te
stellen , en verder dat de inwilliging van het verzoek een
antecedent zou scheppen waarop ook andere nijverheidsondernemers die inlanders in dienst hebben zich zouden
kunnen beroepen. De gouverneur werd echter aangeschreven

Aantal dagdiensten gedurende 1883 gevorderd voor:

Aantal

arbeid
bekwame
mannen.

Padaugsehc Benedenlanden .

. . .

Padangsche Bovenlanden
Tapanoli
Totaal in 1883
In 1882 waren de cijfers

.

heerendienstplichtigcn

ca a

Hoofdplaats Benkoelen . .
Ommelanden van Beukoelen
Lais
Seloema
Manna, Pasoemah en Oeloe
Manna
Kauer
Mokko Mokko
Kroé
Totaal in 1883 . .
I n 1882 waren de cijfers.

.
.

"2

3

al

^ sP

-

sis

gas

Elf

houd

onderhoud

lüke

van

van wegen.

lands-

TOTAAL.

706 857

706 857

£9 293

188118

147 087

42 131

27 691

'j<;«30

251273

14 893

292 796

10 a 11

299 428

234 071

26630

2 1 7 2 491

14 8 9 3

2 214 014

9 a 10

294 668

236 683

56 522

1 704 637

2 3 702

l 784 861

7 a 8

n
a M

burger-

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1883
van eiken
di<<nstplichtige
gevorderd
ten behoeve
van openbare
werken.

69 179

Aantal dagdiensten
gedurende 1883 gevorderd

S d

onder-

gewoon

werken.

Benkodcu. Over het algemeen worden in dit gewest de
heerendiensten gewillig gepraesteerd; af een onder het
meer vlottende ^-edeelti- der bevolking trachtten sommigen
zicii aan hunne, verplichtingen ten deze te onttrekken. In
bet afgeloopen jaar werden in sommige afdeelingen meer
diensten gevorderd dan in 1882, en wel als een gevolg
van de schade die de vloedgolf van 27 Augustus hier en
daar aan den strandweg en de daarin gelegen bruggen
aanrichtte. Omtrent den in 1883 van de heerendienstphchtigen gevorderden arbeid zijn de volgende opgaven ontvangen.
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tot
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.J]
Totaal.

F fcJ3

« l i l
^ x r
m —• ^:

si

o > o
978
5 100 110 425
3 470 92 190
5 127 94 862

24
1 200
410
250

242
111625 21 I 22
92 600 20 a 27
95112 18 a 19

5
2
4
4

630 121782
493 109 080
466 67 485
485 08 370

970
180
1 359
1 711

122 752
109 260
C8 844
70 081

31 755 664 194
31 359 630 540

6 322
6 318

670 516 21a 22
636 858 20

21a 22
13444
15.i 16
15a 16

Lampoiiijsche districten. Nopens de in dit gewest gedurende 1883 van de bevolking gevorderde heerendiensten
kunnen geen cijfers worden verstrekt, omdat de aanteekeningen dienaangaande door de vloedgolf van 27 Augustus
1883 verloren zijn gegaan. Het lijdt echter geen twijfel
dat de gepraesteerde diensten talrijker dan gewoonlijk zijn
eweest, zoowel voor liet wed-r in orde brengen van de

1 2 1 4 361

1 214 361

11 a 12
8 a 9

vernielde weggedeelten en bruggen als voorde wegruiming
van de lijken der bij de ramp omgekomen menschen en
dieren , van de overblijfselen van huizen en huisraad , out»
wortelde boomen, enz. Met het oog op de buitengewone
krachtsinspanning die daardoor van de heerendieiistplichtige
bevolking moest gevorderd worden , werd de resident gemaehtigd om haar eene tegemoetkoming van f 0,30 per
man daags uit te keeren.
Banka en BUIiton. Ten aanzien van de residentie Banka
vindt men alleen vermeld dat nalatigheid in het praesteeren
van heerendiensten nog steeds veelvuldig voorkomt ondanks
de toepassing van de ter zake bestaande strafbepalingen.
De heerendiensten op Billtton zijn over 't geheel weinig
drukkend. In het onderhoud van wegen en bruggen komt
de Billitonmaatsehap' ij , niet het oog op het tinvervoer,
de bevolking te gemoet door de uitkeeriu;r van eene vaste
som 'sjaars en de verstrekking van spijkers. Voor het
lossen , ladeu en verwerken van steenkolen in het kolendepot werd gedurende het afgeloopen jaar slechts driemalen over de diensten der bevolking beschikt.
Bornco. De ontvangen opgaven bepalen zich tot het volgende overzicht, alleen de residentie Zuider- en Oosterafdeelinfr van Borneo betreffende.
Aantal

AFDEELINGEN.

Bandjermasin en ommelanden
Martapoera
Amoenthai
Doessoen en Dajaklanden. .
Sampit

Aantal dienstplichtigen in
1883 gemiddeld
dagelijks opgekomen:

dienstin betaalden
onbetaalden
plichtigen. heerendienst. inheerendienst.
a)
4
18
53
6
3

846
562
389
642
105

12
13
28
21

»

130
494
1114
124
27

o) Voor het overbrengen van gouvernements-reizigers en goederen.
b) Voor het in goeden staat houden van wegen en bruggen in de
kampongs, het bezetten van de gardoes (alleen des nachts), het
doen van naehtrondes en het vervullen van kemitdiensten by d«
hoofden, wat deze laatste diensten betreft, voor zooveel ze niet
worden afgekocht (zie het verslag van 1879 blz. 85).

Bijlage C.
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Uit de Westerafdeeling van Borneo is ten aanzien van
de heerendiensten over 1883 niets bericht. De wijziging
door het nieuwe reglement op het rechtswezen in dit gewest te weeg gebracht in de bepalingen betredende de
uitoefening van bestuur en politie in de zoogenaamde ChiDaewlie districten der afdeeling Montrado vorderde eene
afzonderlijke voorziening tegen nalatigheid of onwil in bet
verrichten van verplichte persoonlijke diensten door de
Chineezen in Montrado. Die voorziening werd getroffen bij
de ordonnantie van 8 April 1884 (Indisch Staalsblad n°. GO).
Celebi'S. Met betrekking tot bet gouvernement Celebes
en onderiioorigheden wordt gemeld dat de heorendienston
nergens voor de bevolking drukkend waren en over liet
algemeen gewillig en in voldoende moto gepraesteerd wer«
den. Twee tot dusver in heerendienst bediende overvaarten
zijn thans verpacht.
In de residentie Menado werden gedurende 1883 g e middeld van eiken dienstplichtige gevorderd : in de afdeeling
Menado 3 3 , in de afdeeling Tondano 2 4 , in de afdeeling
Belang 1 1 , in de afdeeling Amoerang 28 en in de afdeeling Kenia 14 a 15 dagdiensten. De vele diensten iu de
afdeeling Menado waren toe te schrijven aan buitengewone
beschadiging van w<!gen en bruggen ten gevolge van de
zware en aanhoudende regens. Van de bevoegdheid om ,
tegen betaling, heerondionstplichtigeii te bezigen voor het
uitvoeren van openbare Inndswerken die in vrijen arbeid

belmoren te worden verricht, maar waarvoor geen vrijwilligers te bekomen zijn , werd in het afgeloonen jaar driemalen gebruik gemaakt en bij die gelegenheden werden
in ' t geheel 7554 dagdiénsten gevorderd. Ten behoeve van
militaire gebouwen werd niet over de diensten der bevolking beschikt. Benige malen werd aan do bevolkingeene
geldelijke tegemoetkoming toegekend, zooals voor het
herstellen van een gedeelte van den grooten weg door de
afdeeling Tondano over den bergrug Toinpasoe en van een
gedeelte van den weg over den Empong. In de afdeeling
Qorontalo werden als gewoonlijk een aantal diensten gevordero voor het onderhoud van wegen, bruggen , waterleidingen , enz.
III.

LANDKLIJKK

§ 1. Java en

INKOMSTEN.

Madura.

Landrente. Aan de onderzoekingen ter verzameling van
gegeveus die de. Regoering in staat moeten stellen om eene
keuze te doen nopens het aan te nemen stelsel van landr e n t e , werd ook in 1883 door de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur over 't algemeen met toewijding gewerkt. De verschillende gewesten zijn ten dienste van dit
onderzoek verdeeld geworden in omstreeks 1500 kringen
van aan elkander grenzende en in dezelfde omstandigheden
verkeerende dessa's. Voor elke dessa is de uitgestrektheid
der bouwgronden nagegaan; voor eiken kring de opbrengst
aau eerste en tweede gewassen, de productiekosten en de
b u u r - en verkoopprijzen. Ten einde onjuiste gevolgtrekkingen te voorkomen , is ook onderzocht of de bevolking
andere inkomsten heeft dan die uit landbouw voortspruiten
en of de betaling van de landrente haar gemakkelijk valt.
Bij den aanvang van 1884 waren die Opnemingen en
onderzoekingen overal beëindigd , behalve in de afdeeliugen
Anjer en Tjiringin der residentie Bantam , waar de reeds
verzamelde gegevens voor een groot deel bij de ramp van
27 Augustus 1883 te loor zijn gegaan ' ) , en in Madioen
en Kediri, waar nog eenige tegalans moesten worden opgemeten. Intusschen is door den betrokken hoofdinspecteur
der cultures, — sedert 1 November 1883daarin bijgestaan
door twee controleurs der 1ste klasseen sedert 1 Februari jl.
nog door een derden ambtenaar van dien r a n g , — de
bewerking e n , voor zooveel nog noodig , de verificatie van
de verzamelde bouwstoffen ter hand genomen. De resumé's
der onderzoekingen voor elke afdeeliugen voor elk gewest,
ingericht in den trant van het in ' t vorig verslag (bijlage
M] medegedeelde schema, zullen spoedig gereed komen.
In afwachting van de nieuwe landrente-regelmg wordt van
de uitkomsten van het onderzoek reeds zooveel mogelijk
gebruik gemaakt bij de toepassing van de ordonnantie
') Met behulp van een 40-tal mantri's van liet kadaster hoopte
men de op nieuw aangevangen metingen in beide afdeelingcn spoedig
te kunnen doen afloopen.
Handelingen der Staten Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Tweede Kamer. 73

[Nederl. (Ooat-) Indië.]
in Indisch Staatsblad 1878 o*. 110. Waar het blijkt dat
de bestaande aanslag in verhouding tot de uitgestrektheid
en de opbrengst der velden, ook bij vergelijking n u t
andere dessa's, te hoog of te laag is, worden die ver-

sehillen vereffend. Waar de aanalag te hoog is, heeft verl a g i n g , waar vee! te weinig wordt geheven , heeft — doel,
zeer geleidelijk — verhooging phiats.
Met betrekking tot den aanalag voor 1883 i s , onder
verwijzing naar bet gewestelijk overzicht hierachter afge
drukt als bijlage L , het volgende aan te teekenen.
De toepassing van betere gegevens (art. 2 van Indisch
Staatsblad 187N i.°. 110) leidde in acht gewesten toteene
verhooging van den onzuiveren aanslag met f 133/m.
(waarvan voor Beinbang en Tagal alleen f'43/m. en fifi/m.),
daarentegen in zeven gewesten tot eene verlaging inet
f 44/in. Door het landrenteplichtig worden van gronden
vermeerderde overigens de aanslag met f 139/m., doch
daar andere gronden ophielden landrenteplichtig te zijn
(te tarnen aangeslagen geweest voor f llfi/m.), bleef uit
dozen hoofde slechts eene vermeerdering over van f 23/m.
Hierbij gevoegd de vermeerdering voortvloeiende uit de
toepassing van betere gegevens, ten slotte nederkoinende
op f 89/u)., zoo verkreeg men als einduitkomst voor 1883
eene vermeerdering van den onzuiveren aanslag met f 112/in.
In 1882 had de onzuivere aanslag, volgens verbeterde opgaven, bedragen!' 19488/m., zoodat het cijfer voor 1883 klom
tot f 19 600/m. Veel aanzienlijker dan in 1882 waren echter
de afschrijvingen. Terwijl toen f 1 464/m., waarvan f 1 00]/m.
wegens misgewas of liet on beplant blijven van gronden,
was af te schrijven , beliep in 1883 dit laatste bedrag niet
minder dan f 1 847 m. en het totaal der afschrijvingeu
f 2329/m. Derhalve viel in 1883 werkelijk te hef en f 17 271/m.,
dat is f 747/ML minder dan in 1882, toen, volgens de
thans ontvangen nadere opgaven, door de landrentep!ichtigen was op te 'brengen f 18 018/m. Slechts in vier gewesten was het werkelijk te heden bedrag hooger dan in
1S82 (te namen f G7/m.)j in de vermindering die het in
de zestien andere gewesten te heffen bedrag aanwees (te
samen f 814/m.) hadden Soerabaija , Bantam en Kediri
het grootste aandeel, namelijk f 231/m., f 124/m. en
f 108/m. In Bantam was deze t e r u g g a n g grootendeels het
gevolg van de verwoesting door de uitbarsting van Krakatau aangericht, in de overige gewesten hoofdzakelijk
van misgewas.
Het in 1883 onaangezuiverd gebleven bedrag verschilde
weinig van den achterstand bij het einde van vorige jaren.
Liet in 1880, 1N81 en 1882 de geregelde afbetaling telkens het meest te wenschen over in Bantam en Bezoeki,
ook nu had Bantam het grootste aandeel in den achterstand , doch overigens Kembang, Baujoemas, Bagelen en
Kediri. Voor deze vijf gewesten was op 31 December jl.
over 1883 nog aan te zuiveren f 209/m., d. i. bijna 86 pet.
van den totalen achterstand ad f 313/m. Wat Bantam betreft is hierbij te denken aan de groote verliezen door de
ramp van 27 Augustus 1883 te weeg g e b r a c h t , in de
vier andere gewesten waren vele landbouwers geldelijk
achteruit g e g a a n , deels door tegenspoed in hun bedrijf,
deels door de geheerscht hebbende volksziekten.
In den aanslag «Ier landrente voor 1884 wordt ook het
Madureesche landschap Sumanap begrepen, als een gevolg van de op blz. 07 hiervóór besproken invoering van
's Gouvernements rechtstreeksch bestuur aldaar. Inmiddels
wordt met de in 't vorig verslag (blz. 7(5) bedoelde opnemingen in dat landschap en in Bangkallan nog voortgegaan.
Belasting op vischvijvers. Gewestelijke opgaven nopens
het over i 8 8 3 , in vergelijking niet de vier voorafgegane
jaren , te heffen bedrag vindt men in het volgende overzicht.
Gewesten.
Bantam .
Krawang .
Tagal . .
Samarang.
Japara. .
Kembang.
Soerabaija

1879.
.
.
.
.
.
.

Transporteer.

1880.

1881.

1882.

1883.

2 549 f
2571 f
2497 f
2 489 f
2489
23 759
14 631
14 331
16 641
20 022
323
304
253
268
260
1348
1 342
1 555
1526
1562
44 735
44 335
45 539
46 012
46 504
3 928
3 409
4 192
3 638
4 248
199 517
198 154
20 _' 200
MO 050 II) 199 173
f 267 034 ( 273 871 f 270 144 f 268 020 f 277 285
f

a) Verbeterde opgaaf. In 't vorig verslag werd f 1 5*2 te veel uitgetrokkeu.
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1879.

Per l m port
Pasoeroean .
BMMU

.

.

Prouoiinggo.
Hadiin . .
Totaal.

1880.

1882.

1881.

1 267 031, f 273 871 I 270111
26 000
26 821
26 004;
7 810
7 470
7 825
6 870
6 826
6 926
5 627
5 853
5 894
f3136.18

1883.

268 020 f 277 285
26 908
26 908
8 691
7 698
7 108
6 820
5 367
5 530

('320405 f 816OM»)f814070

1' 325 359

b) Verbeterde opgaaf; zio noot • <>p de vurige bladzijde.

Hier en daar neemt liet aanleggen van visclivijvers toe ,

hetgeen in 1881! eenigaxins bijdroeg tot de stijging van
den aanslag.
Van den aanslag over 188:5 moest bij liet eind van liet

jaar nog f 9403 worden aangezuiverd , waaronder f 2449
ter zake van de vïschvijvers in Bantam. Daar deze allen
door de vloedgolf van 27 Augustus 1883 zijn vernield , zal
laatstgenoemde som wel geheel moeten worden afgeselireven.

Het ligt Lu de bedoeling door den hoofdinspecteur die
niet do leiding van liet laiidrentc-onderzoek belast i s , ua
afloop vjni (!(•/.(• zniik . ook eune enquête te doen instellen
naar de belastbaarheid der vischvijvers. Nu worden de
visebvijvers nog volgens de plaatselijke gebruiken aangeslagen. Alleen sommige vijvers in Krawang, die aan het
Gouvernement toebebooran, worden jaarlijks aan de meestbiedenden verpacht.
Vogelneslij rotten. Als naar gewoonte volgt hier een vijfjarig overzicht van hetgeen de vogelnestgrotten aan 's lands

kas opbrachten.

1879.
Bedongen hiiursom per jaar voor de grotten:
in Hagelen en de I'reanger regentschappen (voor
langen tenn[|n — 1872 t m 1890 — verliuurd) . . .
in ISenkoelen (verhuurd voor de jaren 1875 t/m 1884)
in tëaiuaraug en Japara (telkens vooreen jaar verhuurd)
Bedongen pachtsom per jaar voor i s grotten
in de residentiën Bantam, Soerabajja, Hembang ,
Bezoeki, 1'robolinggo en Madura (voor één of voor
drie jaren in pacht afgestaan) a)
Opbrengst van te Saniarang verkochte vogelnestcn
uit de gouveruementsgrotten in Djokjokarta en Madioen
Totaal

f

39 287,00
12,00
144,60

1881.

1880.

f

39 287,00
12,00
150,36

f

1882.

39 287,00
12,00
159,80

f

1883.

39 287,00
12,00
163,83

f

39 287,00
12,00
162,40

108 792,00

106 512,00

115 464,00

118 728,00

124 920,00

3 967,75

3 673,50

3 652,00

3 719,75

3 446,50

f 152 203,35

f 149 634,86

f 158 574,80

f 1G1 910,58

f 167 827,90

tement van fina iciën.
a) Deze verpachting geschiedt van wege het departement

§ 2.

Buitenbezittini/en.

Landelijke inkomsten in /leti/ouvemenient Celebes en onderhoor lijkeden. In het volgende staatje vindt men aangeteekend hoe» cel de hierbedoekle belastingen opbrachten in de
laatste drie jaren.
Aard der belasting.
Vertiening der padiveldeiiu)
Vertiening der suikerrietvelden
Vertiening der zoutpannen
Tesang-helling c). . . .
Kottiebela.sting in de bergregetitschappen der Noorderdistricten; zie Indisch
.Staatsblad 1873 n«. 29 .
Ko(tie!ie|a8ting in eenige
bergst reken der Oostcr-

sJstnetan f)
Bamboe-levering....

1881.

1882.

1883.

Itam nog den vollen cijns over dat jaar schuldig , tezamen
f 49bT>, en Kaidipang nog een gedeelte, namelijk f 240.
De drie eerstgenoemde rijkjes hadden bovendien aan cijns
over 1882 en vroeger te zameu nog f 7920 te betalen ,
zoodat op 31 December jl. door 5 van de 12 landschappen
in 't geheet nog was aan te zuiveren f 13 1 2 5 , waiirvan
door Bolang Itongondo alléén f 11550. Van wege het
Buropeescb bestuur worden geen middelen verzuimd om
het achterstallige binnen te krijgen. Ter verduidelijking van
bovenstaande opgaven strekke het volgende overzicht.

f282 894,74s f 230 187,21 • f 173 428,69'
Over één of meer
der jaren
1879 t/m. 1882

1 003,40
1 279,65
1 305,30
1 113,25
739,25 '') 1 225,25
635,60
10 810,80 d) 7068,66* 0
LANDSCHAPPEN.
5 829,00
1 500,00
52.22

5 763,00
1 500,00
34,75

I303 203,41-' 1246557,52

schuldigd
op
1 Januari
1883.

5 730,00

500,00
32,67

?)fl83857,5ls

•) De vertiening wordt geheven naar de geschatte geldswaarde
van den oogst. De waarde van 100 bossen padi (elk wegende 12 katti's; «'Til in de genoemde drie jaren op f 35 berekend.
/') De hoogere opbrengst was een gevolg van den gunstigen
zoutongst en van de uitbreiding die de aanmaak verkreeg.
c) Aandeel van het Gouvernement in de opbrengst van de aan
inlanders in gebruik afgestane gouvernements-padivelden.
(/) De opgaaf is thans volledig. In de Noorderdistrietcn bedroeg
het gouvernement» aandeel in de tesang-padi 23 424 hossen, te Tello
2503 bossen. Te Tello werd daarvan f 876,05 in geld gekweten; in
de Noorderdistrietcn werd de padi in natura geleverd en door het
Gouvernement verkocht; dit gaf eene netto opbrengst van f 6177,60 i .
e) Deze opgaaf is nog onvolledig.
f) In de vorige verslagen werd deze belasting ten onrechte niet
vermeld. In de bedoelde streken heeft de bevolking op te brengen
60 pikols koffie, of f 25 voor eiken ontbrekenden pikol.
g) '/Ac noot e.

Cijns uit onderhooritjheden der residentie Menado. Van
de 12 bierbedoelde Landschappen (6 ter uoordkust van
Gelebes en (i op de Sangi-eilanden) waren bij het eind van
1883 Bolang Mongoudo , Bolang Oeki, Bintaoena en Bolang

_ f- Bolang Mongondo
g . g l Bolang Oeki . .
*t/ Bintaoena . . .
o ü i Bolang Itam . .
| af Kaidipang. . .

. a) f 7 550
.
470
.
125
.
n
.
400
400

. c l Tagoelandang
Jf-ê) Taboekan . .
S j:\Manganitoc .
'•rjKandhar
. .

.
,
.
.

.
.
.
.

500
„
400
180
50
120
f 10 195

afbetaald

Over 1883

ver-

afbetaald

in

in

1883.
f
225

*

400
400
500

schuldigd.

f 4000
250
250
465
400
400

1883.
f

n
ï»

160
400

400
180
60
120

500
100
400
180
50
120

500
100
400
180
50
120

f 2 275

f 7 115

f 1910

a) Ter verbetering van het staatje in 't vorig verslag vindt men
thans opgegeven dat Bolang Mongondo op 1 Januari 1882 schuldig
was i 8750 en in mindering daarvan gedurende 1882 afbetaalde
f 5200, zoodat op 1 Januari 1883 nog aan te zuiveren bleef over
1881 en vroeger f 3550, en over 1882 f 4000, of te zamen f7550.

Landrenta in Boelelen<; en Djembrana (Bali en Lombok).
In deze landschappen i s , sinds er met 1 Juli 1882 ook
de belastingheffing geheel in handen voor het Gouvernement is overgegaan , het van ouds vigeerende landrentestelsel voorloopig behouden gebleven. Volgens dat stelsel
is de landrente (padjog) eene betaling voor het besproeiings-
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water dat de soebaks of seka's (waterschappen of sawahOmtrent de gedurende 1883 voorgekomen veranderingen
vereenigingen) van den souverein ontvangen. In Boeleleng
in den vorm van het grondbezit in do dessa's vindt moti
worden per » tenuli " — d. i. voor zoodanige oppervlakte
het navolgende aangeteekend.
ter beplanting waarvan eene groote bos van p. m. 50 katti's
Slechts 1 dossa (Pasoeroengan-Lor in Tagal) g i n g er toe
zaadpadi noodig is — opgebracht vijf limbang's elk van 75 over het gemeentelijk grondbezit (met vaste aandeelen) te
katti's padi of 33 katti's rijst; In Djeinhraiia één timbang
vervangen door individueel bezit ; 32 dessa's (20 in Pasoe.
per » depoek" — d. i. voor zoodanige oppervlakte ter
rotan , 10 in Madioen en 2 in Banjoenws) vervingen de
beplanting waarvan eene kleine bot van 10 katti's zaadpadi
periodieke verdeeling der communale gronden door het
vereischt wordt. In Boeleleng moet in 't algemeen Loven
stelsel van vaste aandeelen; 5 dessa's Qn Madioen) keerden
de padjeg nog eene additioneels belasting (soeminih) van
van dit laatste stelsel tot, periodieke verdeeling t e r u g , tor100 kepengs (Chineesche duiten) per tenali betaald worden.
wijl een niet opgegeven aantal dessa's in Tagal en nagelen
Bovendien zijn er in Boeleleng sommige soebaks (waarvan
overgingen tot eene herverdeel Ing van de velden, die zij
de aanslag echter thans wordt herzien) die tot dusver het
communaal (met vaste aandeelen) bezaten. In Tagal g e voorrecht genoten om als padjeg niet meer dan 600 a
schiedde deze herverdeeling omdat sedert de uitbreiding
1000 kepeugs per tenab te betalen , d. i. nauwelijks '/, of
van het getal gezinnen de heerendiensten niet meer ge'/4 van hetgeen door de andere soebaks wordt opgebracht.
lijkmatig drukten in verhouding tot ieders grondbezit,
Overigens moet bij gedeeltelijke afschrijving van padjeg
zoodat sommige portonen in de lasten deelden zonder do
wegens misgewas als » p a n d e g d e g " betaald worden, in
voordeden te genieten ; in Bagelen kwam men tot herverBoeleleng 33 kepengs per tenali en in Djembrana 10
deeling , eensdeels omdat ten gevolge van het verleggen
kepengs per depoek. Ten einde in de landrente-heffing meer
van dessawegen en waterleidingen eenige deelgerechtigden
orde en regelmaat te brengen dan onder het inlandsch
benadeeld waren , anderdeels omdat de waarde der aandeelen
bestuur bestond, vaardigde de resident bij eene beschikking
niet meer gelijk was uithoofde van verbeterde irrigatie of
van 9 Maart 1883 eenige huishoudelijke voorschriften uit.
ten gevolge van onderlinge ruiling van dessagebied. De
Voor Djembrana konden die voorschriften meer uitgewerkt
hooger bedoelde dessa Pasoeroongan-Lor volgde dooraanzijn dan voor Boeleleng , vermits in laatstgeinelde afdeeling
neming van bet individueel bezit het voorbeeld van de
gedurende de voorafgegane maanden slechts eenige globale
nabij gelegen dessa 1'asoernengan-Kidoel, en zulks — evenopnemingen en onderzoekingen hadden plaats gevonden ,
als deze (verg. vorig verslag blz. 77) — uit vrees dat bij
terwijl in Djembrana reeds in 1877 tot eene individueele
de voorgenomen veroeniging van de beide dessa's hetaanopneming en registratie van de rijstvelden was overgegaan ,
deel van eiken deel gerechtigd e in de communale gronden
en het Èuropeesch bestuur aldaar sedert voortdurend het
kleiner zou worden dan het tot dusver was. Na reserveeo.)g had gehouden op de inning en verantwoording van
ring van 8'/ s bouws amhtsvelden voor het dessabestuur
de padjeg. In Boeleleng geschiedt de aanslag soebaksgewijze,
(waarvan voor den bekel alleen 5 bouws) bleven voor de
terwijl de repartitie moet blijken uit een door de soebak(50 deelgerechtigden 90 houwsover, zoodat ieder 1V2 bouw
hoofden aangehouden register. In Djembrana wordt de
kreeg. De 20 dessa's in Pasoeroean, die de periodieke veraanslag per seka vastgesteld en geschiedt de repartitie
deeling der communale gronden vervingen door de toevolgens een door den controleur aan te houden register.
kenning van vaste aandeelen, waren geen van allen bij de
In eerstgemolde afdeeling moet de padjeg voldaan zijn
gouvernenients-suikercultuur ingedeeld. Omtrent de 2
binnen 35 dagen na den oogst, doch in Djembrana wordt
dessa's in Banjoemat, die den zooeven genoemden vorm
daartoe tijd gelaten tot 31 December. Voor hen die in 1883
van grondbezit kozen , kan gezegd worden dat zij d a a r de belasting , in plaats van in rijst of padi, in geld mochten
door overgingen tot, den reeds vrij algemeen in dit gewest
willen afdragen , werd als maatstaf aangenomen f 2 per
bestaanden toestand; immers van 1196 dessa's met eomtimbang rijst van 33 katti's voor Boeleleng en f 1,20 per
munaal bezit hebben reeds 1118 het stelsel van vaste
timbang padi van 75 katti's voor Djembrana. De waarde
aandeelen aangenomen.
in Nederlandsche munt van de kepengs werd voor 1883
bepaald op f 2,50 per 1000 stuks. Opgaven omtrent hetgeen
de padjeg enz. over 1883 zuiver aan 's lands kas heeft
Vervuwjiiiy van erfelijk individueel bezit door eigendom.
opgebracht, zijn tot nog toe niet, ontvangen. Over 1882
In zeven gewesten, namelijk in Bantam, (Jheribon , Pekabeliep de zuivere oplirengst f 21 36(5,40. De aansla;/ voor
longan, Bern b a n g , Bezoeki, Madioen en Kediri, werden
1883 bedroeg, na aftrekking van hetgeen aan de mindere
in 1883 24 verzoeken om vervanging van erfelijk indivihoofden en beambten als bezoldiging ten bate komt (zie
dueel gebruikareebt door eigendom overeenkomstig het
Indisch Staatsblad 1882 n°. 1 2 3 , sub B 2°.), voor BoeleKoninklijk besluit van 16 April 1872 n°. 29 (Indisch Staatsleng 33 450 timbangs rijst benevens 1568 729 kepengs,
blail n°. 117) aanhangig gemaakt. Bij het eind van het
en voor Djembrana (welke afdeeling vijf— a zesmaal kleiner
jaar waren al die aanvragen , te zarnen betrekking hebis) 6983 timbangs padi. Wegens de buitengewone droogte
bende tol, ruim 243 bouws, nog aanhangig. Hetzelfde was
zullen evenwel belangrijke afschrijvingen moeten plaats
het geval met 31 reedt vroeger ingediende aanvragen,
hebben zoowel ter zake van misgewas als wegens het
waarbij de uitwijzing van agrarisch eigendom verzocht
buiten de schuld der landbouwers onbeplant blijven van
werd voor eene gezamenlijke oppervlakte van ruim 163
sawahs. Men berekent dat in 1883 in Boeleleng slechts
bouws. Gedurende 1883 werden 49 aanvragen om agrarisch
' / 3 , in Djembrana slechts '/< van een gewonen oogst werd
eigendom (1 van 1880, 6 van 1881 en 42 van 1882) afgeverkregen.
daan , namelijk 35 toegewezen en 14 afgewezen , respectievelijk betrekking hebbende tot 207 en 891 bouws.
Ter verzameling van do voor eene definitieve landrenteVan de uitvaardiging van het aangehaalde besluit af
regeling noodige gegevens, inzonderheid wat Boeleleng
tot het einde van 1883 waren in 't geheel:
betreft, is den resident voorloopig nog de beschikking
toegewezen: fii-l aanvragen, betrekking hebbende tot 2 855bouw«;
gelaten over een controleur boven de formatie, wien in
afgewezen:
358
„
,
„
„
„ 4 871
„
de tweede helft van 1883 twee inlandsche landmeters zijn
toegevoegd , en in Mei j l . nog een derde.
vervallen (in
1882 of vroeger)i): 286

„

,

„

„

„

3 795

„

1268

„

,

„

„

„11521

„

55

„

,
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„

406

.,

Van 1872 t/m
1883 werden dus
in 't geheel ingediend:
1 323

„

,

„

„

„ I I 927

„

IV. AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN; AFSTAND VAN GROND.

§ 1. Java en

Madura.

Convrrsie van communaal in erfelijk individueel bezit.
Nadat in Februari jl. het advies der Indische Regeering
was ontvangen over het haar in September 1882 toegezonden schema voor eene algenieene verordening betreflende
de conversie van communaal in individueel bezit (verg.
blz. 77 van het vorig verslag), is in het begin van J u n i
bij den Raad van State de overweging aanhangig gemaakt
van een ontwerp Koninklijk besluit tot regeling van deze
aangelegenheid.

zooals boven is
gezegd, waren nog
aanhangig:

Gewestelijke opgaven vindt men in het volgende overzicht.
') In 1883 werd geen enkele aanviuge geroyeerd.
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Hieronder één aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.
De afwijzing betreft eene reeds in de voorgaande rubriek medegelelde aanvraag.
Verbeterde opgaaf.
In liet vorig verslag werd bij vergissing één afgewezen aanvraag te min opgegeven.
H e t aantal toegewezen en afgewezen aanvragen te zamen bedroeg 982 (verg. de noten o en b).

In liet afgeloopen jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van (Ie bij art. 19 van liet bovenaangehaald Koninklijk
besluit van 16 April 1872 n°. 29 aan den GouverneurGeneraal verleende bevoegdheid om uitzonderingen toe te
staan op het verbod tot vervreemding aan niei-inlanders
van gronden die in agrarisch eigendom zijn verkregen ,
ingeval de grond dienen moet voor inrichtingen van nijverbeid of landbouw, voor uitbreiding van bestaande s,iiiienwoningen van niet-inlauders of voor andere gewichtige doel»
einden. De agrarische eigenaar kreeg namelijk vergunning

om een stuk grond te Probolinggo, ter grootte van 3 ö l 8
M*., in het belang der uitbreiding van genoemde hoofdplaats i t n een Kuropeaan in vollen eigendom over te dragen.
Verhuring van grond door inlanders aan
nict-inlanders.
Ten aanzien van de liierbedoelde verhuringen , voor zooveel
zij bij het bestuur bekend werden , vindt uien in het volgende overzicht eenige opgaven over de laatst verloopen
vijf jaren.

Van de in de voorgaande kolommen
Uitgestrektheid (in bouws)
bedoelde gronden was de onderstaande
gehuurd:
uitgestrektheid (in bouws) bestemd
voor de teelt van suikerriet.
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Verdere opgaven ten aanzien van de bij geregistreerde
overeenkomst gehuurde gronden.
Aantal
gewesten waar
overeen.
komsten
ter r e gistratie
werden
aangeboden.
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geregistreerde
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Aantal

Van de bij g e r e gistreerde overeen»
komsten in h u u r
genomen g r o r d e u was
net navolgend aantal
bouws in:
Vreemde
Eurooosterpeanen.
lingen. communaal individueel
bezit.
bezit.
huurders.

a) De opgaven in deze kolom kunnen niet als \olledig worden aangemerkt.
b) Percentsgewijze verhouding tot het totaal in kolom 4 veiimdil.

De 4105 b o u w s , waartoe de in 1883geregistreerdeovereenkomsten betrekking hadden , waren over >:<• verschillende
gewesten verdeeld als volgt:
Cheribon
Tagal
Sainaraiig
.lapara
Reinbang

1009
848
47
795
311

Pasooroeaii
Probolbvgo
llanjoeiuas
Kediri

. . . .
. . . .

60»
188
88
'•'•")

Naar aanleiding van de in 't vorig verslag (ldz. 79 en
182) vermelde adressen vau belanghebbenden bij de suikerindustrie op Java heeft de Indische Regeering door een
hoofdinspecteur der cultures doen onderzoeken of het verkrijgen van gronden voor de vrije suikercultuur onder de
werking van Indisch Staatsblad 1871 n*. 103 werkelijk
zooveel bezwaar opleverde. Het onderzoek leerde dat de
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meeste der in de a d r e s s e n besproken b e z w a r e n n i e t o v e r a l
w e r d e n gevoeld en zelfs niet bij alle o n d e r n e m i n g e n van
h e t g e w e s t w n a r de b e z w a r e n g e o p p e r d w a r e n . De I n d i s c h e
B e g e e r i n g heeft d a n ook geen a a n l e i d i n g g e v o n d e n oin d e bes t a a n d e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n , m a a r h e t alleen w e n s c h e l i j k
g e a c h t a a n de hoofden van gewestelijk b e s t u u r e e n i g e w e n k e n t e g e v e n betreffende de t o e p a s s i n g dier b e p a l i n g e n . D i t
is geschied bij eene c i r c u l a i r e van den d i r e c t e u r van binr.enl a n d s c h b e s t u u r d d . 14 A u g u s t u s 1883 (Bijblad op h e t
Indisch S t a a t s b l a d n ° . 3 9 5 0 ) , die vooral d e s t r e k k i n g heeft
om h e t doen r e g i s t r e e r e n van h u u r o v e r e e n k o m s t e n t e bevorderen. V e r m i t s o n d e r de u i t d r u k k i n g » één j a a r " in de
v e r o r d e n i n g van 1871 v o l g e n s de c i r c u l a i r e > een oogstj a a r " is t e v e r s t a a n , zal de r e g i s t r a t i e niet behoeven t e
worden geweigerd van overeenkomsten waarbij vooruitbet a l i n g over een oogstjaar is b e d o n g e n , en die t e r m i j n
w o r d t g e r e k e n d te b e g i n n e n m e t h e t e e r s t v o l g e n d tijdstip
w a a r o p m e n g e w o o n is m e t de b e w e r k i n g van de rietvelden
een a a n v a n g t e m a k e n . Zoo zal in A u g u s t u s e e n e overeeukomst k u n n e n worden geregistreerd waarbij gronden
zijn g e h u u r d voor h e t o o g s t j a a r d a t i n g a a t m e t d e e e r s t e
d a g e n van A p r i l van h e t v o l g e n d e j a a r . E e n g r o o t l w z w a a r
t e g e n h e t zich t i j d i g verschaffen v a n g r o n d in d e c o m m u n a l e s t r e k e n is d a a r d o o r voor de f a b r i k a n t e n , die h u n n e
o v e r e e n k o m s t e n w e n s e b e n t e doen registreeren , o p g e h e v e n .
Wiet m i n d e r zal d e r e g i s t r a t i e bevorderd w o r d e n door de
t h a n s e r k e n d e b e v o e g d h e i d ( v e r g . v o r i g v e r s l a g blz. 79)
om v e r s c h i l l e n d e o v e r e e n k o m s t e n bij één a k t e te constat e e r e n , eene b e v o e g d h e i d die echter s l e c h t s verleend is voor
de g e v a l l e n d a t de h u u r over één oogstjaar l o o p t , en z u l k s
o p d a t bij h u u r voor l a n g e r e t e r m i j n e n e l k e v e r h u u r d e r in
het bezit k o m e v a n eene schriftelijke o v e r e e n k o m s t . I n
' t a l g e m e e n w e r d e r op g e w e z e n d a t de formaliteiten voor
de r e g i s t r a t i e zoo e e n v o u d i g mogelijk behooren t e w o r d e n
g e m a a k t en s l e c h t s h e b b e n t e bestaan in de t o e t s i n g v a n
h e t c o n t r a c t a a n de b e p a l i n g e n van Indisch S t a a t s b l a d
1871 n ° . 1 6 3 , b e h o u d e n s i n a c h t n e m i n g v a n de a a n s c h r i j v i n g v a n 1877 ( v e r g . h e t v e r s l a g van 1878 b l z . 95) tegen
h e t r e g i s t r e e r e n van h u u r o v e r e e n k o m s t e n die k e n n e l i j k h e t
uitvloeisel zijn v a n k w a d e p r a k t i j k e n v a n d e zijde v a n
h u u r d e r of v e r h u u r d e r . T e n o p z i c h t e d e r c o n t r a c t e n m e t
dessahoofden en niet l e d e n v a n het d e s s a b e s t u u r , die h u n n e
a m b t s v e l d e n in den r e g e l v e r h u r e n b u i t e n d e d e s s a g e n o o t e n
om r n zonder b e p a l i n g e n te m a k e n foor liet g e v a l v a n
o n t s l a g of overlijden , g a f de R e g e e i i n g t e k e n n e n d a t
c o n t r a c t e n n o p e n s v e r h u r i n g van a m b t s v e l d e n voor de rietc u l t u u r n i e t m o g e n g e r e g i s t r e e r d w o r d e n indien de vorh u u r d e r niet t e n g e n o e g e n van h e t b e s t u u r k a n a a n t o o n e n
d a t de r e c h t e n v a n een e v e n t u e e l e n o p v o l g e r , m i n s t e n s
t e n o p z i c h t e van d e n v o o r u i t o n t v a n g e n h u u r p r i j s , rijn
gewaarborgd. Overigens werd opgemerkt dat d e rechtsgeldigbeid van een notarieel h u u r c o n t r a c t niet w o r d t v e r k r e g e n
dan door de d a a r o p g e v o l g d e r e g i s t r a t i e , en d a t c o n t r a c t e n
die t e v e n s b e p a l i n g e n v a n w e r k l e v e r i n g i n h o u d e n n i e t
m o g e n w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , m a a r d a t g e e n b e z w a a r bestaat tegen contractueele bepalingen ter verzekering van
h e t r e c h t v a n o v e r p a d , t e r v e r s t r e k k i n g v a n w a t e r en
d e r g e l i j k e . T e n s l o t t e b e v a t t e de circulaire e e n i g e w e n k e n
o m t r e n t de m i n n e l i j k e t u s s c h e n k o m s t die door liet b e s t u u r
zou k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n als partijen die bij moeilijk-

VOOr 'Ie teelt.

pedï
itlleen.
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lieden of g e s c h i l l e n v e r l a n g d e n . Zoo bijv. indien de bevolk i n g voor h a r e t w e e d e g e w a s s e n h e t w a t e r in dezelfde u r e n
g e b r u i k t als de f a b r i k a n t , terwijl a l l e n g e n o e g z o u d e n
h e b b e n w a n n e e r d e f a b r i k a n t b e t 's m o r g e n s e n d e bevolk i n g l/et 's a v o n d s n e e m t of o m g e k e e r d , — a l s o o k i n d i e n
toevoerlei 1 l o g e n , door den f a b r i k a n t n a a r zijne t u i n e n g e g r a v e n , w o r J e n a f g e t a p t , of elders uit zorgeloosheid afvoerleidingen worden ( h c h t g e w o r p e n , d i e , hoewel v o o r d e
g o u v e r n e m e n t s - s u i k e r c u l t u u r a a n g e l e g d , toch voor d e n
eigen l a n d b o u w d e r b e v o l k i n g n o o d i g zijn g e w o r d e n . I n
al z u l k e q u a e s t i ë n zal de minnelijke t u s s c h e n k o m s t v a n h e t
b e s t u u r in den r e g e l u i t w e r k e n d a t d e r i e t p l a n t e r zijne
c u l t u u r o n g e h i n d e r d drijven k a n , z o n d e r d a t de b e l a n g e n
van d e n e i g e n l a n d b o u w d e r b e v o l k i n g d a a r o n d e r k o m e n
t e lijden. U i t d r u k k e l i j k w e r d er in d e c i r c u l a i r e o p g e w e z e n d a t de bedoelde m i n n e l i j k e t u s s c h e n k o m s t zich z a l
m o e t e n bepalen t o t l e i d i n g en a a n s p o r i n g , b e h a l v e w a a r
h e t g e l d t q u a e s t i ë n o v e r w a t e r g e b r u i k . Op dit l a a t s t e p u n t
z a l , z o o l a n g d e s w e g e g e e n codificatie b e s t a a t , h e t r e c h t
v a n b e s l i s s i n g verblijven bij h e t b e s t u u r d a t d a a r b i j o p
aller b e l a n g e n zal h e b b e n t e l e t t e n .
V ó ó r d a t deze c i r c u l a i r e w a s u i t g e v a a r d i g d , w e r d door
den resident van Cheribon , naar aanleiding van het op
eene v e r g a d e r i n g d e r V e r e e n i g i n g v a n C h e r i b o n s c h e s u i k e r f a b r i k a n t e n b e s p r o k e n e , een voorstel g e d a a n t o t w i j z i g i n g
van d e b e p a l i n g e n o p d e g r o n d v e r h u r i n g e n in d i e r v o e g e
d a t 1°. a a n s u i k e r f a b r i k a n t e n o n d e r z e k e r e v o o r w a a r d e n
vrijheid zou w o r d e n g e l a t e n om voor h e t in h u u r v e r k r i j g e n
v a n c o m m u n a a l b e z e t e u g r o n d e n , in stede v a n m e t d e n
d e e l g e n o o t , m e t de g e m e e n t e zelve o v e r e e n k o m s t e n a a n t e
g a a n , en 2°. t e g e n de n i e t - n a l e v i n g v a n Indisch S t a a t s b l a d
1871 n". 163 straffen z o u d e n w o r d e n b e d r e i g d , i n z o n d e r h e i d
t o t t e g e n g a n g v a n de m i s b r u i k e n , v e r b o n d e n a a n h e t
h u r e n van g r o n d e n d e r b e v o l k i n g voor de t e e l t v a n g e w a s s e n die den g r o n d u i t p u t t e n . D a a r i n t u s s c h e n de I n d i sche K e g e e r i n g h a r e inzichten m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r w e r p reeds a a n d e n d i r e c t e u r van b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r b a t k e n b a a r g e m a a k t ( w a a r v a n de zooeven b e s p r o k e n
circulaire h e t uitvloeisel w a s ) , vond zij g e e n t e r m e n o m
de a a n b e v o l e n h e r z i e n i n g van de o r d o n n a n t i e v a n 1871 in
o v e r w e g i n g t e n e m e n , ook niet t o e n d a a r o p e e n i g e n tijd
later door de h o o g e r bedoelde V e r e e n i g i n g van suikerfabrikanten nader werd aangedrongen. Den inmiddels opgetreden nieuwen resident van Cuenbon werd evenwel aanbevolen t o t t e g e n g a n g van de m i s b r u i k e n , v e r b o n d e n a a n
h e t h u r e n var. g r o n d e n door v r e e m d e o o s t e r l i n g e n , dezelfde
k r a c h t i g e h o u d i n g a l s zijn v o o r g a n g e r a a n ta n e m e n (zie
vorig v e r s l a g blz. 79.)
De h u u r p r i j z e n d e r voor de teelt van s u i k e r r i e t b e s t e m d e
g r o n d e n liepen in d e verschillende g e w e s t e n w e d e r zeer u i t een. Zij b e d r o e g e n per b o u w e n per j a a r (voor zoover hiero m t r e n t o p g a v e n i n k w a m e n ) in Cheribon e n P e k a l o n g a n f 3 0 ,
in T e g e l f 20 e f 5 0 , in J a p e n f 15 a f 5 0 , i n B e m b a n g
f 15 ;'i f 4 ' ) , in Boerabaija f 2 5 a f 5 0 , in P a a o e r o e e n
f 50 -i f 8 0 , in P r o b o l i n g g o f 4 5 • f 5 0 . in Banjoemaa
f 4 0 ii f 5 0 , in B a g e l e n f 2 5 ;ï f 4 0 , in M a d i o e n f 10 a
f 3 0 , e n in Kediri f 15 a f 3 5 .
De g r o n d e n die voor a n d e r e doeleinden d a n de s u i k e r c u l t u u r van de b e v o l k i n g g e h u u r d w e r d e n , k r e g e n , v o e r
zooveel is o p g e g e v e n . d e v o l g e n d e b e s t e m m i n g .

l?ij mondelinge of bij met-geregistreerde
schriftelijke overeenkomsten genaard:

jïij geregistreerde overeenkomston
nhoord:

voor dfl teelt van:

voor de

Jaren.

Tweede Kamer, n

tingf vun
tweede ander*
geg«wassen.
bouwen.
wassen.

p:i«ti ''il

pad,
alleen.

padi on
tweede andere
gegewassen. wassen.

In 't geheel alzoo bestemd

voer de teelt v a n :

voor ite
oprichtiag van

paili

nr e _

j..i'ii en
t\veile

alleen.

lllJUWOII.

wassen.

vour de
opricle
ting
van
andere

'Je

wassen. bouwen

i

Ml

43:.
IOO

2 405

1 433

33

1 851

5 318

290

1841

1 205

2 009

I lor,

4

1 OM

2 710

1 192

1 Ml

101

7 550

0 900

:i5i

I 923

3M

I Mt

21

7<>*i

sr.:i

I 311

37

1 lt1

3(0

oio

11

188(1

I 313

;;is

SM

1881

1 582

:.8

181

1882

400

H

259

808

4M6

280

l 307

15

6 271

5 150

188a

80

03

271

Ml

1 830

747

1 007

21

.: MS

1 '.Me

500

H a n d e l i n g e n d e r S t i t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1 8 8 4 — 1 S S 5 .

1

32

1 IM

110

4 3IS

227

'.> 101
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fCülofliaal v e r s l a g v a n 188-3.
W e i g e r i n g 1 van r e g i s t r a t i e k w a m in 1883 i r a d e r m e n i g .

[Nederl. (Oost-) Indie.]
in b r a n d g e s t o k e n , waarschijnlijk o m d e n f a b r i k a n t t e
d w i n g e n t o t s p o e d i g e o n t r u i m i n g van den g r o n d . In een
a n d e r g e w e s t w e r d door den i n l a n d s c h e n v e r h u u r d e r e e n e
a a n k l a c h t i n g e d i e n d t e g e n den C h i n e e s c h e n h u u r d e r , die
de b e t a l i n g van d e landrotitc o p zich had g e n o m e n , d o c h
a a n die v e r p l i c h t i n g w e i g e r d e t e voldoen toen b e t b l e e k
d a t de p r o d u c t i e van den g e h u u r d e n g r o n d door g e b r e k *
k i g e n toevoer v a n w a t e r g e e n voordeel beloofde.

vuldig voor, in Boerabaija onder anderen omdat de aang e b o d e n o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n w a r e n voor den tijd van
v i j f j a r e n , terwijl de v e r h u u r d e r s s l e c h t e voor den tijd van
één j a a r h e t g e n o t h a d d e n van den v e r h u u r d e n g r o n d , i l e t
g o l d n a m e l i j k de s a w a h s van e e n i g e dessa's \ v a a r e o m m u n a a l bezit b e s t a a t m e t j a a r l i j k s c h e v e r d e e l i n g .
T e n a a n z i e n van h e t n i e t - n a k o m e u van h u u r o v e r e e n k o m s t e n is a a n de o n t v a n g e n berichten s l e c h t s h e t volg e n d e t e o n t l e e n e n . T e r w i j l in Pasoeroean e e n i g e niet n a d e r
v e r m e l d e k l a c h t e n van dien a a r d in d e r m i n n e w e r d e n
b i j g e l e g d , w e r d in P r o b o l i n g g O in één g e v a l eene v o r d e r i n g
w e g e n s c o n t r a c t b r e u k t e g e n den i n l a n d s c h e n v e r h u u r d e r
bij d e n r e c h t e r a a n h a n g i g g e m a a k t . In Bezoeki werd v a n
h e t r i e t p l a n t s o e n op g e h u u r d e n g r o n d , t e n behoeve van
d e o n d e r n e m i n g Pa wij i , t o e n h e t bij h e t e i n d van h e t j a a r
n o g n i e t g e s n e d e n w a s , een g e d e e l t e door de b e v o l k i n g

O/itgi/iniug
door inlatidtirs van worsten (niet lolde dessa's
behoorenden) grond. U i t h e t v o l g e n d e overzicht k a n blijken
in w e l k e m a t e g e d u r e n d e 188ti door h e t E u r o p e e s c h of h e t
i n l a n d s e n b e s t u u r ( n a a r g e l a n g van de g r o o t t e of d e l i g g i n g
der g e v r a a g d e t e r r e i n e n ; v e r g . Indisch S t a a t s b l a d 1874
n°. 7'.t) v e r g u n n i n g e n t o t o n t g i n n i n g van d o m e i n g r o n d zijn
verleend.

Vergunningen verleend door:
districtshoofden.
G E W E S T E N ,

adsistentresidenten.

residenten.

TOTAI.KX.

a)
Aantal
personen

bouws.
b)

personen.

bouws.
personen.

bouw s.
b)

7

Krawang

2 551

1867

CS9

448

1038

806

Pekalongan

157

Samarang
Japara

Preangcr regentschappon .

.

.

Cheribon

.

123

125

Personen.

Bouws.

7

7

2 674

1992

689

448

Gemiddeld
betrof dus elke
vergunning
(per persoon gerekend) onderstaande
uitgestrektheid
(in bouws of
onderdeelen van
bouws).
1

n

3:

Vsoo

253

538

1301

1355

1

:

°/500

83

1

2

158

85

•.

269

436

441

47

65

483

506

1

!4

/«00

187

160

?»

»

187

160

»

4!8

/soo

Rembang

5G5

290

182

150

747

440

ff*"/*»

Soerabajja

230

•26

5

5

235

81

Pasoeroean

434

321

57

35

196

349

687

1

o

76

107

124

70
47
o

Tagal

Probolinggo

10

11

/soo

n

66

705

1

14

201

179

, "5/500

101

93

„•"%»

1466

1213

414/50]

/soo
'soo

75

46

26

Banjocmas

1454

1205

4

Bagelen

1202

446

1202

446

ff

Kadoe

244

372

244

372

1 ""'500

Madioen

444

027

411

666

1 o;:s

Kediri

767

523

138

838

68G

Bezoeki

Totalen

.

. •

In de twee voorafgaande ( 1882.
jaren waren de totalen als i
hiernevens
( 1881.

222
47

18

24

309

1084

1 777

11886

9 756

11528

11000

14 1G4

12 823

10 481

7 670

321

10 042

9147

282

286

1204

1567

12 796

10 4S2

91

141

1 277

2 200

,85

/s00

m

1

lm

409

ff

/soo

477

/500

«il In de residentiën Bantam en Madura zijn In 1883 geen vergunningen tot ontginning verleend. Wat de afdeeling Tjiringin van ecrstgenoemd gewest betreft, kan dit niet met zekerheid gezegd worden , daar de gegevens bfl de ramp vaa Krakatau verloren zijn gegaan
b) B-j de totalen van elk gewest is de oppervlakte tot gehecle bouws afgerond.
D a t n o g zoo d i k w e r f o v e r t r e d i n g v a n de o n t g i n n i n g s o r d o n n a n t i e a a n h e t licht k o m t , w o r d t hoofdzakelijk hiera a n t o e g e s c h r e v e n d a t de i n l a n d s c h e hoofden eensdeels d e
b e p a l i n g e n v e r k e e r d begrijpen , a n d e r d e e l s h e t n u t van h e t
t e g e n g a a n v a n den roofbouw niet g e n o e g z a a m inzien.
Uitgifte
tan grond in erfpacht.
X u de b e g i n s e l e n t e r
z a k e van de uitgifte v a n g r o n d e n in e r f p a c h t , door de
R e g e f r i n g g e v o l g d , in de l a a t s t e j a r e n e e n e vastere richt i n g h e b b e n v e r k r e g e n , is bij e e n e c i r c u l a i r e v a n d e n
d i r e c t e u r van b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r d d . 4 J a n u a r i 1 8 8 3 ,
m e t a a n v u l l i n g en gedeeltelijke w i j z i g i n g v a n de in 1876
t e r z a k e vastgestelde modellen en g e g e v e n voorschriften ,
a a n de hoofden v a n g e w e s t e l i j k b e s t u u r in d e g o u v e r n e m e n t s - r e s i d e n t i ë n van J a v a en M a d u r a een n i e u w e leid—
d r a a d v e r s t r e k t , waarbij ook w e d e r w e n k e n zijn g e g e v e n
n o p e n s d e wijze van b e h a n d e l i n g v a n e r f p a c h t s a a n v r a g e n .

De n i e u w e voorschriften zijn er o p i n g e r i c h t om i n ) m e n i g
o p z i c h t h e t schrijfwerk t e doen v e r m i n d e r e n . _ _ ••
.'•
V a n h e t b e g i n s e l om g r o n d e n , die u i t s l u i t e n d voor. h e t
o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n w o r d e n a a n g e v r a a g d , niet in
e r f p a c h t ( m a a r a l l e e n in e i g e n d o m d a n w e l m e t r e c h t v a n
opstal) af t e staan , k w a m de R e g e e r i n g in M a a r t 1 8 8 3
(Bijblad op liet I n d i s c h S t a a t s b l a d n°. 3977) t e r u g t e n
a a n z i e n van die g e v a l l e n w a a r i n de, a a n g e v r a a g d e g r o n d
a a n e e n e b e s t a a n d e e r f p a c h t s o n d e r n e m i u g g r e n s t en b e s t e m d is o m d a a r m e d e één g e h e e l t e v o r m e n .
H e t a a n t a l in e r f p a c h t aangevraagde
perceelen , t o t d e
uitgifte w a a r v a n de I n d i s c h e l i e g e e r i n g zich in h e t a f g e loopen j a a r bereid v e r k l a a r d e , b e l i e p 1 1 4 , terwijl e r 7 4
g e w e i g e r d w e r d e n . (Over 1 8 8 2 w a r e n deze g e t a l l e n 8 5 en
88.) V a n de eerstbedoelde 114 perceelen w e r d e n er 100
e n k e l toegezegd, 13 t o e g e z e g d e n — n a i n z e n d i n g v a n de
v e r e i s c h t e s t u k k e n — in hetzelfde j a a r ook n o g afgestaan ,

[«. 2.]
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Koloniaal verslag van 18. 4. [Xederl. (Oost-) InuiG]
ding l) — zoodat in het nfgeloopen jaar 'iet getal nieuwe
(als woeste gronde:: uitgegeven) erfpachtaperceelen *) vermeerderde met 70 (te zamen groot, 24 7U9 bouws) , allen
nader vermeld in bijlage M.
Uit het volgende overzicht, waarin ook de in vorige
jare.i in erfpacht uitgegeven woe*te gronden zijn opgeno*
men , kan blijken dat weder de, meeste der nieuwe pereeelen
gelegen waren in de gewesten Preanger regentschappen ,
Hetzelfde geschiedde met 30 van de vóór 1883 afgestane
1 erceelen — waaronder 2 in Paeoeroenn ingevolge aa%bis- Paaoeroean en Kediri.
en 1 aanatonda «Jjrstaaa (zonder voorafgegane toezegging).
Van de vóór 1883 aangevraagde en toegezegde pereeelen
werden er nog 68 ') afgestaan , en bovendien 1 (in Pekalongan) ingevolge aanbUdiug in erfpacht ' ) , zoodnt in het
geheel in L88-J werden afgestaan 83 pereeelen. Van deze
laatste pereeelen werden er 4i) vdtfr het eind v.m Let jaar
nog iiu/esc/ireeen, en alzoo door de ondernemer* aanvaard.

1873 en
1874.
GEWESTEN.

Bantam . .
Krawang. .
Preanger regentschappen
Cheribon . .
Tagal . . .
Pekalongan .
Samarang. .
Jorara. . .
Reoibang. .
Soerabaija .
Pnsoeroean .
Probolinggo.
Bezoeki . .
Bar.jceaias .
Bagelen . .
Kadoe . . .
Maclioen . .
Kediri . . .
ï c zamen .

1875.

1877.

1870.

a
Aantal Tó J l Aantal 'M .£ Aantal
bouws. g I,bouws. a v bouws.
o)

n

28
209

*)«

l) 350
430
n

11 2 843
1
305
»i

1878.

Aantal s . 2 Aantal
bouws,
bouws,
a)
a)

J

3
1

1 335

13

2715

10

3 844

1

ii

0 1088
2 723
132 c) 4 c) 1102

3
10

601
1477

423
1 130
500
ii

490

6 2 191
31 1 303

410

241
965

7
A
-2

i11

n

197

000
1617

2 004'
I
742

0 420

42 12 108

il
44 10 784

1237

500
658

853
n

1

*

437

705

IK

4074
273
515
ii
560
3
104
540 d) 9 d)\ 104
717

i

5

Aantal
bouws.

ii

i

i

n [ r
4, 1 078
1
510
* 1325

137
2

420
ii

23
11

2 019
182
1 000

212

4

413

7

655

1
9

55 12 461

57, 16 873

11

3
2

2,

M

300
552

"

8
,1

11

3

1

303
234

7 3115

I

Aantal
bouws

3

7
10

In do opgcgoven 11
jaren tezamen.
Aantal
bouws.

Aantal
21 bouws.

«)
10

2 909
211

19| 5 573 164! 40 867
4' 1 074
4
931
1
304
260
41 276
2
130 42 6 584
630
Ij 131
il 310 45 7 269
5
1667
193
1
258
3
545
545
i
g: 739
14
3 943
475
8 490 2l! 8 601 19 8 372 94 37 839
18G ia 4 890
3 1 387 23 8 254
3 858
o 2 484
7 1 105 36 9 779
o
700
503 11
11
11
4 1 249 13 2511
63
11
2
587 23 4 697
197
352
9'
2
328 28 8 470
2 541
353
44641
641/)10 ƒ,5587 g) 14^4 113 95 33 680

19 5119

+1

4 1080
12i 5 400

1883.

1882.

267

« | •»

»
Il
145
2! 715
14' 5 077

4 212

2

11

639

Aantal
bouws.
a)

11

n |

140
3
042
2 709 e) 10 «Jl 154
44 11441

1881.

Aantal
bouws.
a)

I!

14 3 657

,

1880.

1879.

09 17 793 85 20 4CO

M 7 880

32 790

„I ,

'18 24 799 595 171935

•) Waar onderdeden van een bonw voorkwamen, is voor elk perceel de uitgestrektheid in volle bouws afgerond.
.') Dit perceel is het eenige dat in 1873 werd ingeschreven. In 't vorig verslag (blz. 81) werd, on.Ier de opgaven alléén over 1874, met
betrekking tot de Preanger regentschappen nog een perceel (Tjibengkoeng) vernield , groot 122 boaws. Dit perceel is thans uit de lyst
afgevoerd, zijnd'' de erfpacht, op verzoek van den ondernemer, door het Gouvernement teruggenomen (Indisch besluit dd. 25 September
1883 n°. 4 3 ) , omdat de gronden ongeschikt waren gebleken om er producten voor de Europeesche markt op te tcelen , terwijl de omwonende bevolking er wel partij van zou kunnen trekken.
O Hieronder, bij uitzondering, gronden die vóór de erfpachtsuitgifte in huur waren afgestaan, en wel het perceel Blorok (ter grootte
van 15 bouws), dat niet te rangschikken is onder de ondernemingen waarvan de huur in erfpacht is fttunertttrd,
omdat liet eerst m
apco;i van de huur in erfpacht is afgestaan.
rfl Hieronder één perceel, groot 9 bouws, in 1879 — bji de onderneming Tlogo — in ruil afgestaan tegen eene gelijke oppervlakte
der vroegere huurgronden. De huur van Tlogo was in 1875 in erfpacht geconverteerd. Vermits de eripacht der bedoelde 9 bouw»
afzonderlijk is ingeschreven, telt deze oppervlakte bier als een afzonderlijk perceel.
1) De in 't vorig verslag onder 1878 vermelde cijfers met betrekking tot Kediri, wezen 1 perceel en 30 bouws méér aan. De reden van
deze verschillen ligt in cene met de erfpachters van Kali Manis getroffen s c h i k k n g , waarbij het erfpaehtsrecht op de hun v r o e g e r — i n
••if pereeelen — afgestane oppervlakte van ruim 112S bouws door het Gouvernement werd teruggenomen, en daarentegen dit recht
alsnog werd verleend (Indisch besluit dd. 6 December 1883 ii°. 45) op ruim 1098 bouws, zijnde de bij hermeting gebleken juiste grootte
der beide pereeelen, die echter bjj de nieuwe inschrijving als (én perceel werden te boek gesteld. Het tijdstip waarop de erfpacht zou
komen te eindigen onderging door de nieuwe inschrijving geen verandering. De betaling van pachtsom, die volgens de oorspronkelijke
voorwaarden verschuldigd zou zijn van 29 Juni 1883 af, is nu eerst met 1 Januari 1884 ingegaan. Ofschoon op laatstgemelden datum
aan de aangehaalde regeeringsbeschikking nog niet ten volle uitvoering was gegeven, is in de bovenvermelde statistiek toch reeds met den
nieuwen toestand rekening gehouden.
' ) Hieronder niet begrepen twee pereeelen, uitmakende de onderneming Gogoniti, die in ruil kwamen voor pereeelen van gelijke
uitgestrektheid welke onder de opgaven van 1874 zijn medegeteld (verg. vorig verslag blz. 81).
</) Ten opzichte van één der hierbedoclde pereeelen (SuilllHIlBIBBll) bleek na de inschrijving dat het ruim 175 bouws groot w a s ,
'• rwijl in den mectbrief, door eene vergissing in den grensloop, de grootte vermeld stond als 1G8239 Mo bouws. Deze onregelmatigheid
werd in geliikervocge hersteld als ten aanzien van de onderneming Kali Manis (zie noot • hierboven). ïsjj Indisch besluit dd. 11 Januari
1884 n". 8 werd namelijk alsnog erfpacht verleend voor de werkelijke grootte van het perceel, te rekenen van den dag van aanvaarding
van het als 168 bouws te boek staande perceel. Tc dien einde zou de ondernemer van zijne rechten op laatstbedoelde uitgestrektheid
vooraf afstand moeten doen ten behoeve van het Gouvernement. Verg. overigens de aangehaalde bjjlage M.

Slechts 2 van de in 1883 aanvaarde pereeelen werden
ten name van Chineezen , geen enkel ten name van andere
vreei
einde oosterlingen of van inlanders ingeschreven. 20 er
i) Uiervan toeyezegd 1 in 1878, 4 in 1880, 22 in 1881 en 41 in 1882.
;

) Het perceel Rowotjombang-Bandar, afgestaan bh' Indisch besluit
dd. 1 December 1883 n«. 19 aan den hoogsten inschrijver tegen
t 6,20 per bouw 'sjaars (volgens de voorwaarden van inschrijving
zou met geen lageren canon dan boven de f 3 worden genoegen
genomen). Twee andere gegadigden hadden ingeschreven tegen
f 4,50 en f G. Eerst in 1884 is het perceel aanvaard.

van werden bestemd oin met reeds vroeger uitgegeven
erfpachtsgronden één geheel uit te maken ; daarom werd de
duur van het erfpaehtsrecht op die pereeelen tot een korteren
3
) Karang Pandan en
nog een derde perceel
inschrijvers (verg. vorig
werd nog in December

Wringin Anom, in November 1882 met
— \Vonokitri — gegund aan de hoogste
verslag blz. 82). De erfpacht van Wonokitri
1882 aanvaard.

*) Over de in erfpacht uitgegeven gronden, die oorspronkelijk
in huur zijn afgestaan geweest. wordt straks in eene afzonderlijke
rubriek gehandeld.
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termijn den 7 5 jaren Inperkt ten einde liet te doen eindigen
te gelijk inet het rechtop de oorspronkelijk uitgegeven perceelen. Waar andere bijzondere voorwaarden bij He uitgifte
b e d o n g e n '.verden,

waren

zij

van gelijken inlioud als in

vorige verslagen werd medegedeeld. Vermelding verdient

Toegezegd en nog niet
afgestaan, a)

Afgestaan maar nog
niet ingeschreven.

QEWE8TEN.
Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

nog dat in 1883 ten opzichte van een zestal erfpachtsperceelen bouws. />) perceelen. bouws. b)
perceelen in Bezoeki, niet namen : Soekoredjo . Moektisari I
en I I , (rerengredjo, Sentooi en Adjong I I , door de lndi|
23 710
Per transport
77
3 267
sche Regeering ontheffing verleend werd van de bij de
15
250
1
uitgifte gestelde voorwaarde dat op de gronden geen I Japara. . . .
j»
»»
koffie zou mogen worden geteeld.
Hembang. . .
400
1
»»
»»
Straks is reeds gezegd dat 74 aanvragen om erfpacht in
2 450
Soerahaüa • .
7
1
H8
het afgeloopen jaar geweigerd werden. Zooals (o bijzonderheden kan blijken uit bijlage N hadden 30 van die
Pasocroean . .
45
19 987
4
727
aanvragen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, betrekking
Probolinggo. .
3
800
8
2
783
tot perceelen die óf ree,is vroeger aan dezelfde personen
dan wel aan anderen waren geweigerd , óf waarop anderen I Bezoeki . . .
1 930
5
3
1569
hetzij het recht van eerste aanvragers koude;! doen gelden ,
\ Bagelen . . .
1
78
n
«
hetzij toezegging van erfpacht hadden verkregen , hetzij
reeds erfpaentsrechten uitoefenden. Een 27tal aanvragen
Kadoe . . . .
1 (niet opgeg.)
•»
»»
•werd geweigerd omdat zij geheel of gedeeltelijk gronden
Madioen . . .
150
4
1
548
betroffen . die. al dan niet in eeue voor de gouvernementsKediri....
koffiecultuur gereserveerde streek ') gelegen , in de termen
3 796
10
7
1 562
vielen om voor die cultuur beschikbaar te worden gehouden. Twee aanvragen werden geweigerd omdat zich
c) 15(5 rf) 56 473
«)
37
Te samen.
8 892
op de gronden gouvernements-koffietuinen bevonden , en
één perceel kon niet worden uitgegeven omdat het behouden diende te blijven voor eventueele uitbreiding van
«) Voor 16 van de in deze rubriek vernielde perceelen is, in plaats
de gouvernements-kina-onderneming in de Preanger regent*
van de — in de aanvraag vermelde — geschatte uitgestrektheid,
schappen. Ook werden aanvragen afgewezen dewijl zij
reeds de b(j opmeting gebleken werkeiyke grootte ingevuld. Waar
bosehgronden golden die deel uitmaken van het onder
in de aanvraag de grootte van het perceel volgens schatting tweegeregeld beheer gebrachte uoachgebted, dan wel omdat
ledig was opgegeven, is het kleinste cijfer in rekening gebracht.
het aanwezig houtgewas in stand gehouden moest worden
//) Voor elk perceel is de uitgestrektheid in volle bouws afgerond.
in het belang van de irrigatie : ). Andera redenen tot afwijzing werden ontleend aan de belangen der bevolking, die
c) Hiervan waren toegezegd: 1 in 1879, 1 in 1880, 14 in 1881,
in sommige gevallen van hare op de aangevraagde gronden
40 in 1882 en 100 in 1883.
voorkomende ontginningen of vrncht- en andere hoornen
il) Uitgestrektheid van 155 perceelen (zie bh' Kadoe).
geen afstand wilde doen. In 71 van de 74 gevallen waren
Europeanen , in de 3 andere waren Chineeteu de aanvragers.
r) Hiervan waren afgestaan : 3 vóór en 34 fa 1883.
Ten opzichte van (i vóór 1883 toegezegde ot afgestane
perceelen (2 in Bantam en 4 in de I'reanger regentschappen)
Ingevolge de Indische besluiten van 7 Juli en 22 D e trokken de aanvragers zich terug. Een hunner wenschté
cember 188:5 n'. 3 en 7 wordt het noodige verricht om i:i
uitstel van de aanvaarding, maar vermits zoo innig uitstel
de residentie Probolinggo tot aanbieding in erfpacht over
reeds eenmaal was verleend , maakte de Indische Begeering
te gaau van een perceel in het district G a d i n g , dat niet
tegen nadere verlenging bezwaar. Voor één dezer perceelen
geschikt ia om er koffie, maar wel om er andere gewassen
(in Bantam.) heeft zich een nieuwe aanvrager voorgedaan ,
b. v. kina op te planten, zoo mede van eenige voor de koffie*
terwijl één van de vier perceelen in de P r a n g e r regentcultuur geschikte perceelen in het district Kandangan.
schappen, ofschoon tot eene kleinere oppervlakte, reeds
Later (bij een besluit dd. 7 Maart 1884 ;i u . 25) is ook ten
aan een anderen gegadigde is afgestaan.
opzichte van een perceel in de districten Selowessi en
Op 31 December jl. beliep het getal van de in 188.'! en
Tjendono der residentie Japara tot zoodanige aanbieding
vroeger toegezegde of afgestane maar nog niet aanvaarde perbesloten. Op dit perceel bevindt zich een door het personeel
ceelen 193, over de verschillende gewesten verdeeld als volgt:
van het bosch wezen aangelegde kinatuin van ongeveer
40 bouws, die onder de aanbieding begrepen zal worden.
W a t de door de erfpachters aan den lande verschuldigde
Toegeiegd en nog niet Afgestaan maar nog
betalingen betreft, is het volgende aan te teekenen.
afgestaan, n i
niet Ingeschreven.
Ven de 595 to" dusver aanvaarde erfpachtspereeele;) (zie
GEWESTEN.
het hooger opgenomen overzicht over de jaren 1S73 t/m
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
1883) waren op 31 December jl. nog slechts de 148, wier
perceelen. bouws. '<) perceelen. liOUWS. Ii)
uitgifte dagteekent van de jaren 1873 t/m 1877, zoowel
verponding' als canon verschuldigd. Omtrent de voor de
4
4 300
Bantam
. . . .
»
M
erfpachtsperceelen verschuldigde! verponding zijn geen andere
opgaven ontvangen dan die vermeld in hoofdstuk M , welk"
Preanger regcntsch.
r,o
2 290
17 068
11
ook betrekking hebben tot de straks te bespreken ouderChcribon . . . .
r>
66S
ÏÏ
n
nemingen, waarvan de buur in erfpacht is geconverteerd.
O
Als canon hadden de bedoelde 148 perceelen in 1883 te
1
127
Ta-al
. . .
660
betalen f 124 900. In 1884 vallen weder 56 perceelen méér
*
>
4
718
897
Pekalongan. . .
in de termen om pacht op te brengen , en zal het totaal
Samarang, . . .
2
bedrag van den canon dientengevolge stijgen tot f 173900.
1
132
68
In 1889 zal van alle tot uit. 1883 aanvaarde 595 perceelen
aan pachtsom te beffen zijn p. m. f 7 4 2 7 0 0 .
Traaaporteeren.
77
SS 710
16
3 267
Het bedrag dat verschuldigd was wegens hoofdgeld
voor de op erfpachtsonderaemingen gevestigde arbeiders
') in da osueniQviag van de gewaar veerde streken is in 1883,
(f 5 per hoofd) is alleen op te geven voor alle erfpachtsbehalve in Pekalongan, ook sog wijziging gebracht wat betreft de
pereeelen te samen , dus zoowel de in woesten staat uitresiclentiën Soeraliajja en Probolinggo. Kon op bis. 80 van het
gegeven erfpachtsperceelen als de vroegere buurlanden.
vorig verslag nog alleen sprake zijn van de wijziging voor l'rkalongan. in het later alge Irnkte gedeelte van dat verslag (zie aldaar
Het bedroeg over 1883 f 07 532,50, tegen f (iOOGO over
Ma. 175) is reeds het noodige gezegd omtrent de nadere omschrü1882. Van de eerstvermelde som was op 31 December
ving der gereserveerde streken in de beide andere gewesten.
18S3 niet meer dan f 16455 aangezuiverd, terwijl in
' ) Dat de Begeering hij de beoordeeling van aanvragen om uitgifte
Januari jl. nog f 11365 werd afbetaald, znodnt toen
van woeste gronden met dit belang steeds rekening wenseht gehouden
te zien, kan nader bliiken uit hoofdstuk O onder „ B o s c h w e z e n ".
f 39 712.50 achterstallig bleef.

Bijlage C.

[5.
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Vervanging van huur door erfpacht. Blijkens het vorig;
verslag (blz. 83) was erfpacht toegezegd voorde tot dusver
in h u u r bezeten gronden der onderneming Tjarennang in
Cheribon en van tvvee ondernemingen in de Preftnger
regentschappen, inet namen Tegal Tjikembang en Panglesiran. Sedert is zoodanige conversie ook toegestaan voor
drie iindere uit huurperceelen bestaande ondernemingen ,
met n a m e n : Tjioernboeloeit, Tegal-Tjinangan-Tjise ia en
Gehang Anom, de laatste in Pekalongim, de beide anderen

NAMEN

Uitgestrektheid (afgerond
in bouws) voor welke
de in erfpacht
geconverteerde
hunrondernemingen

DF.E

als

als

ONDERNK MINGEN.

huurperceelen

erfpachts

te boek

perceelen z(jn

stonden.

ingeschreven.

Tjarennang. . .

300

Tegal-ïjikembang

Voor de 87 huurperceelen die gedurende
1874 t/m 18S2 in 79 erfpachtsondernemingen
geconventeerd werden, waren de cyfers .

303

2.1

Tweede Kamer. «1

[Nederl. (Oost-) Indie.]
in de Preanger regentschappen. Gedurende 1883 werd nog
alleen voor de in de eerste plaats vermelde twee ondernemingen de erfpacht aanvaard . welk recht, volgens de voorwaarden der conversie, voor Tjarennang gerekend is te
zijn ingegaan met 1 Januari 1881 en voor Tegal-Tjikembang
met 1 Januari 1883. Bet TOOT Tjarennang bestaande verbod
om de gronden voor de koftiecultuur te bezigen bleef gehandhaafd. De geldelijke voorwaarden der conversie kunnen
overigens blijken uit het volgende overzicht.
Vóór de toekenning van
erfpacht hadden de
ondernemern alleen huur
te betalen,
bedragende jaarlijks:

Als erfpachters hebben de ondernemers
jaarljjks te betalen (ongerekend het
hoofdgeld van f 5 voor eiken
op hunne gronden ge vestigden vasten
arbeider): a)
verponding
(volgens
de globale
taxatie op het
tydstip der
in 't geheel. toezegging
van erfpacht).

pachtsom
per bouw.

in 't geheel.
per bouw.

f

24,00

f
;

7 200,00

3,90

2 948,70

5,80

442

467

742

770

f 10148,70

36 792

40 245

263 039,18

6,66 /3

f

f

1 183,19" f

168,75

2 709,35

390,00

3 892,545 f

558,75

172 313,465

88 458,20

b) 5 426,97
Totaal

37 534

r) 41015

«273187,88

f181 632,98

f 89 016,95

d) f 270649,93
a) De opbrengst van dit hoofdgeld is niet afzonderlijk opgegeven , maar begrepen onder de sommen hierboven voor de overige erfpachtsondernemingen vermeld.
b) Deze som wordt afzonderlek uitgetrokken, omdat zy toegevoegde nieuwe gronden betreft, waarvoor de betaling eerst ingaat met
den aanvang van het zesde burgerlyk jaar na den ingang van de erfpacht.
r) Het verschil van 3481 bouws met de uitgestrektheid waarvoor de perceelen als huurgronden te boek stonden is voor 2311 bouws
het gevolg van de byvoeging van nieuwe gronden (ook ter betere afronding van het perceel), voor 281 bouws wegens de bpvoeging
van gronden die tot dusver door den ondernemer met recht van opstal of zonder wettigen titel bezeten werden, en voor 889 bouws
hoofdzakeiyk ten gevolge van by opmeting gebleken verschillen met de uitgestrektheid waarvoor de gronden als huurperceelen te boek
stonden (verg. vorig verslag blz. 83 noot rf).
d) Dat dit totaal een nadeclig verschil aanwijst tegenover hetgeen tot dusver aan huur ontvangen werd, is te verklaren door de
toepassing van het in 1878 aangenomen beginsel (zie het verslag van dat jaar blz. 98), om de conversie in erfpacht van de huurrechten
op de vroeger door het Gouvernemenl geëxploiteerde theelanden zoodanig te regelen, dat de lasten, voor de ondernemers uit de
indertijd ten behoeve van 'slands kas bedongen hooge huursommen voortvloeiende, over een groot aantal jaren worden verdeeld.
Verhuur van grond. Op eene in 1882 ontvangen nanhet perceel behoord had doch toen door den huurder aan
vraag om een perceel in de Preanger regentschappen hetzij
het Gouvernement was teruggegeven ten dieuste der voorin h u u r , hetzij in erfpacht te erlangen, werd in 1883 genomen oprichting van een k u s t l i c h t , van welke oprichafwijzen! beschikt, omdat de gronden voor het grootste
ting echter is afgezien (verg. blz. 51 hiervóór).
gedeelte beschikbaar moesten blijven voorde gouvernementskoffiecultuur. Om dezelfde reden was het perceel reeds in
Verkoop van grond. In het belang eener juiste toepassing
1881 tweemalen aan andere aanvragers geweigerd.
van de bedoelingen der Regeering werd door den directeur
Ten gevolge van de hooger bedoelde conversie betreffende
van binnenlandsch b e s t u u r , bij een tweetal circulaires,
Tjarennang en Tegal-Tjikeinbang verminderde in 1883
met betrekking tot dit onderwerp aan de hoofden van
het getal der uit huurgronden bestaande ondernemingen van
gewestelijk bestuur op en buiten Java nadere voorlichting
26 tot 2 4 , en de in huur bezeten oppervlakte van 9815 tot
verstrekt. Bij eene circulaire van 28 December 1883 (Bijblad
9073 bouws. Sedert heeft een der bedoelde 24 ondernemingen,
op het Indisch Staatsblad n°. 3919) werd namelijk opgewelke feitelijk reeds verlaten was, geheel opgehouden te bemerkt dat de richtige uitvoering van Indisch Staatsblad
staan, namelijk het koffieland Lebaksioe in Bantam, ter
1861 n°. 45 medebrengt dat ook bezitters van gouvernegrootte van 532 bouws. Die cultuur is gebleken, wegens de
mentsgrond die vermeenen mochten den eigendom daarvan
slechte geaardheid van den grond, er niet te kunnen slagen
door verjaring te hebben verkregen, verplicht moeten
en ook in andere opzichten hadden de ondernemers moeilijkworden een wettigen titel aan te v r a g e n , terwijl eene
heden ondervonden als een gevolg van de verwoestingen in
latere circulaire (dd. 11 Januari j l . ; zie Bijblad n°. 4010)
den omtrek van het perceel aangericht door de veetyphus en
de strekking had om duidelijk te maken welke denkbeelden
door ziekten onder de bevolking. Nadat de huurpenningen
de Regeering wenscht te volgen bij het beschikken op
tot en met het 11de contractsjaar, dat is t o t 2 7 Maart j l . ,
aanvragen, inzonderheid van vreemde oosterlingen, tot
waren aangezuiverd, is te rekenen van dien datum de aankoop van stukken gouvernementsgrond als bedoeld bij
h u u r bij minnelijke schikking ontbonden. Aan de bevolking
art. 62 , 2de lid , van het Regeeringsreglement, namelijk
is bekend gemaakt dat er nu voor haar gelegenheid bestaat
bestemd » tot uitbreiding van steden en dorpen of tot het
om de gronden in gebruik te nemen. In Maart jl. werd
oprichten van inrichtingen van nijverheid". Waar de aanmachtiging verleend om aan den huurder van Poeloe
gevraagde grond bestemd is om er inrichtingen van nijverPandjang in Japara weder de beschikking te geven over
heid op te vestigen , moeten de toe te kennen rechten ,
bet stuk grond (p. m. l'/j bouws) dat vóór 1877 tot
onverschillig of men met Europeanen dan wel met vreemde
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

[5.

8t

2.]

Koloniaal verslag van 1884.
oosterlingen te doen heeft , geheel afhankelijk

worden

gcsteM ven den aard der onderneming. Recht van eigendom

kan namelijk worden verleend wanneer het op goede
gronden te verwachten is dat de te vestigen onderneming
een 'blijvend karakter zal bezitten , of wel , ingeval van
twijfel aan liare duurzaamheid , wanneer wordt aangetoond
dat het aanstonds verkrijgen vnn eigendomsrecht noodig
is om de n o k tot stand te doen komen , om hijv. in dé
Veftiging van hypotheek of in bet verkrijgen van bedrijft'
kap.tnal geen moeilijkheid te doen ondervinden. In andere
gevallen moet de regel zijn om kleine stukken gronds ter
oprichting van nijverheidsonderneiningon niet in eigendom
af te staan , maar krachtens een titel van tij lelijken aard
in gehruik te ge»-en Waar de grond t-r uitbreiding
van steden of dorpen gewenscht wordt door vreemde oos-

tlN'n<lorl. (Oost-) Indië.]
betre lende de in 1883 met recht van opstal afgestane

terreinen.

Uitgestrektheid (iu MS).

Gewesten.

P r e a n g e r regentschappen
Tagal
Pekalongan
Japarn
Rembang
Pasoeroean
. . . .
Bezoeki
Bagelen
Kadoe
Eediri

2320IG
1 820
49 132
00 917
47 225
105 815
118455
0 350
21031
102 630

terlingen, it er rolgeni de circulaire op te letten of het

een terrein geldt dat gelegen is hij plaatsen waar wijken
voor deze ingezetenen zijn. Zoo j a , dan behoeft geen
bezwaar te worden gemaakt tegen verkoop , ook al ligt
het in koop gevra;:g ie woonerf buiten de bedoelde wijken ,
maar er moet dan bedongen worden dat op het te verko pen erf een woonhuis in Europeeschen trant verrijze.
Zoo neen , dan kunnen aan vreemd'; oosterlingen slechts
met een titel van tijdelijken aard gronden voor woonerven
worden afgestaan.

Te zauien

751 391

Bedongen
betaling
(vcor eens).

f

2 832
04
1 422
842
191
1 815
834
79
530
3 020
II 035

n) Hiervan werd eene oppervlakte van 17 580 M J . voor 5 jaren afgestaan.
i) Hiervan werd eene oppervlakte van 22 89G M J . voor 20 jaren afgestaan.
c) Slechts voor een termijn van 7 j a r e n afgestaan.

§ 2.

Buitenleziltuigen.

Gonvcrht'iiirntslaixlen van Sumalra. Het getul ondernemingen op gronden door het Gouvernement in erfpacht
afgestaan (21 ter Sumatra's Westkust en 1 ter Sumatra's
Uit het volgende overzicht kan blijken dat de in 1883
Oostkust) ') onderging in 1883 geen uitbreiding Voor al
op Java en M.idura door het Gouvernement verkochte
deze ondernemingen , op één n a , werd de canon geregeld
grmdstukken voor woonerven of nijverheidsinrichtiugen l )
betaald. De ondernemer van Loerah Batoeng (Padangsche
e e ' i j gezamenlijke oppervlakte besloegen van ruim 1 9ÜÜ 000
Bovenlanden), voor welk perceel het erfpaebtsreeht op 25
M : . of bijna 272 bouws
Februari 1882 was ingeschreven, had namelijk op 31
December 18S3 nog in 't geheel geen canon voldaan. (Sedert
heeft deze erfpachter het verschuldigde aangezuiverd.) Ten
Bedongen
Uitgestrektheid
GEWESTEN.
aanzien van het hoofdgeld (a f 2,50 per arbeider), door de
(in M«.).
koopprijs.
ondernemers jaarlijks op te brengen voor de op de erfpachtsperceelen gevestigde arbeiders, vindv men alleen het verONDERSÜANDS VERKOCHT T E G E N
scbuldigde, niet het betaalde bedrag opgegeven. Tegen
TAXATIEPRIJS.
f 1217,50 over 1882, was over 1883 aan hoofdgeld verf 15 894
117 055
Batavia . . .
schuldigd f 1485 (waaronder f 112,50 voor de onderneming
2 982
121
Erawang
!>4 757
9 589
P r e a n g e r regentschappen . . . .
ter Sumatra's Oostkust). Op eene aanvrage van den erf25 830
1 222
Cheribon
pachter van KaijoeKaleh (Sumatra's Westkust) om uit108317
15 348
Tagal
breiding van zijn perceel met 150 bouws werd bij een
85
GG0
4
144
Pekalongan
Indisch besluit dd. 10 December 18e3 gunstig beschikt.
141 987
20 760
Samarang.
. . . . . . .
31 977
4 866
Bij liet eind van het jaar had echter de ondernemer de
Japara
309 075
8 505
Rembang
erfpacht nog niet doen inschrijven. Van twee erfpachts108 491
26012
Soerabaija
aanvragen , mede voor gronden ter Sumatra's W e s t k u s t ,
81 814
0 721
Pasoeroean
respectievelijk
betreffende een perceel in de Padangsche
17 032
2 309
Probolinggo
223015
9 400
Bezoeki
Bovenlanden en één in de Padangsche Benedenlanden,
00 91C
2 170
Banjoeraas
werd door de belanghebbenden afgezien , toen van bestuurs28 128
1 230
Bage'en
wege de voorafgaande indiening van kaart eu meetbrief
55 85G
5 20.1
Eadoe
wer.t gevorderd. De voorwaardelijke toezegging van J u l i
127 352
2815
Madioen
138 269
11 552
Kcdiri
1881 (verg. het verslag van dat jaar blz. 86) tot uitgifte
18
229
729
Madura
in erfpacht van een gedeelte van het eiland Waij (gouver-i 149 328
1897 342
nement Atjeh e:i onderhoorighedeu) werd ingetrokken,
P l P L l E K VERKOCHT BIJ OPBOD
omdat de aanvrager verder niet van zich liet hooren;
(a:e Indisch Staatsblad 1876 n». 117).
daarentegen werd nu aan een anderen aanvrager vergund
a) 28 540
2 492
Tagal . . .
702
6)
1 278
om op Waij gronden voor eene crfp.ichtsonderneming uit
Rem bang. .
1 370
1 030
Probolinggo.
te zoeken (Indische besluiten dd. 4 Februari jl. n'. 18 en
083
a)
959
Kadoe . . .
10). De gegadigde, die zoodanige onderneming in lie Pa4 907
32 153
soemahlanden (residentie Palembang) wenschte te vestigen ,
f 154 235
1929 495
en wien reeds in 1880 een terrein ter grootte van 2530
T e zamen.
bouws voor dit doel was toegedacht, heeft den meermalen
a) Een perceel
(laatstelijk tot 9 Februari 1883) verlengden termijn om daarop
b) Twee perceelen.
zijne rechten te doen gelden ongebruikt laten voorbijgaan.
In de verschillende gewesten van Sumatra werden n u
Uitgifte van grond in opstal. Dein de voorgaande rubriek
en dan kleine stukken gouvernementsgrond in eigendom
besproken circulaire dd. 11 Januari 1884 handelt ook over
gevraagd. Omtrent de in 1883 aldus verkochte terreinen
de beginselen die de Regeering wensclit te volgen teu
(art. 6 2 , 2de lid, van het Regeeringsreglement) vindt men
aanzien van het verleenen van recht van opstal.
bet volgende opgegeven :
In 1883 werden in 10 gewesten gronden met, dit recht
Verkochte uitgeBedongen
uitgegeven voor den tijd van 30 jaren of korter , waarvoor
strektheid (in M!.). koopprijs.
eene betaling (voor ééns) bedongen werd van f 111 35. WanSumatra's Westkust . . .
29 408
f 25 475
neer de gronden gelegen waren in streken die voor de
Benkoelen
298
47
instandhouding van de gouvemements-koffiecultuur zijn
Palembang
1984
241
gereserveerd, werd aan het recht van opstal steeds de
Sumatra's Oostkust. . . .
233
12
Atjeh
2 228
223
voorwaarde verbonden dat op den afgestanen grond geen
koffie mocht worden geplant.
Te zamen . . .
34151
f 25 998
Het volgende overzicht bevat eene gewestelijke opgaaf
De ter Sumatra's Westkust verkochte gouvernements•) In de voor de koffiecultuur gereserveerde streken worden gronden waarop koffie kan groeien niet anders dan voor woonerTen
(tot uitbreiding van steden of dorpen) in eigendom afgestaan.

s
) Vroeger waren ter Sumatra's Oostkust twee dergelijke ondernemingen. Voor één is de erfpacht echter bij minnelijke schikking
ontbonden (verg. vorig verslag blz. 204).
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grond bestond uit vier te Padang geiegen pereeelen. Drie
er v a n , ter grootte van 12 4 4 1 , 2 5 0 5 en 12 577 M ' . ,

werden publiek verkocht; zij brachten f 3 525, f 1 330
en f 2 600 op.
Ten einde de door het sultans' cstuur van Djokjokarta
in 1883 uit dat rijk verbannen Javaansche adellijken met
Dunne gezinnen, aan wie door de Regeering de hoofdplaats
Benkoelen als verblijfplaats was aangewezen (verg. blz. 2/3
van het vorig verslag en blz. 61 hiervóór), te geinoet te
komen in hun onderhoud, werd Lij een Indisch besluit
dd. 5 Februari jl. de resident van Denkoelen gemachtigd
om hun ter hoofdplaats aldaar een voor ontginning geschikt terrein in bruikleen af te staan , waarop zij gezamenlijk eene landbouwkolonie zouden kunnen stichten.
Zuider- en OosterafdeeUnij tan Boruco. In de gouvernementslanden van deze residentie werden in 1883 aan particulieren in eigendom afgestaan eenige kleine stukken
domeingrond ter gezamenlijke grootte van 58(il6' M2.
(ruim 8 bouws), en met recht van opstal een terrein van
10 007 M2. (bijna l 1 /, bouw). De voor een en ander bedongen betaling beliep f 1172 en f 106.
Over de aan een Europeesclien ingezetene van Baudjermasin door het sultansbestuur van Boeloengan in erfpacht
toegezegde terreinen , en over het voornemen om die door
tfoderlandaeh kapitaal te exploiteeren, zie m e n h e t a a u g e teekende op blz. 21 hiervóór.
Gouvernement Cclebes en onderhoorigheden. In 1883 werden
door het Bestuur eenige kleine stukken g r o n d s , tezamen
groot 47 748 M2. (dat is ö a 7 bouws), in eigendom afgestaan tegen een gezamenl ijken koopprijs van f 2358.
Door de wederuitgifte , echter slechts tot eene uitgestrektheid van 52 bouws, van het in 't vorig verslag
(blz. 84/85) bedoelde perceel Batoe Bassi (Koetoeloe), waarvan de erfpacht op 17 October 1883 aanvaard werd (verg.
bijlage M), klom het getal erfpachtsondernemingeu in dit
gewest van 2 tot 3 , te zamen beschikkende over 568
bouws. Van den gegadigde , die blijkens het vorig verslag
eenige eilandjes en rilfen in de Soendazee voor het winnen
van guano in erfpacht wenschte te bekomen , werd tot
dusver geen nadere aanvraag ontvangen.
Menado. Twee erfpachtsperceelen werden in 1883 aan de
aanvragers toegewezen en in hetzelfde jaar ook aanvaard
(verg. hij lage M). Het eene, Na6an geheeten en inhetdis*
trict Tompasso (afdeeling Amoerang) gelegen , is 510 bouws
groot. Het andere, ter uitgestrektheid van 102 bouws,
is het eilandje Kinabohoetan in straat Bangka (afdeeling
Kema). Het getal in de Miuahassa in erfpacht bezeten
pereeelen is nu tot 10 geklommen , uitmakende 9 ondernemingen , waarvan:
3 in de afdeeling Menado , te zamen groot 2983 bouws
1 . ,
„
Tondano, „
„
„
812 „
2 „ „
„
Kema,
„
„
„
939 „
2 „ „
„
Amoerang, „
„
„ 2923 „
Te zamen . . . 7657 bouws.
Aan hoofdgeld voor de op hunne ondernemingen gevestigde arbeiders hadden de erfpachters over 1883 te betalen
f 1000, tegen f 985 over 1882. Ten aanzien van de iD
't vorig verslag bedoelde 84 bouws reeds geoccupeerde
gronden in de afdeeling Amoerang, die de Regeering niet
in eigendom maar wel in erfpacht wilde afstaan , wordt
thans bericht dat op 31 December jl. eene erfpachtsaanvrage
daarvoor aanhangig was.
In eigendom werd gedurende het afgeloopen jaar door
het Gouvernement afgestaan eene uitgestrektheid van
222 821 M2. tegen den prijs van f 2218.
Amboina. In deze residentie bleef zich de in erfpacht
bezeten oppervlakte bepalen tot 896 bouws op de tot de
Banda-groep oehoorende eilanden Rozengain, Rhun en
P i s a n g , uitmakende vier ondernemingen , die hoofdzakelijk
de teelt van muskaatnoten en klappers ten doel hebben. De
gegadigden die twee van de Schild padden-eilanden (Bandazee) in erfpacht wenschten om er guano te delven , lieten
niets naders van zich hooreu. Evenmin de aanvragers aan wie
in Januari 1883 een gedeelte van het eiland Boeroe in
erfpacht werd toegezegd. Zie over beide aanvragen blz. 85
van bet vorig verslag.
Eenige kleine stukken gronds. te zamen 18 377 i l 2 ,
(ruim 2'jj bouws), werden in 1883 door het Gouvernement
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in eigendom afgestaan. Daarvoor werd een koopprijs van
f 1766 ontvangen
Verhuur van grond door inlanders aan iiieL-inknders
(Indisch Staatsblad 1880 n° 217) kwam In 1883 nergens
in dit gewest voor.
Teruate.
dit gewest
in erfpacht
n°. 13 zijn

In het rechttrtreelucb gouvernementagebied van
waren hij het ein i van 1883 nog geen gronden
uitgegeven. Bij Indisch besluit üd, 12 Februari j l .
echter aan den in 't Vurig verslag (blz. «5) in

de eentte plaat* genoemden BBU vrager een viertal pereeelen
O)) bet eiland Obi AJajor afgestaan, groot ongeveer 1225,
1239 , 4 en <40/50o bouws. Als gewoonlijk is den belang*
hebbende zes maanden tijd gelaten om de erfpacht te aanvaarJen. Door den in 't vorig verslag in de tweede plaats
bedoelden gegadigde werd in 't laatst van 1883 eene nadere
aanvraag ingediend , naar aanleiding waarvan ook aan hem
op de übi-groep gronden in erfpacht zijn afgestaan , en
wel een perceel op het eiland Bissa, ter grootte van ongeveer 141 bouws (Indisch besluit dd. 12 Februari 1884
n°. 19). Subsidiair was door laatstoedoelden ondernemer
verzocht om , bijal den de Regeering ontheffing wenschte
te verleeuen van de verplichting tot voorafgaande opmeting van de in erfpacht begeerde terreinen, hein de tot de
Ubi-groep behoorende eilanden Bissa . 'l'apa en Latoe (volgens schatting eene oppervlakte bezirtende van 12O00,
3000 en 7500 l.ouws) in hun geheel af te staan. Ofscli'nu
de resident dit denkbeeld, waar het kleine onbewounde
eilanden in hun geheel gold , in algenieenen zin ondersteunde , wegens het ongerief voortvloeiende uit langdurige
afwezigheid van den als gouvernementsiandmeter in dit
gewest fungeerei.den waterstaatsamMeuaar, vond delndische Regeering echter geen termen om zoodanige afwijking
van de bestaande bepalingen in overweging te nemen.
Op de in 't vorig verslag bedoelde door het inïandsch
bestuur vau Tidore verleende concessien betreffende de
exploitatie van eenige eilanden of gedeelten van eilanden
nabij Nieuw-Guinea is de sanctie van de Indische Regeering gevraagd, doch zij heeft gemeend zich voorshands
van eene beschikking te moeten onthouden , in afwachting
dat nader blijken zou of het den aanvragers te doen was
om de bedoelde eilanden te ontginnen , dan wTel alleen om
anderen te weren, en er den ruilhandel te monopoliseereu.
Timor. In 1883 werd door het Gouvernement ten behoeve van particulieren slechts over 3172 M2. domeingrond
beschikt, welke oppervlakte tegen een koopprijs van f 496
in eigendom werd afgestaan.
Bali en Lombok. Met betrekking tot de sedert 1 Juli
1882 door het Gouvernement onder rechtstreeksch bestuur
genomen landschappen Boeleleng en Djembrana achtte de
Indische Regeering op agrarisch gebied voorshands geen
andere vooiziening noedig dan een voorbereidenden maatregel om het grondbezit van niet-inlanders op re^-elmatigen voet te brengen. In November 1883 werd de resident
aangeschreven om bekend te maken dat voor niet-inlanders ,
die onder het opgeheven inïandsch bestuur in het bezit
waren gekomen van erven of andere kleine grondstukken ,
de gelegenheid zou bestaan om zich daarvoor zonder betaling van koopprijs een regelmatigen eigendomstitel te
verschaffen, mits twee jaren na de bekendmaking des
residents daartoe aanvrage doende, onder overlegging van
de vereisebte bescheiden. De niet inlanders die na 1 Juli
1882 zich op gou vernemen tsgrond ') in Boeleleng en
Djembrana gevestigd hadden , of nog zouden vestigen,
zouden moeten worden aangemaand out insgelijks een titel
aan te vragen, bij verzuim waarvan deze laat sten tot ontruiming van den door hen geoccupeerde!) grond zouden
worden gedwongen.
Een tweetal aanvragen om erfpacht op Bali zijn in Indië
in behandeling, namelijk 1* eene aanvraag van jbr. H.
J. A. S. D E M E Ï VAN G E R W E N , zich noemende admmistrateur en mede-eigenaar van het vroeger door het inlandsen
bestuur afgestane land Tjandi Koesoema in Djembrana,
strekkende om een erfpachtstitel te verkrijgen voor een
') Van het verkrijgen van anderen grond kon ten deze geen sprake
zjjn , vermits met 1 Juli 1882 voor Boeleleng en Djembrana van
zelf was toepasselijk geworden de ordonnantie van 4 Augustus 1875
(Indisch Staatsblad n". 179), waarbij — voor de gouvernementslanden in het algemeen — verklaard is dat inïandsch gebruiksrecht
op grond niet vatbaar is voor vervreemding aan niet-inlanders.
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gedeelte (300 bouws) van dat. l a n d , hem volgens zijne
opgave door den anderen mede-eigenaar J. A. ANEMAKT
gecedeerd ' ) , en 2°. eene aanvrage van een Chinees om
erfpacht voor een terrein ter grootte van eenige vierkante
palen , hem indertijd nis woeste grond door den vroegeren
radja van Boeleleng afgestaan, en vooreen klein gedeelte
door hein met koffi i beplant.
V.

KADASTRALE EN ANDEKE OPNEMINGEN.

§ 1.

S

landmeters en adjunct-landmeters, benevens 180 mantri's
en élcve-mantri's , zijnde 1 landmeter en 20 mantri's minder
dan in 1882 bij de toen bestaande 8 sectiën werkzaam
waren. De oorzaak dat aan do kadastrale opmetingen in
1883 door minder personeel werd deelgenomen was hierin
gelegen dat van 1 Mei 1883 af 1 lan.lmeter, 1 ndjunctlandmeter en 25 mantri's naar Madura waren gedirigeerd
(verg. vorig verslag bis. 76) voor de opmeting van de
landrenteplichtige gronden in het ge:leelte van dat g e west warr in 1885 's Gouvernements rechtstreeksch bestuur
zal worden ingevoerd. Ook in Soerabaija werden door personeel van liet kadaster eenige werkzaamheden ten behoeve
van iie landrente verricht, en wel oin de metingen te
controleeren 'lie aldaar in een lOtal dessa's door inlaudsche
hoofden waren verricht. Door verschillende opmetingssectiën
werd , ingevolge het in 't vorig verslag (blz. 89) reeds
vermelde Indisch besluit dd. 30 April 1«83 n°. 30 (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n°. 3881), ook een begin g e ïnaakt met de hijhoudint/ van het nieuwe kadaster, voor
zoover die arbeid niet behoort tot de taak van de eigenlijke
bewaringskantoren op de drie hoofdplaatsen.
Omtrent den in 1883 verrich'en kadastralen arbeid en
omtrent de werkzaamheden van de als gouvernementslandmeters fungeeren'le ambtenaren van het kadaster (als
hoedanig thans ook de chefs der nieuwe opnemingssectiën
van Cheribon en Madioen zijn aangewezen) vindt men de
volgende opgaven vermeld.

)

Kadaster.

In het afgeloopeu jaar werd eene negende kadastrale

opnemingssectie opgericht, voorloopig slechts uit één land*
meter en vier niantri'i bestaande en wel ten behoeve van de
residentie Modioei (Indisch Staatsblad 1883 xfl. ITO), terwijl
de in deafdeeling Buitensorg (residentie Batavia) bescheiden
opmetingssectie, insgelijks van kleinere sterkte dan de overigen , na voltooiing van de kadastrale werkzaamheden betreffende het domein Bloeboer, overging naar de resi lentie

Cberibon, waarvan de kadastrale opneming bevolen wee bjj

Indisch Staatsblad 1883 n°. 97. In de residentiën Preanger
regentschappen, Ssmorang, Soerabaija, Pasoeroean, Probolinggu en Kediri werd geregeld voortgeuerkt (in eerstgenoem l gewest met twee sectiën), doch de (/^middelde
steriele van het personeel was kleiner dan in 1882. De 9
sectiën te zamen in-stonden namidijk gemiddeld uit 32

i TJitgestrektheid
Gewesten waar kadastrale
opmetingssectiën werkzaam
waren . en hoofdplaatsen waar
eigenlijke kantoren voor de
bewaring van het kadaster
zijn ingesteld.

/'n

In kaart werd
bracht a)
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ge-

Aantal

voor de
samenstel- gemeten
van het
van het
ling
van het perceelen.
in 1882
in 1883
kadaster
geme ten
gemetene. gemetene.
gronden.

Aantal afgegeven b)
TJitgestrektneid
(in hectaren) der
gemeten
woeste
gronden.

meetbrieven.

zoogenaamde
„ landmeterskennissen."

extracten.

Aantal
Bedrag van
gevallen
waarin inhet o n t lichting
of inzage
vangen
wera
verstrekt.
salaris.
b)

OPMETINGSSECTIËN.

Batavia (Sectie Buitcnzorg) c).

300

100

Preanger (Sectie Bandong. .
regent- .
schappen (
..
Soekaboemi.

11 214

7 400

10 100

9 800

2 010

1820

Pasoeroean

K A N T O R E N VAN

11 3G1

3 500

5 599

2CC0

8 115

3 480

5 903

2 800

540

GlO

424

380

Vt

GO

27

10

10

3 800

105

43

1

1

5 214,00

Vso

2 570

80

42

ii

ii

4 318,89

V.
Vso

150
95

211

ii

68

15 040,83

38

76

71

3 917,94

31

8 207,59

Vi

S

/6
5
/6
2
/3

ii

f

3 615,25

850
8 123

/5

«

Vi

n

G799

66

137

7
4

n

255

42

56

1

ii

814,25

ii

vt

24

21

|

ii

312,00

3

11

11

BEWARING.

Totalen over 1883

.

.

.

Over 1S82 waren do totalen. 1

78

701

170

98

11012,75

188

308

212

32

5 287.00

184

593

59

45

2 215

46G

356

•j

?

55 56G

32 550

22 547

960

53 000

33 500

19 150

?

. . . .

f 67 037 79
44 260 55

1

fl) Uit de hier te lande voorhanden gegevens is niet met zekerheid op te maken of deze opgaaf alleen betrekking heeft tot da eigenlijke kadastrale
metingen dan wel of zij ook de metingen op aanvraag en ten dienste van het publiek betreft (vergelijk de volgende kolom).
b) Hieronder niet begrepen de stukken en inlichtingen die ten behoeve van 'slands dienst — en dus gratis — werden verstrekt.
c) De sectie Buitenzorg werd opgeheven in Mei 1883.
d) In Cheribon werd met de werkzaamheden aangevangen omstreeks Juni 1883, in Madioen een paar maanden later.

Door het (inlandsen) personeel verbonden aan de 34 door I gezegd wordt in bekwaamheid voor zijne taak te zijn toemantri's-teekenaars beheerde kantoren voor de bewaring j genomen, werden in 1883 de volgende werkzaamheden
en btjbouding van de kaarten en verdere bescheiden der j verricht,
vroegere kadastraal-statistieke opneming, welk personeel !
! van

22 000 bouws beslaat, te beperken tot 500 a 1000 bouws zie

.) Over vroegere (vruchteloos gebleven) onderhandelingen met | m e n h e t v e r s U g v a n 1 8 7 4 b l z ' 2 3 e n d a t v a n 1 8 7 6 b I z " 3 2 de eigenaren van Tjandi Koesoema om hunne (volgens de Balische j
•) De § „ Agrarische opneminqcn " wordt thans weggelaten, omdat
instellingen verkregen) rechten op dit land, dat eene oppervlakte I dienaangaande niets te vermelden is.

Byiage C.

[5.
Koloniaal verslag van 1884.

Cheribon a) . . .
Tagal
Pekalongan . . .
Samaraug . . . .

1030
1075
301
1035

4835

374
014
145
«300
7834
4
20!)
519
185
1755

10554

17948

M4I

Kembang a) . . .
Banjoemas. . . .
Bagelen
. . . .
Kadoe
Totaal. . .

0
1271
3421

MM

930
541
1380
8995
10055
10
1350
3087
2581
7415

53
123
53

619

30142

3697 4

568

84
107
133
11

net-

99
110
80

938
567
1474
8900
10028
10
1277
3531)
3102
0181

Aantal vernieuwde
dessnkoarten.

•o o.

1 £a

Aantal grondveranderingen
welker inhoud berekend en in
de staten opgenomen werd.

ö!

Aantal opgemeten grondvcranderingen die tevens op de
netkaarten werden overgebracht.

ej *
O B W H 8 X E N.

Kantoorwerk.

Aantal des*a's waarin de
grenzen tusschen staatsdomein en gemeentegronden
opgemeten werden.

•i"4i

Aantal verzwegen grondvernndcringen die opgemeten werden.

Meetwerk.

12
34
03
74
93

1
11

fl) In Cheribon bepaalt zich de bijhouding tot de regentschappen
Cheribon en Koeningan (dit laatste op het district Loerahgoeng na),
in Rembang tot het district YVaroe der afdeeling Kembang.

Aan de liierbedoelde bijhouding waren bij liet einde van
1883 nog' 7 mantri's fin de kadastrale metingen bel.ulpzaam , en w e l : vier in de afdeeling Temanggoeng (Kadoei
voor de opmeting van de domeiugrenzen ; één lijdelijk te
Bandjarnegara (Banjoemas), waar ten gevolge van de opmeting der aan de hooiden toegekende ambtsvelden achterstand dreigde te komen ; één te Karang Anjar (Bagelen),
waar ten gevolge van de koortsepidemie het personeel
onvoltallig w a s , en één te Pamalang (Tagal), waar ten
gevolge van gebrekkig personeel het werk achterlijk was.
Bovendien waren in 1883 nog 2 mantri's Tan de kadastrale
metingen in het district Salatiga (Samaraug) Ie werk gesteld voor het doen van partieele bermetingen in verband
met de aldaar veelvuldig voorgekomen splitsing en ruiling
van gebied tusschen dessa's onderling.
Op 31 December 1883 waren 3 adjunet-landmeters meer
in dienst dan bij het eind van 1882. Het Kuropeesch personeel van het kadaster bestond namelijk op eerstgenoemden
datum in zijn geheel uit 3 ingenieurs (te Batavia, Bandong en Soerabaija), waarvan die te Batavia tevens als
chef van den diensttak fungeert, 4 bewaarders (namelijk
2 te Batavia ' ) , 1 te Samaraug en 1 te Soerabaija), 10
landmeters en 37 adjunet-landmeters. Bovendien bevond
zich 1 van verlof uit tiuropa teruggekeerde adjunct-landmeter op nonactiviteit en waren nog 1 lxndmerer benevens 2 adjunet-landmeters met buitenlandsch verlof af\vezig. Van liet inlandsch personeel der l adastrale metingen
is de sterkte bij het eind van het jaar niet opgegeven.
Alleen blijkt dat ten dienst? der bijhouding van de voormalige kadastraal-statistieke opneming op 31 December j l .
in dienst waren 34 mantri's-teekenaars (kantoorchefsi en
ongeveer 90 mantri's en élève-mantri's.
In Maart/April 1884 werd te Batavia voor het eerst het
examen gehouden, ingevolge Indisch Staatsblad 1883
n°. 121 (zie vorig verslag blz. 89) vereischt voor adjunetlandmeters die voor bevordering tot landmeter 3de klasse
in aanmerking wenschen te komen. Van de 12 candidaten die
zich aangemeld hadden, trokken er 3 zich vóór of tijdens
het onderzoek t e r u g , waaronder 2 wegens ongesteldheid.
Van de 9 die aan het examen in zijn geheel deelnamen ,
slaagden er (i. Eenige bijzonderheden nopens den duur van
het examen en de wijze waarop het werd afgenomen vindt
men in de Javasche Courant van l> Mei jl.
De tot dusver slechts voor de kadastrale afdeelingen
Batavia (Stad en voorsteden) met Meester-Cornelis, Soeraliaija (Stad en voorsteden) en Grissee geldende bepaling ,
dat de onroerende goederen die het onderwerp van eene
') Een der bewaarders te Batavia is speciaal belast met de contróle op de bijhouding van de kaarten en stukken der voormalige
kadastraal statistieke opneming en wordt daarin bijgestaan door 1
landmeter (te Salatiga) en 1 adjunct-landmeter (te Poerworedjo).
Nu sedert Juli 1883 ook kadasterpersoneel in Madioen is geplaatst,
is voor dat gewest het toezicht op de hierbedoelde bijhouding aan
den aldaar geplaatsten landmeter opgedragen.
Handelingen der St* ten-Generaal. Bijlagen. 1884—1885.
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gerechtelijke akte uitmaken volgens het, nieuwe kadaster
moeten worden omschreven , is sedert l J u n i j l . — ingevolge Indisch besluit dd. 14 April 1884 n". 18 (Javasche
Courant van dra 18den dier maand) — ook vantoepassing
in een aantal andere kadastrale afdeelingen , waar de
kadastrale boekhouding gereed was gekomen, namelijk:
in Buitenzorg, Oedjoeng Broeng Koeion (hoofdplaats Bandong), Oedjoeng Broeng W e t a n , Tjiblagong, Maleber
(hoofdplaats 'Ijiandjoer), Pasoeroean , Kruton , Ngeinpit,
1'robolinggo , Dringoe , Soemberkareng , Gending, Padjarakan , Kraksaiin en Puiton.
In liet eerste semester 1884 (Indisch Staatsblad n \ 21
en 59) ia besloten om nog in twee residenten met kadastrale metingen te doen aanvangen, en wel op Madura en
In Pekalongan , met bepaling dat de functiön van gouvernements-iandmeter er al dadelijk op ambtenaren van het
kadaster zullen overgaan , wat Madura betreft met uitzondering vooralsnog van de afdeelingen Madura en Samp a n g , welke eerst in 1885 onder rechtstreeksch bestuur
worden genomen.
Van de mantri's bij het kadaster werden in Februari jl.
een 40tal tijdelijk aan de kadastrale werkzaamheden onttrokken ten einde voor de landrente-onderzoekingen (verg.
blz. 73 hiervóór) de bouwvelden te hermeten in de door
de vloedgolf van 27 Augustus 1883 geteisterde afdeelingen
Anjer en Tjirh.gin der residentie Bantam.
§ 2. 'J'opogrnphisehe gegevens betredende de builenbezittinij'W.
De door de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur
in de buitenbezittingen verzamelde topographische gegevens
nopens de door hen bestuurde afdeelingen leverden ook ir
het afgeloopen jaar niet veel belangrijks op. De opmetingei
tot bet verkrijgen van eene goede topographische kaar',
van de residentie Palembang werden door den voor dit werk
aangewezen opnemer onafgebroken voortgezet. Bij het
einde van 1883 was reeds eene oppervlakte van 323 vierkante Sumatra-palen door hem opgemeten en in kaart
gebracht. De resident bericht dat het bestuur van deze
opnemingen reeds veel nut heeft ondervonden bijdeafdo-5nmg van ingewikkelde grensquaestiën.
VI.

TRANSPORTEN.

In vier gewesten (Saniarang, Kadoe, Preanger regentschappen en Madioen) kwamen de aannemers werler niet
tijdig gereed met den afvoer van koffie. W a t laatstsjemeb.1
gewest betreft, bestonden er termen om den aannemer
uitstel te verkenen , daar de vertraging te wijten was aan
het wegslaan van eene brug. Tevens werd met hem overeengekomen dat de afvoer van de nog achtergebleven koffie
langs een anderen weg zou geschieden dan bij hetaannemingscontract bepaald w a s , namelijk niet naar de afschepingsplaats Djokotro , maar naar de hoofdplaats Madioen
en van daar langs den s'aatsspoorweg naar Soerabaija,
een en ander met behoud van het tot dusver door den
aannemer genoten vrachtloon.
Te Telok Betong in de Lampongsche districten , waar
de aannemer voor het prauwvervoer ter reede door de
vloedgolf van 27 Augustus 1883 al zijn materieel verloor ,
zoodat hij zijn contract niet verder kon nakomen , heeft
het bestuur, na het weder bevaarbaar worden van de
Lampongbaai, in dat vervoer voorloopig zoo goed mogelijk
op andere wijze voorzien.
Nu de staatsspoorweg in de Preanger regentschappen in
Mei jl. tot Bandong is opengesteld , en dus ingevolge het
Preauger-transportcontract voor de jaren 1882 t / m 1886
(zie het verslag van 1882 bijlage P sub l ) de tot dusver
naar Tjikao afgevoerde koffie per spoorweg naar Batavia
zal moeten worden r e n e n d e n , heeft het Bataviaasch prauwenveer. als aannemer tot 31 December 1884 (verg. vorig
verslag bijlage Q sub II i van het vervoer te water van
Tjikao naar Batavia, tegen deze verandering bezwaren
ingebracht. Volgens berichten van April jl. waren vau
gouverueinentswege onderhandelingen aangeknoopt om de
gerezen quaestie tut eene minnelijke oplossing te brengen.
Voor de in 1883 of in het eerste kwartaal 1884 afgaloopen transport-aannemingen werden, zooveel mogelijk bij
uitbesteding, nieuwe contracten gesloten , waaromtrent de
gebruikelijke gegevens worden aangetroffen in bijlage O
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zijn er 3, na mislukte aanbesteding of herbesteding, ondershands moeten gegund worden , en wel die betreffende
de transporten in B a n t a m , Madioen BD Kediri-Soerahniju.
Nu voor al de koffie uit Kadioen en Kediri afvoer per
spoorweg (naar Soerabaija) is kunnen bedongen worden,
bieden de twee laatstbedoelde contracten liet voordeel aan
dat een gedeelte der transportkosten in 's lands kas terugvloeit in den vorm van spoorwegvraehten en dat de
strandpaklmi/.en te Koetjoer en Djokotro kunnen worden
ingetrokken.
Het gelukte nog niet tegen aannemelijke voorwaarden
gegadigden te vinden voor bet vervoer , waar mogelijk met
stoomvaartuigen , van gouvenienients-passagiers en goederen in de Zuider- en Uosterafdeeling van Borueo. Gedurende 1884 zal dus in dat vervoer weder op de minst
kostbare wijze buiten contract moeten worden voorzien.
Vil.

P A K E T V A A R T EN ANDERE STOOXIVAARTDIEXSTKN.

De regeling van de gesubsidieerde paketvaart in den
Indischen Archipel heeft sedert 1 Mei 1883 (verg. vorig
verslag bijlage R) weinig veranderiog ondergaan. Aan de
Nederlandsen-Indische Stoomvaartmaatscbappij, contractante
voor die paketvaart, werd tot wederopzeggens vergunning
verleend om hare in de Timor-lijn varende booten geregeld
tot Dilly (Portugoeseh-Timor) te laten doorgaan (Indisch besluit dcf. 9 December 1883 n°. 3). In de lijn Batavia-Tjilatjap
werd voorlopig Karang Antoe opgenomen in plaats van het
verwoeste Anjer (Indisch besluit üd. 6 October 1883 n°. IC),
terwijl tijdelijk geschorst werd het aandoen van de Atjehsche
kustplaatsen Pattij en Rigas, waar geen Europeesche ambtenaren gevestigd zijn en waar mitsdien, in verband met de op
blz. 8 hiervóór besproken politiemaatregelen , voorshands
geengroote t-chepen meer mochten worden toegelaten (Indisch besluit dd. lö September 1883 i.°.42). In de subsidierekening kwam door de twee laatstbedoelde voorloopige
regelingen geen verandering. In verband met de belemmering die de vaart op Telok Betoog (Lampongbaai) nog
geruimen tijd na de uitbarsting van Krakatan dreigde te
ondervinden door puimsteenbauken, was bij In jisch besluit
dd. 16' December 1883 i.°. 12 bepaald d a t d e paketlooton,
in stede van die hoofdplaats, Menanga in de Ratehbaai
zouden aandoen , doch deze maatregel is reeds bij Indisch
besluit dd. 27 Januari 1834 n°. 22 weder kunnen worden
opgeheven.
De in 't vorig verslag (blz. 92) in uitzicht gestelde verdubbeliug van de Molukken-lijn is niet tot stand gekomen ,
aangezien de Stoomvaartmaatscbappij niet te bewegen was
tot eene door de Regeering gewenschte verbetering in de
inrichting der tarieven, zoodat de aanvankelijk aangevraagde verhooging van den betrokken begrootingspost
niet gehandhaafd werd.
Als subsidie voor de diensten binnen den Indischen
Archipel was over 1883 aan de Maatschappij te betalen
f 339 010,30 voor 8!i 927 bevaren mijlen , tegen f 348 192
voor 89 280 mijlen over 1881 en f 33-i 324,85 voor 85211'/,,
mijlen over 1882.
In den contractueelen maandelijkschen dienst tusschen
Batavia en China via Tandjong Pandan (Billiton) en Pontianak (Westerafdeeling van Borneo), gesubsidieerd met
f 10000 per reis, werden in 1883 door de booten der
Maatschappij 13 921 mijlen afgelegd. Het voor dezen dienst
in den aanvang van 1882 gesloten tweejarig contract is
met de in Maart jl. aangevangen 24ste maandelijksche reis
afgeloopen en niet verlengd, daar de uitkomsten aan de
daarvan voor den Nederlandsch-Indischen handel gekoesterde verwachtingen niet beantwoord hebben 1 ). De Stooni') De in 1882 ondernomen eerste negen reizen gaven, met inbegrip van de f 90000 subsidie, ecne ontvangst van f 279 709,20,
waartegenover aan onkosten f 116 521,48, alzoo een eredit-saldo
overlatende van f 163 187,78 (in 't vorig verslag was , volgens voorloopige opgaven, gemeld f 179 653,07). Voorde twaalf in 1883 ondernomen reizen wezen de rekeningen een eredit-saldo aan van
f 307 833,37. De opgegeven saldo's zijn echter nog te verminderen
met de kosten van het steenkolenverbruik (over de eerstbedoclde
negen reizen f 100 576), de kosten van assurantie der stoomschepen,
de af te schrijven sommen wegens waardevermindering, en de
rente van het door de stoomschepen vertegenwoordigde kapitaal.

vaartmaatschappij zet echter den dienst voor eigen rekening
voort langs een anderen w e g , namelijk over Singapore,
welke haven volgeus het contract niet mocht worden aangedaan.
Buiten contract werden door do stoomschepen der Maatschappij in liet afgeloopen jaar bevaren 40 241 geographi•Obe mijten, tegen 40 770»/, in 1881 en 41824 in 1882.
Het aantal passagiers die gedurende 1833 van de binnen
Nederlandsch-Indie varende booten der Maatschappij gebruik m a a k t e n , bedroeg (vermoedelijk zoowel voor de gesubsidieerd'! als voorde niet-gesubsidieerde diensten) 95343,
waaronder 58 383 gouvernementspassagiers; in de Chinalijn werden bovendien 5339 passagiers vervoerd. Onderdezen waren slechts 201 gouvernementspassagiers.
Tegen f 4 811241 en f 4 554 594 in de twee voorafgegane jaren had de Maatschappij in 1883 eene bruto-ontvangst van f 4 459 662, onder welke sommen het genotene
aan subsidie is begrepen.
Haar materieel bestoud op 31 December 1883, behalve
uit het stoomjacht Jilise, uit de volgende 29 stoomschepen.

STOOMSCHEPEN.

Vice-president Prins . . . .
Koningin Sophia
Minister Fransen van de Putte.
Koning Willem III
Gouverneur-Generaal Mijer . .
Broino
.Amboina
Sindoro
Atjeh
Devonhurst
Karang
Cheribon
Suinbawa
Gouverneur-Generaal van Lansberge
Prins Alexander
Gouverneur-Generaal Loudon .
Patoeah
Ophir
Graaf van Bijlaadt
Generaal Pel
Japara
ïambora
. .
Kongseer
Maha A njirunhis
Camorta
Maha Meanatchy
Siak
Cornpta
Gouverneur-Generaal 'sjacob .
Te znroen 29 stoomschepen. .

StoomGrootte
;in registertonnen) vermogen in Gebouwd
paardekraehten
Netto. Bruto. (nominaal;.
311
435
408
528
441
779
410
048
930

120
200
125
200
155
190
155
180
180
200
60
400
130

1805
1805
1805
1805
1871
1873
1874
1874
1874
1874
1875
1875
1875

•l
2 135
1 904
30!)
3 13'.
2 170

130
135
190
75
75
200
200
200
200
200
230
200
320
80
200
200

1875
1875
1875
1870
1876
1876
1870
1876
1877
1878
1881
1881
1881
1882
1882
1883

19 834 <lJ31 719

5 130

I 234
20'J

444
1 055

808
1 055

900
1 250

840
1 134
1 509
1 559

32G
543
840

418
488
534
004
701
148
240
080
772
778
814
099
744
1 2!>1
1 352

240
1 291
1 569

840
1 003
1 250

238
432
I
1
t
1

4G8
457
4G8
408

927

a) Botieft 28 van de 29 stoomschepen.
Van de 27 stoomschepen die de Maatschappij in 1882
i:i de vaart h a d , zijn de Baron Sloet van de Beele en de
William Mackihiioïi door verkoop overgegaan in handen
van eigenaars in den vreemde , terwijl de Baron Mackay
in den avond van 6 Augustus 1883 strandde bij eene
eilandengroep in de nabijheid van Billiton. Aan het in de
vaart toelaten van het nieuwste, zeer rank gebouwde
stoomschip der Maatschappij, de
Gouverneur-Generaal

s" .'acob, zijn van regeeringswege, uit het oogpunt van
veiligheid , bijzondere voorwaarden verbonden wat betreft
de belading en het aantal dekpassagiers.
Van het in 1876 door de Maatschappij genoten renteloos
voorschot uit 's lands kas , groot f 1 200 000 , was bij den
aanvang van 1884, overeenkomstig de voorwaarden van
verstrekking, */,. terugbetaald.
In bijlage P hierachter vindt men eenige opgaven betrefiende de bestemming der aan anderen dan de Nederlandsch-Indische Stoom vaartmaatschappij toebehoorende
Nederlandsch-Indische stoomschepen en stoombarkassen.
Ook blijkt uit gemelde bijlage tusschen welke NederlandschIndische en naburige plaatsen geregeld of op onbepaalde
tijdstippen vreemde stoomschepen in de vaart zijn. Overigens bestaat nog een veertiendaagsche dienst tusschen
Batavia en Singapore van de » Compagnie des Messageries
Maritimos de F r a n c e , " in verbinding met hare maillijn
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naar Kuropa en China. Benige andere in Buropa of Australië
gevestigde vreemde stoomvnartmautsehnppijen, wier schepen
meer of min geregeld Java aandeden , waren de volgende :
de «Compagnie Nationale de Navigntioii ", die eene geregelde driewekelijksche vaart tusschen Java en Marseille
onderhield ;
de » Queenslaud Hoyal Mail-Line ", wier tusschen Louden en Brisbane (Australië) rechtstreeks via Suez en Aden
varende mailbooten zoowel op de heen- als op de terugreis
Batavia aandeden ;
de » Navigazione Generale Italiana", welke reederij hare
op Britsch-lndië varende stoomschepen geregeld om de drie
maanden tot Batavia liet doorgaan , en eindelijk
dp »Batten! and Australian Steamship C n n p a n y (limited)",
wier tusschen Australië en China varende booteu in 1883
nu en dan Batavia aandeden.
i)e drie Nederlandsche maatschappijen , die eene geregelde
stoomvaart tusschen Nederland en Nederlandsch-lndië onderhoudeu, beschikken t h a n s , n u in de tweede helft van
1883 en het eerste semester 1884 nog 7 nieuwe stoomschepen zijn in de vaart gebracht (waarvan zes reeds in
't vorig verslag werden opgegeven als in aanbouw, en het
zevende de Jacatra is, die in Mei jl. werd in dienst gesteld),
over de volgende 31 bodems.

w
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reroemertagoederen naar Indii' 1 ), begon haren geregelden
dienst (via Londen , 1'auillac en Vadang , voor welke laatste
haven somtijds Atjeh in de plaats komt,) op 31 Juli 1883 ,
doch moest in November eana reis overslaan door te late
oplevering van het daarvoor bestemde nieuwe stoomschip Nederland en Oranje. Wanneer de Maatschappij
daartoe den noonigen steun zal vinden bij ben , die goederen
naar en van Makasser te verschepen hebben , wenscht zij
ook deze plaats voor goed in haar vaarplan op Ie nemen.
In den dienst van de beide andere Maatschappijen zijn
als tusschenhavens in liuropa opgenomen op de uitreis
Southampton en Marseille en op de thuisreis alleen Marseille.
Laatstgenoemde plaats wordt echter wegens de aldaar
beeracbeude cholera tijdelijk gemeden en in stede daarvan
wordt Napels aangedaan.
Omtrent bet vervoer van bedevaartgangers naar en van
Djeddah met de bodems der drie Maatschappijen zie men
hoofdstuk M , afd. I I I , § 2 , hierachter.

K.

Departement van ondern ij* , ecredlenst
en nijverheid.
I.

§ 1. Onderwijs

ONDERWIJS.

coor Europeanen en met hen

Middelbaar
Grootte
(in registertonnen).

Grootte
(in paardekraehten).

Gebouwd

STOOMSCHEPEN.
Netto.

Bruto.

in:

N o m i - Effecn aal.
tief.

MAATSCHAPPIJ ..NEDERLAKD"
T E A M S T E R D A M , a)
1 477
2 280
2 144
1 000
2 008
2 038
2 000
1 810
2 087
3 198
2221
2 220
1 980
1 988

Voorwaarts
• Koningin Emma

Xe zamen 14 stoomschepen.

.

2 330
3 120
3019
2 389
2 804
3 480
2 802
2 531
2 793
3 02b
3 044
3 041
2GI0
3 008

28 837 39 5 0 3

300
400
400
300
400
400
400
350
450
500
500
500
400
400

1 200
1 000
1 COO
1 200
1 000
1 000
1 COO
1 400
1 800

1800
1871
1871
1873
1874
1874
1874
1879
1879
1881
1882
1882

2 000
2 0001
2 000
1 000 1882
1 COO 1882

Utrecht
Zuid-Hol!and

Te zamen 11 stoomschepen .

.

17 0 8 0

1 818
19CI

2 333
2 039
2 177
2 100
2 258
2 404
2 223
2 285
2 227

200
230
220
220
220
22ü
220
250
240
250
240

23 885 2 500

800
t 000
1 000
1 000
I 000J
1 000'
1 000
1 250
1 200
1250
1 200

.
.

.

Te zamen 0 stoomschepen

1
1
1
1
1
1

399
508
511
509
514
800

1877
1878
1880
1881
1882
1883
1883
1883

II 700

9 241

200
250
250
250
250
300

800
1 2501
1 ->50
1 250
1 250
1 500

13 700 1500

7 J00

2013
2 294
2 295
2 199
2 205
2 700

1882
1883
(Verbe- (Voorlooterde op- pige opgaven),
gaven).

1873
1874
1870

MAATSCHAPPIJ . . I N S U L I N D E "
TE AMSTERDAM.

Koning Willem I I I . .
Nederland en Oranje. .

Ontvangsten wegens
Uitgaven
schoolgelden (voor
(behalve voor de zooveel by het eind
gebouwen), n)
van het iaar reeds in
's lands kas gestort).

INRICHTINGEN.
1 374
1 420
.1 G58
1 514
1 COO
1054
1 704
1 785
1025
1 710
1030

1879
1883
1883
1883
1S83
'88A

.
fl) De drie mèt een * aangeduide stoomschepen behooren aan de
stoomvaartmaatschappij .,Java".
I) De vier met *• aangeduide stoomschepen behooren aan de stoomvaartmaatschappij „Rotterdam".
De schepen van de maatschappij » Nederland" varen
tweemaal in de drie weken , die van de » Rotterdamsche
Lloyd " elke veertien dagen. en die van de maatschappij
> Insulinde" om de vier weken. Deze laatste Maatschappij ,
welke sedert Januari j l . ook deelt in het vervoer van gou-

o n d e r w ij s.

Het aantal inrichtingen voor openbaar middelbaar onderwijs bleef in 1883 onveranderd. De in 't vorig verslag
liedoelde voorstellen tot reorganisatie van de burgeravondschool te Soerabaija , voornamelijk beoogende het practisch
doel der inrichting meer tot zijn recht te doen komen,
ook door aan de leerlingen de gelegenheid te openen om
zich over dag gedurende eenige uren , onder genot van
loon , bij de gouvernements industrieele inrichtingen ter
plaatse in bet vak hunner keuze te oefenen, werdendoor
het Opperbestuur goedgekeurd. Daar de vereischte hoogere
uitgaven bij de in Juli jl. vastgestelde Indische begrooting vuor 1884 ziju toegestaan . kan de definitieve regeling
spoedig worden te geinoet gezien.
De volgende tabel geeft een overzicht van de kosten
van het openbaar middelbaar onderwijs en van de daartegenoverstaande ontvangsten 0 ver 1882 en 1883.

5 701) 22 800

MAATSCHAPPIJ ..ROTTERDAMSCHE
L L O Y D " TE ROTTERDAM, i)

yelijkgestclden.!)

Gymnasium Willem l i l
te Batavia
Hoogere burgerschool te
Samarang
Idem te Soerabaija . .
IJurgeravoncIsehool te
Soerabaija
Hoogere burgerschool
voor meisjes te Batavia,
Te zamen

1882.

1883.

f217101 f215 521 f 32 202 f 31110
• 89 6G7 , 92 900
109 377 100 315
I

8 910

b) 10 797 '

8 618
31 699 |

10 045
14 545

10 900
11244

006

596

45 j

9 015

. f 436 212 f455 0C2 f 57 443 f 62 865

a) De uitgaven voor de gebouwen bedroegen, voor al de inrichtingen te zamen, in 1882 f 14 900 en in 1883, toen een gebouw voor de hoogere burgerschool te Samarang werd aangekocht,
f 65 992.
b) Deze school is in 1882 slechts gedurende drie maanden in
werking geweest.
Omtrent elke inrichting in het bijzonder valt nog het
') Met 1 April jl. is voor deze verzendingen door de drie stoomvaartmaatschappijen een gelijkluidend vrachttarief ingevoerd, dat voor
sommige zware goederen weder lager is dan het vroegere tarief
(verg. vorig verslag blz. 93). Over de verscheping herwaarts van
gouverneraentsproducten uit Indië wordt gehandeld in hoofdstuk J l ,
afd. I § 3.
5
) Van het afzonderlijk in Indië uitgegeven wordende jaarverslag
betreffende het Europeesch onderwijs is tot dusver geen later dan
over 1882 verschenen. Een exemplaar daarvan is in Januari ]1. aan
de Staten-Generaal aangeboden.
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was in 1883 vrij wel gelijk aan dat der laatste jaren. Te
Sumnrang is bet getal doorgaans iets kleiner dan te 8oerabaija , en te Batavia zijn er doorgaans evenveel als op de
beide anaere hoofdplaatsen te zamen.
In het volgende overzicht vindt men voor elk studiejaar
het aantal ingeschrevenen vermeld op verschillende rij |.
Stippen van 18«2 en 1883.

1°. Inrii-hliiig \oor de Indische laal-, land- en volkenkunde te
llahnia lalil. II v;in bet u>mii.isiiiiu Willem III).
Het onderwijs in de geschiedenis en in da land- BH
volkenkunde van Xederlnndsch-lndië werd, wegens bet
vertrek met buitenlandsch verlof vun den daarmede helasteu leeraar, in November 1883 tijdelijk opgedragen aan
den leoranr in de Javaansche taal en aan een ambtenaar
op een der burea.UX te Batavia . totdat in Mei jl. een
referendaris bij het departement van onderwijs, eeredienst
en nijverheid definitief tot leeraar in de bovenvermelde
vakken werd aangesteld.
Het aantal leerlingen, dat blijkens het vorig verslag
(blz. 94) bij het einde van 1882 41 bedroeg, was tegen
Juni 1883 gestegen tot 4 4 , die zich evenwel bij het einde
dier maand allen lieten afschrijven, aangezien zij daanloor
(verg. Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3787) de betaling vau het laatste trimester der schoolgelden konden
ontgaan. Herhaling van dit misbruik is onmogelijk gemaakt door het ten vorigen jare reeds vermelde besluit
van 1 Juli 1883 n°. 2 (Bijblad n». 389b), waarbij o.a.
de vooruitbetaling van het schoolgeld over het geheele
jaar bij de toelating tot deze inrichting is voorgeschreven.
Van de bovenbedoelde 44 leerlingen namen 27 deel aan
het in Juli 1883 te Batavia gehouden groot-ambtenuarsexamen , waarbij 13 slaagden.
Wellicht ten gevolge van het aangehaalde besluit omtrent de schoolgelden, lieten zich bij den aanvang van
den nieuwen cursus slechts 10 leerlingen inschrijven, welk
aantal evenwel bij het eind van Augustus 1883 tot 20 ,
en vóór het einde des jaars tot 30 geklommen was. Biervan waren 5 in het eerste en 23 iu het twee Je studiejaar
geplaatst. Acht en twintig leerlingen waren van de
Indische hoogere burgerscholen afkomstig; terwijl twej
met goed gevolg den vijfjarigen cursus eener hoogere
burgerschool in Nederland hadden, doorloopen.

Aantal leerlingen
Verdeel ing
waarmede
de cursus
1882/83

der
leerling™.

hij het
in 1883
begin van
den cursus
1883/84
op 31
op 1".
begon. ein- aanwezig. Januari.
December.
digde.
Itatai'ia.
60
39
35
23
18
1

59
40
33
22

V

62
41
35
24
23
1

187

134

186

e) 176

176

lste studiejaar
2de
id.
3de.
id.
4de
id.
5de
id.
Toehoorders .

b) 29

30
27
16
13
4

M

16
10
4
1

30
19
14
8
4
1

Te zaaien

82

76

90

78

85

32
33
17

3'j
2S
18

lste studiejaar
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Toehoorders .

a)
b)
b)
c)
r)

T« zaaien

«2
42
40
23
19
1

50
32
25
19
d) 8

II
1

Samaranii.
0'>

30
24
15
12
4

20
16

8
4
1

Socriibui/'i.

2°. Iloojri'rc banjmaMea met rufiarigea cursus \oor jongens lelatorh

lste studiejaar
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Toehoorders .

.ihl. A van het grmihan Willem III), Samaraiiji en Sneraliaija.
Onderwijzend personeel. De directeur van de hoogere
burgerschool te Soerabnija moest in Maart 1883 —zooals
reeds in 't vorig verslag werd vermeld — wegens ziekte
met verlof naar Europa vertrekken , terwijl een paar maandeu later , om dezelfde reden , aan de hoogere burgerschool
te Satnarang een der leeraren tijdelijk ontviel DefunctiSn
van dezen leeraar , docent in de n a t u u r - en werktuigkunde .
werden eerst voorloopig aan twee andere leeraren opgedrag e n , totdat in Juni 1883 de vau verlof teruggekeerde
voormalige directeur der inrichting daarmede tijdelijk belast
werd. In de plaats van den tot directeur der hoogere burgerschool te Soerabaija benoemden leeraar (zie vorig verslag blz. 94) werd voor het onderwijs iu de wis- en natuurkunde aan die inrichting een docent aangesteld die tot
hiertoe als tijdelijk leeraar daarbij werkzaam was. Ben
onderwijzer bij het lager onderwijs werd in Juli 1883 bij
dezelfde school tot tijdelijk leeraar in de wiskunde benoemd.

HOOGERE
SCHOOL

Overgangsexamens
t o t den
cursus 1883.'84.

BURGERlic

TE1

exanli
slaa^d.

neerd.

17
Sanursng

slaagd.
neenl.

, i

g

81

1M

•

V

91

91

M

T o e l a t i n g s - e x a m e n s t o t d e n c u r s u s 1883/84.

geexamiueerd.

geslaagd.

ingesi|ireven.

lijj het begin
van den c u r s u s 1883/84
ingeschreven.

Voor eene hoogere klasse
S>
cxniui
neerd.

101

r>7

42

41

49

SI

i>r.

23

3

ceslaagd.

3

ingesehreven.

LeerNieuwe
lingcn
leervan den
lingen.
vorigen
*)
cursus.

Te
zannti.

3

d) 134

52

is.;

2

r,4

M

M

66

29

94

263

107

370

./)

5

4

c.l

4•

2

78

t'.

50

34

29

r

rt

n

14

237

I9r>

139

101

.»3

6

5

5

»

•

4

•1

Ge-

Gerxaini-

97

34
31
19
*2
5

De uitslag der in 1883 afgenomen toelatings-, overg a n g s - en eindexamens kan blijken uit het volgende staatje.
waaruit tevens is te zien hoevelen , als van eene andere
(Nederlandsen-Indische of Nederlandsche) hoogere burgerschool afkomstig, tot den in 1883 aangevangen c u r s m
werden toegelaten zonder examen.

Voor d e l a a g s t i klasse

Ge-

29
33
12
4
4

a) Gesplitst in drie parallel-kliisseu.
*)
r
• tw*-'e
•
,.
c) Gedeeltelijk gesplitst in twee parallel-klassen.
it) De in het eindexamen geslaagde leerlingen waren bji het eind
van den cursus niet meer ingeschreven.
e) Hiervan waren afkomstig: uit de residentie Batavia 143, uit
andere gewesten van Java 22 en uit de buitenbezittingen 11.

Leerlingen. Het aantal leerlingen bij de drie inrichtingen
Eindexamen
vau d e n c u r s u s
1882/83. ai

b) 3 3
b) 36
18
6
4
•

ui Het verslag der examencommissie is gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant dd. 17 Augustus 1883

/ i

Bijlage C.
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6) Zoowol z(j die 1>U het toelatingsexamen slaagden, als do oud-leerlingcn van Indische en Nederlandsche hoogere burgerscholen dis
zonder examen werden toegelaten.
c) Hieronder 1 Chlncesche leerling.
</) Hieronder 1 toehoorder.
e) Bovendien onderwierp zich 1 gewezen leerling aan het eindexamen.
/ ) Hieronder 3 toehoorders.
Onder de leerlingen bevonden zich in 1883 slechts 1 inlander en 1 Chinees, en wel heiden te Batavia. Het in
April 1883 uitgevaardigde verbod om vreemde oosterlingen
nis leerlingen tot de hoogere burgerscholen toe te laten
(zie vorig verslag blz. 95) is weder ingetrokken bij een
Indisch besluit van 30 April 1884.
Zonder eindexamen verlieten in den loop of bij do sbiiting van den in 1883 geëindigden cursus 104 leerlingen
de hoogere burgerscholen (te Batavia 51 , te Sainarang 15
en te Soerabaija 38), waarvan 29 die naar Nederland vert r o k k e n , 4 die naar andere hoogere burgerscholen overgingen , 40 die gouverneinents- of particuliere betrekkingen
aanvaardden, 4 die eene zoodanige plaatsing zochten, 6
wegens vertrek naar elders, 1 wegens ziekte, 1 wegens
financieele redenen , 2 wier ouders bezwaren hadden tegen
het gymnastiek-onderwijs en 17 zonder opgave van redenen.
Bovendien overleed 1 leerling.
Over het gedrag en den ijver der leerlingen werden
weder gunstige berichten ontvangen. Het schoolverzuim
bedroeg in 1883 te Batavia 5.36 p e t . , te Samarang 6.5 en
te Soerabaija taanden 4 pet. (in het vijfde studiejaar) en
11 pet. (in het derde). Acht leerlingen van de hoogere
burgerschool te Samarang kregen voor korteren of langeren
tijd ondersteuning uit het » Studiefonds M i d d e n - J a n " ,
en twee leerlingen van de hoogere burgerschool te Batavia
genoten ieder voor de helft de rente van het Siani-fonds.
Bovendien ontvingen nog vijftien leerlingen aldaar van
het Studiefonds te Batavia eenigen onderstand. (Zie over
deze Studiefondsen ook afd. IV van dit hoofdstuk.)
Verzamelingen en (jehjuwen. De bibliotheken ondergingen
weder eenige uitbreiding. Te Samarang werd de verzauieb n g van physische instrumenten aanmerkelijk vermeerderd ,
terwijl te Batavia de benoodigdheden voor het onderwijs
in oen wapenhandel eene zeer gewenschte aanvulling
ondergingen. Het laboratorium te Soerabaija (zie vorig verslag blz. 96) bleef nog gebrekkig in de behoefte voorzien.
Ten behoeve van het onderwijs in het hand!eekenen
werden aldaar ontvangen een aantal boekwerken en eene
verzameling [ l a t e n , blok- en latmodellen, terracottavazen en modellen in gips.
De gebouwen van het gymnasium Willem III te Batavia
verkeeren in zeer voldoenden toestand. Met de uitbreiding
en verandering van het aangekochte gebouw te Samarang
kon in het afgeloopen jaar nog geen begin gemaakt worden , terwijl ook het plan om een nieuw gebouw te stichten
voor de hoogere burgerschool te Soerabaija (zie vorig verslag blz. 96) nog niet tot uitvoering kwam.
3°. Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes te Batavia.
Van de 44 op 31 December 1882 ingeschreven leerlingen
verlieten er 5 vóór het eind van den cursus 1882/83 de
school, terwijl 1 leerling , die te Samarang het toelatingsexamen had afgelegd, alsnog nan de lessen kwam deeluemen. Het schooljaar 1882/83 sloot dus met 40 leerlingen.
Allen, op 3 n a , onderwierpen zich nan de overgangsexainens, en van deze 37 konden er 28 bevorderd worden.
De toelatingsexamens hadden tot resultaat dat bij den
aanvang van den cursus 1883/84 al dadelijk 20 nieuwe
leerlingen werden ingeschreven , namelijk ai de 18 candidaten die zich te Batavia aan het examen hadden onderworpen en 2 die te Samarang geslaagd waren. De nieuwe
cursus begon met 00 leerlingen , namelijk 3 toehoorderessen
en 57 gewone leerlingen , waarvan 28 in het 1ste, 16 in
het 2de en 13 in het 3de studiejaar. In de eerste maanden
van den nieuwen cursus werden nog 4 leerlingen toegelaten , doch 8 leerlingen vertrokken, zoodat op 31 December
1883 de school 56 ingeschrevenen t e l d e , namelijk 26 in
het 1ste, 16 in het 2de en 12 n het 3de studiejaar, benevens 2 toehoorderessen.
IJver en gedrag waren bevredigena
et schoolverzuim
bedroeg 4.28 pet.
Handelirgsn der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884—1885.

Vermits de in 18.S3 aangevangen cursus voor het eerst
leerlingen in het 3de studiejaar telde en tevens het 1ste
studiejaar, evenals in 1882/83, weder in Iwee p»rallelklassen ino:-st gesplitst worden , werd in Augustus 1883
het onderwijzend personeel tijdelijk uitgebreid met eene
leerares in de beginselen der wiskunde en de kennis der
r.atuur, terwijl ook eenige nieuwe regelingen werden gemaakt omtrent de aan de meisjesinriehtingtj geven lessen
door docenten van de hoogere burgerschool voor jongens.
Voor het onderwijs in het handteekenen werden de noodige teekenvoorbeehlen , benevens beelden en modellen in
gips en terracotta ontvangen. Ook de hulpmiddelen voor
het onderwijs in de natuurwetenschappen werden vermeerderd.
4°. Burgcravondscliool verbonden aan de hoogere burgerschool te Soerabaija.
Deze inrichting, d i e , zooals hooger gezegd, eene reorgauisatie — en daarmede tevens hare afscheiding van de
hoogere burgerschool — tegemoetgaat, telde op 31 December j l . 72 leerlingen (tejren 52 het jaar te voren),
waarvan 14 nog eene betrekking moesten zoeken, en 58
reeds in technische of administratieve betrekkingen dan
wel in den handel werkzaam waren , namelijk 17 bij de
staatsspoorwegen, 5 bij het marine-etablissement, 8 bij
het stoomwezen der marine, 2 bij den waterstaat, 1 bij
eene particuliere smederij, 8 op de gouvernements-bureaux ,
3 bij den artillerie-construetiewiukel, 3 bij den post- en
telegraafdienst en 11 in den handel.
Bij het einde van den cursus 1882/83 werden van de
lste tot de 2de klasse bevorderd: voer de rekenkunde 1 2 ,
voor de stel- en meetkunde 4 , voor de natuurkunde 9 ,
voor het rechtlijnig teekenen 1 , voor het handteekenen 2
en voor het boekhouden 4 leerlingen. Getuigschriften voor
het met vrucht doorloopen van beide klassen werden uitg e r e i k t : voor het boekhouden aan 1 , voor de rekenkunde
nan 4 , voor de natuurkunde aan 5 , voor het rechtlijnig
teekenen aan 2 , en voor het handteekenen aan 3 leerlingen.
De cursus 1883/84 werd geopend met 73 leerlingen,
waarvan er 1 vóór het eind van 1883 werd afgeschreven.
Door 11 leerlingen werden de lessen voor de tweede, door
8 voor de derde en door 3 voor de vierde maal bijgewoond.
Aan de lessen in de verschillende leervakken nam op 31
December 1883 in elk der beide klassen het volgend aantal leerlingen deel:
lste klasse. 2de klasse. Totaal.
rekenkunde
30
17
47
stel- en meetkunde. . . 32
14
46
natuur- en scheikunde. . 31
15
46
rechtlijnig teckenen . . 33
9
42
handteekenen
27
6
33
boekhouden
26
0
32
De lessen werden zeer geregeld gegeven en bezocht.
Aan het teekenlokaal werden eenige gewenschte verbeteringen aangebracht.
Lager

o n d e r w ij s.

De overwegingen der Indische Regeerir.g over de vraag
of en in hoever de bestaande verordeningen omtrent het
lager onderwijs voor Europeanen in Xederlandsch-Indië
wijziging behoefden in verband met de Nederlandsche wet
van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), hebben geleid
tot eene ontkennende beantwoording, omdat de practijk
de behoefte aan zoodanige wijzigiug nog niet had doen
kennen , terwijl ook de belangrijkste veranderingen , door
de evengemelde wet te weeg g e b r a c h t , hoofdzakelijk wegens het verschil in toestanden, geen overneming voor
fndifl verdienden. Alléén bleek het noodig het met de oude
Nederlandsche wet samenhangende besluit van 28 Februari
1865 (Indisch Staatsblad n°. 5 2 , gewijzigd bij Indisch
Staatsblad 1871 n°. 3 3 ) , betreffende de uitzending van
onderwijzers voor den Indischen dienst, door andere b e -
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te vervangen, hetgeen geschiedde bij liet Koninklijk
esluit van 20 Januari 1834 (Indisch Staatsblad n°. 62a).
Ealingen
Volgens de door de ambtenaren van het binnenlandsch
bestuur verzamelde gegevens waren er op 31 December
1882 (opgaven van jongere dngteekening zijn niet voorhanden) in Nederlandsch-Indie 10 485 kinderen tusschen
de C en 14 jaar van Europeesche of daarmede gelijkge8telde afkomst, waarvan er 9236 scliool- of huisonderwijs
genoten en 1199 niet. De verdeeling dier cijfers was als volgt:
School- of
liiiisiuiilcnvijs
genietende.

Gevestigd :
Java ( op of nabij gewestelijke of afen
deelingshoofdplaataeu . . . 7 309
Madura ( elders in het gewest. . . . 138
•7 537
Buiten-< op of nabij gewestelijke ofafbezit- < deelingshoofdplaatsen . . . 1 722
tingen. ( elders in het gewest. . . .
27
1749

Geen
onderwijs
genietende.
698
106
328
67

804

395
1199

9 286
10 485

Voor zooveel de opgaven betreffende de geen onderwijs
genietende kinderen betrekking hebben tot plaatsen waar
eene school ontbreekt, valt op te merken dat in 1883
het aantal dier plaatsen weder met zes is verminderd,
zijnde in dat jaar voor 't eerst eene openbare lagere school
voor Europeanen gevestigd geworden te Onrust (Batavia),
Bondowosso (Bezoeki), Gombong (Bagelen), Patjitan (Madioen) en Ngaudjoek (Kediri), terwijl eene particuliere
geopend werd te Pamalang (Tagal). Bovendien werd op
vijf plaatsen het aantal scholen uitgebreid. Van g o u veruementswege werden namelijk te Kotta Radja (Atjeh)
eane tweede gemengde school, zoomede te Tagal op Java
en te Baudjermasin in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Bomeo meisjesscholen geopend, terwijl te Pasoemean en
Probolinggo particuliere scholen tot stand kwamen. Volgens
het vorig verslag zouden ook te Sampang op Madura
en te boeleleug op Bali gouvernetnentsscholen moeten
komen , maar voorshands is van de oprichting afgezien ,
om ^at het aantal Europeesche kinderen er weder U gedaald
beneden he*. voor de vestiging of instandhouding van eene
openbare lagere school aangenomen minimum. Om dezelfde
reden werd de gouvernemeiitsschool te Bima op Sumbawa
in 1883 tijdelijk gesloten.
Bij het eind van 1883 was ten gevolge van een en ander
het totaal der openbare lagere scholen voor Europeanen
g3stege:i van 122 tot 129 (dat der meisjesscholen alléén
van 20 tot 22).
Waren bij het begin van het jaar bij de gouvernementsscholen ingeschreven 9201 scholieren, op 31 Decemberbeliep dit aantal 9(599. Onder deze cijfers zijn ook eenige
inlanders en vreemde oosterlingen begrepen, op gemelde
tijdstippen achtereenvolgens ten getale van 852 l j en 848.
Van de 9G99 leerlingen , voor 58 pet. j o n g e n s , genoot
de kleinste helft (45.8 pet.) gratis onderwijs. Over de drie
schoolklassen waren zij verdeeld als volgt: laagste klasse
5 0 . 6 , middelste klasse 38.2 en hoogste klasse 11.2 pet.
Tegenover den toestand op 31 December 1882 leveren al
deze verhoudingen slechts luttele verschillen op.
De aan liet hoofd der gemengde en der meisjesscholen
geplaatste 107 ondtrwijzers en 22 onderwijzeressen werden
oijgestaan door 123 !i ui ponder wijzers , 106 hulpouderwijzeressen en 7 kweekei ingen (waaronder 6 vrouwen). In
't geheel beschikte men dus bij de openbare lagere scholen
voor Europeanen over een onderwijzend personeel van 231
mannen en 134 vrouwen ' ) , tegen 222 en 144 op 31
December 1882. In 1883 werden 11 onderwijzers en 4
onderwijzeressen aangesteld die uit Nederland waren ge') Namelijk 608 inlanders (waarvan 245 Christenen) en 244 vreemde
oosterlingen. Over 1883 is dergelijke splitsing met ontvangen.
!
) Met verlof buiten Nederlandsch-Indië waren 21 onderwijzers
en 1G onderwijzeressen. Overigens waren van verlof terug • maar
nog niet herplaatst, 1 onderwijzer en 2 onderwijzeressen, terwijl
1 onderwijzer gedetacheerd was bij het middelbaar onderwijs en 10
(in 't vorig verslag, blz. 97, noot 1, is ten onrechte 18 vermeld)
bü de scholen voor zonen van inlandsche hoofden.
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zonden , benevens 3 onderwijzers en 22 onderwijzeressen
die zich in Indiü hadden aangemeld.
Op vele plaatsen leed het onderwijs door ziekte van het
onderwijzend personeel, terwijl ook aan een deel der onderwijskrachten de vereischte geoofendheid nog ontbrak. De
proef met het geven van onderwijs in de beginselen der
Franaohi taal aan de gemengde school te Buitenzorg werd
voortgezet. Het schoolverzuim bedroeg in het afgeloopen
j a a r , evenals in 1882, gpiniddeld bijna 23 dagen per leerling. Op de verschillende scholen werden in 1883 3071
leerlingen afgeschreven, waaronder 411 die alle klassen
doorloopen hadden. In vele gevallen was echter de afschrijving het gevolg van verhuizing der ouders, zoodat het is
aan te nemen dat de afgeschreveneu die den cursus nog
niet voltooid hadden , elders weder aan het onderwijs zijn
gaan deelnemen.
De aan sommige openbare lagere scholen op de drie
hoofdplaatsen ve.-bonden teekencursussen werden bijgewoond te Batavia door 3 2 , te Samnrang door 102 en te
Soerabaija door 29 leerlingen. In 1882 waren die cijfers
2 7 , 87 en 35.
Van de op verschillende plaatsen bestaande schoolbibliotheken werden bij voortduring goede uitkomsten verkregen.
Het meubilair en de leermiddelen der openbare scholen
verkeerden in goeden staat. Het aantal gouverneinentsschoolgebouwen werd in 1883 met vier vermeerderd,
namelijk te Rembang, M a l a n g , Patjitan en Makasser.
Ten aanzien van de kosten van het openbaar lager onderwijs voor Europeanen en met hen gelijkgestelden en van
de geïnde schoolgelden zijn over de laatstverloopen twee
jaren de volgende opgaven ontvangen:
1882.
(Verbeterde
opgaven.)

1883.
(Voorloopige
opgaven.)

Traktementen, leermiddelen, enz. . f 1 08G 713
Gebouwen en huishuur, enz. . . .
380 942

f 1142 848
380 942

Tc zinicn
Geïnde schoolgelden. . . .

1 467 655

f 1523 790

170 049

1S4 616

Blijft ten laste van den lande

. f 1 297 606

f 1339174

Uit bijlage Q hierachter kan blijken op welke plaatsen
in Nederlandscli-Indië (61 op Java en Madura en 24 in de
buitenbezittingen) in 1883 openbare lagere scholen voor
Europeanen waren gevestigd , hoe op elk dier plaatsen het
onderwijzend personeel was samengesteld en hoe er het
aantal leerlingen verdeeld was naar gelang van school*
klasse , kunne , enz.
Tevens behelst die bijlage eenige opgaven omtrent de
particuliere Europeesche scholen (de vieeshuisscholen danronder begrepen), bij het eind van 1883 ten getale van 20 ,
tegen 17 liet jaar te voren, a l s : te Batavia 5 , te Buiten*
zorg 1 , te Garoet (Preanger regentschappen) 1, te Samarang 4 , te Soerabaija 4 , te Poerworedjo (Bagelen) 1 en
te Padang 1 , terwijl als nieuwe worden opgegeven de 3
te Pamalang (Tagal), Pasoeroean en Probolinggo. De school
te Garoet genoot in 1883 weder, om de vroeger vermelde
reden (verg. het verslag van 1882 blz. 9o), een gouvernementssubsidie van f 1200.
Bij de bedoelde 20 scholen waren werkzaam 11 hoofdonderwijzers, 9 hoofdonderwijzeressen , 13 hulponderwijzers,
39 hulponderwijzeressen , 1 mannelijke en 8 vrouwelijke
kweekelingcn, te zamen dus een onderwijzend personeel
van 25 mannen en 5(i vrouwen.
Het cjfer der leerlingen steeg van 1761 tot 1772, waaronder respectievelijk 36 en 51 van inlandsche of Chineesche
afkomst. In 1882 waren 66.9 pet. der leerlingen meisjes,
in 1883 68.3 pet.
Verder telde men in Xederlandsch-Indië bij het eind van
1883 nog de volgende particuliere inrichting-en van onderwijs of van voorbereidend onderwijs, namelijk 8 narniddagscholen , 4 gymnastiekscholen en 11 bewaarscholen,
(de meesten van welke laatsten afzonderlijke klassen uitmaken van inrichtingen van lager onderwijs begrepen
onder het bovengenoemde 20tal).
Bij het eind van 1882 en 1883 werden die 23 inricht i n g e n , voor zoover opgegeven , bezocht door het navol-
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gend aantal leerlingen.
1883.

1882.
Candidaten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid als:

Aantal leerlingen bt) het eind van
1882

PLAATSEN.

1883

1882

1883

1882

1883

op de nainid- op de gymnas- op de bewaardagscholen.u) tiekscholen.
scholen, d)

Per transport

. .

| | | | landbouwkunde. . .
,,
„ „ gymnastiek . . . .
onderwijzeres in de Fransehe taal. . .
„
„ „ Engelsche „ . . .
„
„ „ Duitsche ,, . . .
.,
., het teekenen . . . .
„
„ de vrouwelijke handH

1
Mecster-Cornclia.

Djokjokarta

44

32
26
32

n

*

51

b) 41

. •

. . . .

298
87
09
77

89
r) 34
56
67

9

Neira (lianda).

.

. .

ff

n

•

ff

176

288
204

12G
l

?
?

arbeid naar de methode van CLAUSEN KAAS. In 1883 waren de

namiddagscholen verdeeld als volgt: Batavia 1, MeeBter-Cornelis 1,
Samarang 3 en Soerakarta mede 3. De namiddagschool te MeesterCornelis schijnt eerst in 1883 tot stand te zijn gekomen.
b) Van één der drie scholen is het getal leerlingen niet opgegeven,
e) De gymnastickschool te Salatiga kwam in 1883 tot stand.
(/) In 1883 waren de 11 bewaarscholen (meest Fröbelscholen)
verdeeld als volgt: Batavia 3 , Samarang 4 , Socrabaya 3 en Neira
(Banda) 1. Te Soeraba\ja bestonden in 1882 slechts twee scholen
voor voorbereidend onderwijs. Beiden waren onderdeelen van scholen
voor lager of voortgezet lager onderwijs. Dit laatste was in 1883
ook het geval met 2 der voor Batavia en 3 der voor Samarang
opgegeven bewaarscholen.
De in 1882 te Samarang opgerichte particuliere avondscliool , ten dienste van jongelieden die zich voor liet
toelatingsexamen op de hoogere burgerschool wenschten
voor te bereiden . werd in 1883 opgeheven, evenals de te
Pasoeroean in 1882 geopende particuliere teekencursus.
Eene commissie uit de Yrijmetselaarslogo te Salatiga liield
ziel» bij den aanvang van 1884 onledig met de voorbereiding
der oprichting aldaar van eene Fró'belsehool; in 1884 zou
er ook eene te Tagal geopend worden.
De lessen aan de youverncments normaalschoolvoor ouderxoijzers te Batavia werden geregeld gegeven. Op 31 December 1882 maakten van die inrichting 5 htilponderwijzers en 11 hulponderwijzeressen gebruik, waarvan er 3 eu
10 tot het onderwijzend personeel der gouvemementsscliolen
behoorden. In den loop van 1883 hielden 7 van deze 1G ingeschrevenen met de lessen op, en wel 3 (één hulponderwijzer
en twee hulponderwijzeressen) wegens het verkrijgen van
de boofdakte. Daarentegen lieten zich 12 hulponderwijzers
en hulponderwijzeressen insctirijven, vau welke er 2 nog
vóór het einde des jaars weder vertrokken Op 31 December
1883 bleven dus nog 19 persouen zich aan de normaalschool
bekwamen, namelijk 4 hulponderwijzers en 12 hulponderwijzeressen die aan openbare, en respectievelijk 2 en 1 die
aan particuliere scholen werkzaam waren.
De kosten der normaalschool (waarop ook gerekend is
in het algemeen geldelijk overzicht op de vorige bladzijde)
bedroegen in 1883 f 3 0 4 7 , tegen f 3 040 in 1882.
De volgende tabel bevat een vergelijkend overzicht van
den uitslag der op verschillende plaatsen van gouvernementswege afgenomen onderwijzers-examens in de beide
laatste jaren :
1882.

hoofdonderwijzer
hulponderwijzer
hoofdonderwijzeres
hulponderwijzeres
onderwijzer in de Fransehe taal
„
„ n Duitsche „
„
„ „ Engelsche .,
Transporteeren

1883.

Toog-e Afge Toege- Afge.
laten. wezen. laten. wezen.

l

15
2
1

24

1
13

17

21
n
1
1
3

17

42

11

•1

11
ii

3
1

11

1

11

11

11

4
3
3
30
1

1
23*

26

2
3

1
ii

Te zamen . . .

26
1
11
11
11
11
H
11

•i
ii

a) Aan deze namiddagscholen wordt onderwijs gegeven in de
vakken van lager of voortgezet lager onderwijs en by één (te Samarang) bovendien tweemalen 's weeks in elemcntairen banden-

Candidaten
ter verkrijging vun eene akte van
bekwaamheid als:

Toege- Afge- Toege- Afg-elaten. wezen. laten. wezen.

30

21

49

"
27

Van de 76 candidaten in 1883 meldden zich a a n : te
Batavia 4 2 , te Samarang 1 3 , teSoerabiiijn.il, te Padang
1 , t e Makasser 1 , te Fort de Koek 2 , te Menado 2 en
te Amboina 4.
§ 2. Onderwijs

voor inlanders ').

De bijlage R hierachter bevat de gebruikelijke statistische
opgaven omtrent de inlandscbe scholen over 1882, welke
opgaven echter voor sommige gewesten in het oostelijk
gedeelte van den Archipel weder niet volledig zijn. W a t
1883 betreft is nog alleen vermeld het aantal der scholen
op Java en Madura , zoomede — zie bijlage IS — de samenstelling van het onderwijzend personeel bij het gouvernements inlandsen onderwijs in dienst, zoowel bij de onderwijzerskweekscholen all bij de gewone scholen.
Toezicht. Bij wijze van tijdelijken maatregel werd in Mei
1883 het ressort van den adjunct-iuspecteur te Tondano
eenigszins ingekrompen door dezen te ontheffen van het
toezicht op de inlandscbe scholen in de residentie Timor
en daarmede voorloopig den te Probolinggo gevestigden
adjunct-inspecteur te belasten.
Naar aanleiding van eeu rapport van den directeur van
onderwijs enz., handelende over eene reorganisatie van het
schooltoezicht (zie het verslag van 1881 blz. 95), is in Indie
ou nieuw ter sprake gebracht het reeds vroeger overwogen
denkbeeld om de inspectiëu over de scholen vour Europeesch
lager onderwijs en die over de inrichtingen voor inlandsch
onderwijs door dezelfde ambtenaren te doen uitoefenen. Het
Indisch Bestuur was echter ook nu van oordeel dat de eisehen
van beide categorieën van scholen te zeer uiteenloopen dan dat
eene satneusmelting van het toezicht tot goede uitkomsten
zou leiden. In December 1883 besloot de Indische Regeering de quaestie van eene hervorming van het BChooitoezicht voorshands te laten r u s t e n , omdat inmiddels (zie
vorig verslag blz. 98) voorstellen aanhangig waren gemaakt
betreffende eene reorganisatie van de grondslagen van het
inlandsch onderwijs.
Reorganisatie tan het inlandsch onderwijs. De zooeven
genoemde voorstellen van den directeur van onderwijs enz.,
betreffende de vereenvoudigingen die in de bestaande inrichting der kweekscholen en der gewone scholen zouden
zijn aan te brengen , gaven der Indische Regeering aanleiding om in Februari j l . aan genoemden departementscbef bare inzichten omtrent sommige hoofdpunten te doen
kennen en hem uit te noodigen in overeenstemming daarmede nadere voorstellen te doen , waarbij zou zijn te letten
op eene inmiddels van het Opperbestuur ontvangen aanschrijving, in het bij/.onder handelende over de wenschelijkheid om het aautai kweekscholen in te krimpen en het
onderwijsprogramma te beperken.
Zooals reeds gebleken is uit de Memorie van Toelichting
betreffende de laatstelijk ingediende Indische begrooting voor
1884, werd sedert de noodzakelijkheid eener vereenvoudiging
van de inrichting van het inlandsch onderwijs dezerzijds nader
bij de Indische RegeeriDg ter sprake gebracht en op eene
spoedige indiening van definitieve voorstellen ter zake aan•) Over de landbouwschool voor inlanders en over de school voor
inlandsehc geneeskundigen wordt gehandeld in de afdeelingen I I
en V van dit hoofdstuk.
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gedrongen.

De Gouverneur-Generaal

heeft

daarop den

ambtenaar op nonactiviteit A. VV. 1'. VBIIKERK PISTÜRIUS,

laatstelijk adjunct-inspecteur van het inlandsen onderwijs ,
onder den honoruiren rang en titel van inspecteur in coniinissie gesteld om een ontwerp van reorganisatie te bewerken.
Opleiding tan inlandsche onderwijzers. In verband met
de aanhangige voorstellen tot reorganisatie van het inlandsch onderwijs is voorshands afgezien van de oprichting
der kweekschool te Palembang, waarvan sprake was op
blz. 98 van het vorig verslag.
Hei examen ter verkrijging van eeue definitieve benoeAfgeschreven in 1883

Toege-

ming tot Kuropeesch onderwijzer aan eeue kweekschool
(Indisch .Staatsblad 1872 n°. 227 en 1877 n°. 147) werd In
1833 met gunstig gevolg afgelegd duor drie onderwijzers
voor het Maleisen en door één voor het Javaansch; de
laatstgenoemde was echter niet bij het inlandsch onderwijs
werkzaam. Eén candidaut voordo wiskunde werd afgewezen.
De ïnutatifin onder het aantal kweekelingen , benevens
de opgaven betreireiide den uitslag van de toelatings- en
eindexamens aan elke kweekschool gedurende 1 8 8 3 , zijn
vervat in het volgende overzicht, waarbij echter voor de
kweekschool te Amboina allo en voor die te Tondano de
meeste gegevens ontbreken.
Bijgekomen in 1883

KWEEKSCHOLEN.

aantal
kweeke-

toelatings-

wegens

staan
schreven

goed

op 1 Jan. afgelegd
1883.

eind-

na goed
wegens

Te

afgelegd

andere

met

eindexamen
Te

ceiti"

.
.
.
.

100
100
100
50

99
e) 99
98
49

.
.
.
.

25
50
50
50
50

19
45
50

r
8
11

ft) f

1
ft) 1
T

t

t

9)

Totaal

1883

aantal
kweekc-

geafgegeafgeslaagd. wezen. slaagd. wezen.
25
o^>
e) 24

25
30
35
3

13

8
23

19
2

1

2
7
11

2
8
11

J.
1

8
13
12

t
t

t

a
W

examen van

van 1883

zamen. toela/.amen.
tings- fleaat.
redenen.

examen.
Bandong . . .
Magelang. . .
Probolinggo. .
Fort de Koek .
Padang-Sidempocan . . .
Bandjermasin .
Makasser. . .
Tondano . . .

Ingeschreven
op 31 December
1883.

Bü het

Inge-

t

t

1

21
23
21
') 3
8
13
12

f

t

t
t

8
9
12

5

f)n

/),.

1

5

3
5
o

t

t

13

7

19
2

24

8
13
12

2
14
9

t

t

t

t

Kweekclingcn
hoogste

lingen.
a) 95
*) 92
d) 84
49

17
13
4
11

25
50
50

5

i)

t

t

1

4
4

t

u) Hieronder nog de 8 in het eindexamen geslaagde kweekelingen die eerst in Januari 1834 aan inlandsche scholen voorloopig werden
werkzaam gesteld.
b) Hieronder één van de in het eindexamen geslaagde kweekelingen. Daze werd in Januari 1884 aan het hoofd van eenc school geplaatst.
r) Hieronder eenige kweekelingen die examen als onderwijzer 4de klasse of als hulpondcrwyzer hadden afgelegd.
rf) Hieronder één in het eindexamen geslaagde kweekeling M één kweekeling die examen had gedaan voor onderwijzer 4de klasse. Beiden
waren op 31 December 1883 nog niet geplaatst.
e) Hieronder 1 jongeling uit Atjeh afkomstig.
/ ) Aan de kweekscholen te Fort de Koek en Padang-Sidempoean werd in 1883 geen eindexamen afgenomen; te Fort de Koek niet,
omdat de leerlingen der hoogste klasse nog niet genoeg gevorderd waren , en te Padang-Sidempoean niet, omdat het onderwijs door ziekte
van onderwijzers en kweekelingen te veel geleden had.
g) Hieronder 2 in het eindexamen geslaagde kweekelingen die nog niet geplaatst waren (in 't vorig verslag werd ten onrechte van 3
melding gemaakt).
ft) Eén der bjj de vorige aanteckening bedoelden.
i) Hieronder nog één van de twee candidaat-onderwyzers bedoeld in aanteekening j .
/;) Waar een f is ingevuld ontbreken de opgaven.
Omtrent de uitkomsten der eindexamens valt nog het
volgende te vermelden.
I3ij de kweekscholen te Magelang en te Probolinggo
was de uitslag bevredigend. Aan eerstgenoemde inrichting
hebben al «ie negen adspiranten aan de eischen voldaan ,
waarvan drie op uitmuntende wijze. Te Probolinggo , waar
één candidaut wegens ziekte het examen niet ten einde
toe kon bijwonen , slaagden de twaalf overigen , en was
het examen van vier hunner uitstekend te noemen. Daarentegeti maakte het aan de kweekschool te Bandong afgenomen eindexamen een ongunstigen indruk. Ondanks cene
zeer milde opvatting van de eischen bij dit examen gesteld, kouden slechts 8 van de 13 adspiranten beschouwd
worden als te zijn geslaagd , terwijl er onder de afgewe*
zenen twee waren die reeds acht — en drie die respect ievelijk zeven, zes en vijf jaren den cursus gevolgd hadden.
Op de drie kweekscholen buiten Java omtrent welke
berichten zijn ingekomen, leverden de eindexamens geenszins bevredigende uitkomsten op. Dat te Makasser geen
enkele van do vijf candidaten een voldoend examen kon
afleggen, is voor een deel wellicht toe te schrijven aan de
herbaalde mutatiön onder het onderwijzend personeel. Te
Toudano slaagden vijf van de zeven candidaten, maar te
hunnen aanzien werd eene groote toegevendheid in acht
genomen , daar het niet in het belang van het onderwijs
werd geacht om streng vast te houden aan de veel oinvattende eischen van het eindexamen. Op de kweekschool te
Bandjermasin eindelijk legde slechts één van de vieradspU
ranteu een te nauwernood voldoend examen af. Over bet

j algemeen bleek bij deze examens weder dat de studie der
Nederlandsche taal voor het meerendeel der kweekelingen
groote moeilijkheden oplevert.
Het aantal kweekelingen die om andere redenen dan
| wegens goed afgelegd eindexamen werden ontslagen , bej droeg bij de zeven kweekscholen, waarover berichten ink w a m e n , 9 4 , tegen 92 bij diezelfde scholen in 1882 en
I 63 in 1881. Daaronder waren slechts eenige weinige kwee! kelmgen die de minder zware examens voor onderwijzer
| van een lageren rang of voor hulponderwijzer met goed
! gevolg hadden afgelegd en op die wijze nog voor het
inlandsch onderwijs konden behouden blijven.
Toelatingsexamens werden alleen dan afgenomen wanneer er meer adspiranten dan vacante plaatsen waren , of
wanneer zich jongelieden aanmeldden niet voorzien van een
bewijs dat zij met vrucht, het onderwijs aan eenc gouverïieme'its inlandsche school hadden genoten.
Omtrent het aantal leerlingen die in 1883 de aan alle
kweekscholen , behalve aan die te Pa !ang-Sidempoean ,
verbonden externen-scholen bezochten ' ) , zijn geen volledige opgaven ontvangen. Het in 't vorig verslag (blz. 99)
bedoelde afzonderlijke schoolgebouw voor Madureesche kinderen, waar de kweekelingen van dien landaard aan de
kweekschool te Probolinggo zich in het geven van onderwijs zouden kunnen oefenen , kwam in 1883 nog niet gereed.
') In het vorig verslag blz. 99 werd minder juist vermeld dat de
externen-scholen begrepen waren ouder de opgaven betreffende de
gewone gouvcraementsscholen.
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Nopens de particuliere onderwijzerskweekschool te Tanawangko (Minahassa), bekostigd door het Nederlandsclie Zendelinggenootschap te Rotterdam, zijn geen nadere berichten
ingekomen.
Voor liet examen van onderwijzer en van hulponderwijzer volgens de lichtere programma's dan voor liet eindexamen der kweekscholen bepaald zijn , meldden zich in
1883, uitgenomen de ressorten der kweekscholen te ï o n d a n o

en Amboina waarvan de opgaven ontbreken , slechts 70
candidaten a a n , waarvan 15 slaagden. In 1882, toen de
opgaven volledig w a r e n , slaagden (iö van de314geëxaniineerden , van welke laatsten meer dan de helft afkomstig
waren uit het ressort der kweekschool te Amboina. E e n
nader overzicht van de uitkomsten dier examens , w a t 1883
betreft afzonderlijk voor Java en Maduni en voor de
buitenbezittingen , volgt hieronder.

AAKTAL CANDIDATEN T H V E B K B I J G I N O VAN D E AKTE VAN BEKWAAMHEID

onderwijzer.

hulponderwijzer.

Aantal geslaagden

Aantal geslaagden

Van de geslaagden
waren op 31 December
Van de
Aantal
reeds
geslaag- Aantal
die
die
die
die
geplaatst als:
den wareeds nog niet
reeds nog niet
cancanren op
31 Dec.
Totaal.
Totaal. reeds didaten.
didaten.
waarbü het
iiii bet
geplaatst
nemend
onderwijs werkonderwijs werkTotaal.
onderzaam waren.
zaam waren.
wijzer.

fll

G E W E S T E N .

A I.S:

e)
Totaal over 1883 d) . . .
Totaal over 1882 . . . .

8
3
11
57

5

6
6

M

4

5
10

4)

2

13
0 46

2
7

59
257

0

1
4

o
3

3
7

5
11

5
44

10
55

n
n

1

1
2

1
2

3
11

3
12

o) Waaronder vier kweekelingen van de kweekschool te I'robolinggo van wie het te voorzien was dat zjj later aan de eischen van
het eindexamen niet zouden kunnen voldoen.
b) Waaronder één voorloopig geplaatst als hulponderwijzer en één voorloopig werkzaam aan eene gesubsidieerde school,
e) Een kweekeling van de kweekschool te Probolinggo die voor het examen der 4de klasse niet was geslaagd.
d) Voor het ressort der kweekscholen te Tondano en Amboina ontbreken de opgaven.
e) De opgegeven cijfers hebben betrekking tot Borneo's Zuider- en Oosterafdceling en tot Sumatra's Westkust.
De blijkens het vorig verslag (blz. 100) in overweging
genomen vraag of de opleiding van iulandsche onderwijzers
in Nederland op den duur wel het n u t oplevert dat men
daarvan verwachtte, is door de Indische autoriteiten eenstemmig ontkennend beantwoord. Eene staking van de
sedert jaren voortgezette proef werd door de Indische Regeering te meer aanbevolen , omdat bij eene reorganisatie
van het inlandsch onderwijs in den voorgenomen zin de
behoefte aan onderricht in de Nederlandscue taal aan de
kweekscholen belangrijk zou verminderen, terwijl ook inkrimping van het daar werkzame onderwijzend personeel
in de bedoeling lag. Aangezien nu de in Nederland opgeleide onderwijzers juist aan de kweekscholen (en aan de
scholen voor zonen van aanzienlijke inlanders) h u n werkkring moesten vinden , waarbij inzonderheid hunne bekendheid met de Nederlandsche taal zou te pas komen, verviel
de aanleiding tot de vorming in Nederland, terwijl bovendien niet gebleken was dat de hier opgeleide jongelieden
bijzonder uitmuntten boven hen , die 10 Indië tot de betrekking van onderwijzer aan eene kweekschool waren
gevormd '). Naar aanleiding van de Indische adviezen is
bij Koninklijk besluit van 1 Juli j l . n°. 44 bepaald dat
voortaan geen inlaudsche kweekelingen uit Nederlandscb.Indië meer in Nederland zullen worden opgeleid tot onderwijzer bij den Indischeu dieust.
Omtrent de tot dusver in Nederland opgeleide inlanders
valt te vermelden (ten vervolge op het ten vorigen jare
medegedeelde; dat RADEN SOEJOED thans als 5de onder-

wijzer werkzaam is aan de kweekschool te Magelang,
waar RADEN KAMIL laatstelijk tot4den onderwijzer bevorderd
is. Si HAMSAH is tot 5den onderwijzer aangesteld aan de
kweekschool te Probolinggo. M A S AHDI SASMITA (die het

doel zijner opleiding niet heeft kunnen bereiken) is tot
onderwijzer aan eene gewone inlaudsche school benoemd.
KAXDOU en RA.TULA.NHI, in 1880 met de hulponderwijzers-

akte in Indië teruggekeerd , bleven geplaatst respectievelijk
aan de onderwijzerskweekschool en aan de school voor
aanzienlijke inlanders te Tondano. Van de drie kweekelingen die blijkens het vorig verslag nog hier t e lande
l
) In Mei 1883 heeft een inlander, die alleen in Indië zijne opleiding heeft ontvangen , met goed gevolg het examen voor Europeesch hulponderwijzer afgelegd. Een ander (bedoeld op blz. 100
van het vorig verslag) legt zich nog op dat examen toe.
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aanwezig waren , is er é é n , ANAKOTTA , overleden . en
hebbeu de beide anderen, DARMA KOESOEMA en W A T T I M E N A ,

met goed gevolg het hulponderwijzersexamen afgelegd.
Do laatste vertrekt binnenkort naar Indië, terwijl de eerstgenoemde zich nog eenigen tijd, uiterlijk tot het einde
van dit jaar , blijft bekwamen in het teekenen en in de
gymnastiek.
Scholen voor kinderen van inlaudsche hoofden en andere
aanzienlijke inlanders. Slechts bij één van de vier hierbedoelde scholen waren bij het einde van 1883 alle plaatsen
bezet, namelijk bij die te Magelang. Deze tolde toen 60
leerlingen , terwijl er te Baudong en te Probolinggo, waar
voor een gelijk aantal leerlingen plaats is , slechts 37 en
51 waren ingeschreven. Te Tondano (residentie Menado)
waren in Augustus 1883 — latere opgaven zijn n i e t o n t vangen — 33 van de 40 plaatsen bezet. Tegenover de
cijfers van 31 December 1882 was er in het aantal leerlingen alleen noemenswaardig verschil voor de school te
Bandong, waar er toen 5 minder, en voor die te Probol i n g g o , waar er toen 8 meer waren ingeschreven. Slechts
aan de drie eerstgenoemde scholen is een internaat v e r bonden. Door hoeveel leerlingen daarvan gebruik werd
g e m a a k t , vindt men in de hier te lande ontvangen 1*richten niet vermeld.
Te Magelang werd aan 1 4 , t e Probolinggo aan 5 en te
Tondano aan 3 leerlingen na afgelegd examen een certificaat
uitgereikt dat zij met vrucht den cursus hadden doorloopen. In 1882 verwierven er respectievelijk 6 , 2 en 1 dit
certificaat. Te Baudong kon eerst in 1884 eene 4de klasse
gevormd worden, bestaande uit 4 leerlingen. Omtrent ijver
en gedrag der leerlingen waren de berichten over 't algemeen gunstig. Alleen te Tondano werd geklaagd over
veelvuldig schoolverzuim.
Omtrent het rapport der commissie benoemd tot het o n t werpen van eene gewijzigde inrichting voor deze scholen
(zie vorig verslag blz. 100) is nog geen beslissing genomen.
De particuliere kost- en dagschool voor meisjes te T o mohon (zie vorig verslag blz. 101) telde aan het einde van
1883 2 3 kostleerlingen en 10 dagscholieren. Onder de
eersten zijn 3 meisjes van Indo-Europeesche afkomst,
onder de laatsten 1 van Europeesche afkomst.
Speciale scholen. Aan de te Magelang bestaande school
voor kinderen van iulandsche militairen die Christenen zijn
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waren werkzaam 2 Btuopaateha onderwijzers. Het aantal
leerlingen daalde in 1883 van 38 tut 33. Under hen waren
op 1 Januari 10 en op 31 December G meisjes. Allen genoten
ko'itelooi onderwijs.
De Dopulucue gehuil telde op 1 Januari 1883155 eu op
31 December 149 leerlingen, waaronder respectievelijk 53
en 55 meisjes. In bet geheel werd deze school in het afgeloopeu jaar door 137 jongens en (38 meisjes bezocht, waaronder 39 en 20 gratis-leerlingen. De hoofdonderwijzer werd
bijgestaan door 2 hulponderwijzers en 2 kweekelingen ,
allen tot de inlandsche gemeente van het land Depok
behoorende. De school werd, behalve door de eigenlijke
Depoksche kinderen , ook door Europeesche zoomede door
eenige weinige Chineesche en Mohammedaansche leerlingen bezocht. Het schoolverzuim was gering.
Van de Ambonsche burgerschool, welke bij het eind van
1882 272 leerlingen telde (waaronder 175 van zuiver inlandsche afkomst), zijn over 1883 geen opgaven ontvangen.
Volksscholen. Volgens de gewestelijke opgaven, opgenomen in bijlage R, beliep het getal openbare inlandsche
scholen bij het einde van 1883 (de 8 aan onderwijzerskweekscholen verbonden externen-scholen niet medegerekend) 198 op Java en Madura , zijnde 5 meer dan op
31 December 1882, en 319 (hetzelfde getal als op laatstgenoemden datum) in de buitenbezittingen. De 5 op Java
in werking gekomen scholen waren die te Tjiledoek in
Cheribon eu te Sragen , Boijolali, Klatten en Wonogiri in
Soerakarta. In de buitenbezittingen werd geopend de mede
reeds in 't vurig verslag (blz. 101) genoemde gouvernementsschocl te BatangTaris (of eigenlijk te Siboehoean) in
de afdeeling Padang Lawas der residentie Tapanoli (Sumatra's Westkant). Daarentegen werd in de residentie
Amboina de gouverDementsschool te Hoekoerila opgeheven.
Van de 198 scholen op Java en Madura waren er 2 en
van de 319 in de buitenbezittingen waren er 8 tijdelijk
gesloten. Van deze 10 waren er 5 reeds in of vóór 1882
tijdelijk gesloten geworden x), waarbij in 1883 nog kwamen
de gouvernementsscholen te Telok Betuug (Lanipongsche
districten), in verband met de gedeeltelijke vernieling dier
hoofdplaats ten gevolge van de uitbarsting op Krakatau;
te Tandjong Radja (Palembang); te Edi (.\tjeh), waar de
school zelfs niet door den invloed van den radja kon
worden in stand gehouden; te Manggar (Billitou), en te
Lancloe (Rotti).
Nieuwe scholen, behalve die welker oprichting in't vorig
verslag werd aangekondigd en van welke op 31 December
1883 nog te openen waren die te Modjoagoeng (Soerabaija),
Tandjongsari (Preauger regentschappen) en Tonsea-Lama
(Menado), werden niet toegestaan.
Blijkens de gewestelijke opgaven in bijlage S beschikte
men op 31 December 1883 hij de IOC in werking zijnde
gouvernementsscholen op Java en Madura over 181 onderwijzers en 14 waarnemende onderwijzers (bij 1 school was
de plaats van onderwijzer opengevallen en nog- niet vervuld; en werden deze 195 onderwijzers, van welke er 169
aan eene kweekschool waren opgeleid , bijgestaan door 160
hulponderwijzers en 267 kweekelingen. Bij de 311 geopende
gouvernementsscholen in de buiten'nezittingen waren in
dienst 209 onderwijzers (van welke er 120 aan eene kweekschool waren opgeieid). 85 waarnemende onderwijzers (als
hoedanig fungeerden 75 hulponderwijzers en 10 kweekelingen). 188 hulponderwijzers en 207 kweekelingen. Het
geheele onderwijzend personeel aan de inlandsche gouvernementsscholen bestond alzoo uit 1311 inlanders, benevens
2 vrouwen aan de meisjesscholen te Padang en Fort de
Koek. Van deze 1313 personen (70 meer dan op 31 December 1882) waren er 289 aan eene kweekschool opgeleid
(27 meer dan op laatstgemelden daturn).
In de hooger aangehaalde bijlage R vindt men ook het
aantal leerlingen vermeld, doch ten aanzien van de
gewesten Amboina en Ternate zijn de opgaven weder
niet volledig. Vandaar dat van 53 gouvernementsscholen
de gegevens over 1881 en van 30 die over 1882 ontbreken.
Van het openbaar inlaudsch onderwijs op Java en Madura
maakten in elk dier jaren 26 527 en 27 600 leerlingen ge') In 't vorig verslag (blz. 101) werden er 6 genoemd, maar
die te Bondowosso (Bezoeki) werd in 1883 heropend. Van de heropening der gouvernementsschool te Boeleleng (Bali), mede tot dit
zestal behoorende is in Juni jl. voorloopig afgezien.

bruik; van dat in de buitenbezittingen, voor zooveel betreft 227 en 286 scholen, achtereenvolgens 19 437 en
26 979 leerlingen. Onder die getallen zijn voor 1881 en
1882 respectievelijk begrepen 61 en 66 meisjes die de
scholen op Java en Madura, zoomcde 3441 en 4809
meisjes die de scholen in de buitenbezittingen , voornamelijk
die in de MlnabaaM, bezochten. Aan de meisjesscholen te
Padang en Fort de Koek waren bij bet einde van 1882
ingeschreven 46 en 16 meisjes; het aantal over het geheele
jaar had bedragen respectievelijk 82 en 32.
Het, denkbeeld om op de inlandsche scholen het onderwijs in handenarbeid in te voeren (zie blz. 101 van het
vorig verslag) werd door den directeur van onderwijs enz.
wegens de groote kosten onuitvoerbaar geacht. Over het
nemen van eene proef met dit onderwijs op een of meer
der scholen in de Minahassa, en wel onder toezicht van
den adjunct-inspecteur van het onderwijs aldaar, die door
zijne vroegere betrekking in dienst van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap met bedoeld onderwijs van nabij
bekend was, vond met dien deskundige eene gedachtenwisseling plaats , waarvan de uitslag nog niet vernomen is.
Bij het einde van 1883 telde men op Java en Madura
111 particuliere inlandsche scholen, zijnde 10 minder dan
op 31 December 1882, toen er, volgens nader verkregen
opgaven, 121 waren, waaronder, evenals in 1883, 21
zendingsscholen (verg. de meervermelde bijlage R). Ten
aanzien van het aantal leerlingen zijn geen latere opgaven
dan over 1882 ontvangen, die daarenboven slechts tot
106 scholen betrekking hebben. Gedurende 1882 werden
die 106 scholen bezocht door 7805 leerlingen, tegen
8462 leerlingen op 126 (van de 137) scholen in 1881,
en 9334 leerlingen op 125 scholen in 1880. Het aantal
meisjes bepaalde zich in 1882, voor zoover de opgaven
strekken , tot 29.
Ten aanzien van de particuliere scholen in de buitenbezittingen ontbreken nog alle gegevens over 1883. De
opgaven over de twee voorafgegane jaren, in bijlage R
verzameld , wijzen voor die gewesten , wat. het jaar 1881
betreft, een totaal aan van 171 zendings- en 34 negorijen andere particuliere scholen, en voor 1882, toen een
aantal zendingsscholen in de Minahassa door gouvernementsscholen werden vervangen, een totaal van 144 zendings- en 47 andere particuliere scholen. Gedurende 1881
werden de bedoelde scholen, volgens de ontvangen opgaven,
in 't geheel bezocht door 10 696 leerlingen (waaronder 3325
meisjes), in 1882 door 11994 leerlingen (hoeveel meisjes
hieronder begrepen waren is niet volledig opgegeven). Het
grootste aandeel in deze cijfers hebben de particuliere
scholen in de Minahassa, in 1881 ten getale van 138 met
7681 leerlingen
, in 1882 ten getale van 107 met 8602
leerlingen. : )
Subsidie uit 'slands kas werd gedurende 1882 genoten
door 79 particuliere scholen op Java en door 1 op Sumatra,
en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 15 796 (verbeterde
opgaaf). De over 1883 genoten subsidiën — in 't geheel
door 69 scholen , allen op Java , waaronder 2 in Pasoeroean
die voor 't eerst gesubsidieerd werden — vertegenwoordigden
een bedrag van f 12 050.
Omtrent bet godsdienstig onderwijs door geestelijke persouen en hadji's gegeven , worden eenige mededeelingen
aangetroffen in afdeeling III, § 2 , van dit hoofdstuk.
Leer- en leesboeken. De bepalingen omtrent de belooningen , toe te kennen aan vervaardigers van Ieer- of leesboeken voor den inlander (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 2289), bleven onveranderd , doch met het oog op het
aanzienlijk getal inlandsche werken van verschillende soort
waarover men reeds beschikken kon , achtte de Gouverneur-Generaal eenige beperking in de verdere aanschaffing
alleszins geraden. In Juni 1883 werd dan ook aan den
directeur van onderwijs enz. te kennen gegeven dat de
Regeeriug voortaan slechts de publicatie van zoodanige voor
het onderwijs of de beschaving van den inlander bestemde
nieuwe geschriften , omwerkingen of vertalingen wenschte
in overweging te nemen die door bijzondere verdiensten
uitmuntten of aan wier verschijning bepaalde behoefte
') Omtrent de juistheid der opgaven betreffende het aantal leerliDgcn in de Minahassa bestaat eenige twijfel; zie deswege het
aangeteckende sub nn in de bovenvermelde bijlage K.
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bestond. Intusschen werden in 't nfgeloopen jaar nog verschillende ten behoeve van het inlandsch onderwijs vervaardigde werkjes aangekocht (waarvoor f 5475 aan p r e mitfn werd betaald), en wel 2 vertalingen in het Battaksch

en 7 oorspronkelijke werkjes, zijnde 2 Javaantche, 3
Soendasche, 1 Battaksch en 1 boekje met NederlandschSoendasche samenspraken. De werkjes die in 1883 ten dienste
van het inlandsch onderwijs de pers verlieten om op
'sGouvernenients kosten te worden uitgegeven, waren 10
in getal (waaronder eenige herdrukken). Daarvan waren
er geschreven 3 in het Maleisch, 3 in het Javaansch, 2
in het Soendaasch, 1 in de taal van Nias en 1 in die
van Bawean. Voor het drukken van 2 dier werkjes werd
de tusschenkomst van eene particuliere drukkerij gebezigd.
Voor rekening van den lande zal ook worden uitgegeven
het 5de of laatste stukje van de door dr. J . A. C. OUDEMANS (zie het verslag van 1881 blz. 98) vervaardigde
wereld beschrijving ten dienste van inlandsche scholen. Het
4de stukje van dit werk verscheen omstreeks medio 1883.
Daarentegen i s , wegens de vrij hooge kosten, afgezien
van het denkbeeld om het in de verslagen van 1881 en
1882 (blz. 98 en 102) bedoelde leerboek over dierkunde
voor de pers te bestemmen.
De verkoop aan particulieren van inlandsche werken uit
het depot van leesboeken en leermiddelen te Bfitavia bracht
in 1882en 1883 o p : bij het depot zelf f 1805 en f 2467,
en bij debitnnten elders (verg. vorig verslag blz. 101/102)
iu 1*81 en 1882 (de opgaaf over 1883 ontbreekt nog)
f 643 en f 640.
Geldelijk overzicht. Uit het volgende overzicht, dat over
1882 verbeterde en over 1883 vcorloopige opgaven bevat,
blijkt hoeveel in elk dier jaren aan het openbaar inlandsch
onderwijs werd besteed en hoeveel wegens geïnde schoolgelden bij 'slands kas werd ontvangen.
1882.
1883.
Traktementen, leermiddelen, enz.. . . f 1 0 8 4 945 f1094 359
Gebouwen en huishuur
180 701
192 931
Te zamen . . f 1 265 646 f 1 287 290
Ontvangen schoolgelden
70 333
75 004
Blijft ten laste van den lande . . . . f 1 195 313 f 1 212 286
II. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.
§ 1.

Taaistudie.

In het afgeloopen jaar hield dr. H. NEUURONNEE VAN DER
TUUK zich te Boeleleng op Bali bezig met de verdere a a n vulling van het Baliueesch - Oud Javaansch woordenboek,
waarbij hij onder andere gebruik maakte van een hem
door den radja van Mengoei in leen afgestaan gedeelte van
de Ramajana, met Balineesche vertaling die evenwel belangrijk van de vroeger door hem geraadpleegde afwijkt
(zie het verslag van 1881 blz. 98). Met het drukken van
het woordenboek kon nog niet begonnen worden. aangezien
de vervaardiging van eenige daarvoor van hier uit te zenden
letterteekens op moeilijkheden is gestuit. Van het door
dr. V A N DEK TV UK omgewerkte Maleische woordenboek
van wijlen den heer H. VON DE W A L L verscheen het 3de
en laatste deel, echter zonder het toegezegde bijvoegsel
(zie vorig verslag blz. 102), dat meer tijd bleek te vereischen dan verwacht werd en daarom afzonderlijk het
licht zal zien.
De te Batavia gevestigde ambtenaar voor de studie
van inlandsche t a l e n , tevens adviseur voor oostersche
talen en het Mohammedaanscli recht, mr. L. W. C. VAN
DEN BERG kwam gereed met de uitgave van de »Min had j
a t - Talibin " (zie vorig verslag blz. 102), waarvan het
2de deel in November 1883 en het 3de of laatste in
April jl. ter landsdrukkerij te Batavia verscheen. Van
zijn Handboek voor de beginselen van het Mohammedaansche recht kwam in 1883 een derde druk uit. In October
van het afgeloopen jaar is aan genoemden ambtenaar opgedragen eene nota samen te stellen over de rangen en titels
onder de inlanders in de gouvernementslaüden op Java en
Madura in gebruik en zoo mogelijk eene met de adat overeenkomende regeling op het voeren daarvan te ontwerpen.
Verder stelt genoemde ambtenaar zich voor eene monographie te bewerken betreffende de in Nederlandsch-Indië
gevestigde Arabieren, hun vaderland, economischen en
socialen toestand , hunne levenswijze , enz., een onderwerp
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zoowel uit een wetenschappelijk als uit een practisch oogpunt van groot gewicht.
De ambtenaar dr. J. G. H. GUNNING , te Soerakarta gevestigd (verg. vorig verslag blz. 102), bleef zich onledig
houden met de vertaling van de Bhurata- Yoeddha en met
zijne studiën van het Javaansch en het Kawi of OudJavaansch. Dr. GUNNING is nu ook , sedert met ingang van
1 Januari jl. een eervol ontslag uit 's lands dienst is verleend aan den ambtenaar voor de samenstelling van een
Jnvaansch-Nederlandsch woordenboek, den heer J. A.
Wi LKENS , belast met het voltooien van de Javaansche
afschriften van het bedoelde woordenboek.
Ken candidaat d i e , evenals dr. GUNNING , te Leiden het
diploma van doctor in de Indische t a a l - en letterkunde
verworven h a d , de heer J. L. A. BUANDES, is in Augustus jl.
op den voet van Indisch Staatsblad 1878 n°. J54 ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld ten einde
insgelijks als ambtenaar voor de wetenschappelijke beoefening der inlandsche talen werkzaam te zijn. Het ligt in
de bedoeling hem speciaal op te dragen de studie van het
Oud-Javaansch of K a w i , zoomede het opsporen, verzamelen en uitgeven van nog niet bekende of bekend gemaakte
oorkonden op koper, steen , enz , hetzij iu die t a a l , dan
wel in 't Sanskriet.
Aan de samenstelling van een Nederlandsch-Soendaasch
woordenboek blijft zich hier te lande wijden de controleur
bi; het binnenlandsch bestuur cp Java H. J. OOSTING ,
wiens verlof laatstelijk tot medio 1885 is verlengd. De
Soendasche spraakkunst van ziJDe hand kwam gereed en
wordt van regeeringswege in druk uitgegeven.
In het belang van de verdere bewerking der derde u i t gaaf van het Javaansch-Nederlandsen woordenboek van
GERICKE en ROORDA (zie vorig verslag blz. 103) werd het
verlof van den ambtenaar J. L. RHEMREV verlengd tot 31
December 1884.
De
ftiasch-Maleisch-Xederlandsche
woordenlijst, w a a r over in de beide vorige verslagen gehandeld w e r d , was bij
den aanvang van 1884 nog te Batavia ter perse , maar zou
in den loop van het jaar gereed komen.
Van de werken die blijkens het verslag van 1882 (blz.
103) hier te lande , met ondersteuning van de Regeering,
ter perse zouden worden gelegd als hulpmiddelen voor de beoefening van het Madureesch en het Makassaarsch , zagen
het licht: in 1883 de Makassaarsche Chrestomathie van
dr. B. ï . MATTHES , en in 't begin van 1884 het 2de deel
der Handleiding tot de beoefening der Madureesche taal
door A. C. VREEDE.

Ten behoeve van verschillende inrichtingen van onderwijs is onlangs voor 200 exemplaren ingeteekend op een
te Leiden uit te geven door H. C. KLINKERT samengesteld
Nederlandsch-Maleisch woordenboek.
Door de Utrechtsche Zendtngsvereeniging werd in 1883
hier te lande uitgegeven eene door twee harer op NieuwGuinea gevestigde zendelingleeraren bewerkte vertaling in
het Noefoorsch van het Evangelie vau JOHANNES.
Over de uitgave van regeeringswege van schoolboekjes
voor deu inlander zie men het medegedeelde op de vorige
bladzijde.
§ 2.

Oudheidkunde.

Overeenkomstig het op blz. 103 van ' t vorig verslag
aangekondigde voornemen is in het afgeloopen jaar van
regeeringswege een onderzoek ingesteld naar den toestand
der voornaamste Hindoe-ruïnen iu Midden-Java, namelijk
die van Boroboedoer en Mendoet, Diëng en in de buurt
van Djokjokarta. De met dit onderzoek belaste conservator
van het oudheidkundig museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen is, na overleg
met de plaatselijke ingenieurs der openbare werken , tot de
overtuiging gekomen dat met betrekkelijk geringe u i t gaven veel tegen het verder verval van verscheidene dezer
ruïnen kan worden gedaan. Zijne daartoe ingediende voorstellen waren in Mei j l . nog bij de Indische Regeering in
overweging.
Als gevolg van een onderzoek omtrent den toestand van
de Hindoe-ruïnen in Pasoeroean en Kediri, werd de resident van laatstgenoemd gewest uitgenoodigd om het aanleggen van koffietuinen in de onmiddellijke nabijheid der
ruïne Panataran te doen staken.
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Hoewel weder eenige voorwerpen van oudheidkundigen
aard ontdekt en door liet Bataviaasch Genootschap of ten
behoeve van 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden
aangekocht werden, zijn geen vondsten van bijzonder belang te vermelden.
§ 3.

Natuurwetenschappen.

Magnetische en meteorologische waarnemingen. De u u r waarnemingen van den d r u k , de temperatuur en den
vochtigheidstoestand van de lucht , van regen en van b e wclking werden onafgebroken voortgezet en bewerkt. Van
sommige dier waarnemingen werd als gewoonlijk elke week
opgaaf gedaan in de Javasehe Courant, terwijl kwaitaalsgewijze aan den » Chief signal officer of the Army " van
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika werden toegezonden de waarnemingen die dagelijks op een bepaald u u r
— te 7 u. 0 m. middelbaren tijd te Washington — werden verricht ten behoeve van de internationale gelijktijdige
meteorologische waarnemingen. ')
De gemiddelde barometerstand in 1883 was na de maand
Mei — met uitzondering van November — boog en , over
het geheele jaar genomen, hooger dan sedert 1865. De
emiddelde temperatuur steeg in J u n i en Juli eveneens
oven die der vorige zeventien j a r e n ; in November en
December daarentegen daalde zij daar beneden. De vochtigheidstoestand der lucht was over 't algemeen l a a g ; in
November daarentegen vrij hoog. De zelfregistreerende
anemometer en regenmeter gaven steeds goede aauteekeningen.
Van de verschillende plaatsen in den Indischen Archipel,
waar dagelijks regenwaarnemingen worden gedaan, werden
de verzamelde gegevens geregeld elke maand bij het observatorium ontvangen, behoudens enkele uitzonderingen.
In J u n i jl. is door het observatorium de bewerking der
regen waarnemingen over 1883 uitgegeven. Volgens de
aanteekeningen betreffende 142 •) van de 154 stations (85
op Java en Madura en 69 in de buitenbezittingen) viel er
in het afgeloopen jaar op Java en Madura en ook op
Sumatra minder regen dan in 1882; op Celebes en in de
Molukken daarentegen meer.
Het photographisch-zelfregistreereude instrument voor
waarnemingen betreffende het aardmagnetisme werd , na
een drietal maanden geen dienst te hebben gedaan , den
22sten Maart 1883 weder in werking gesteld, en gaf ook
toen weder de beste uitkomsten. De in de laatste vier
maanden van 1882 en de gedurende Maart tot September
1883 verkregen photographische waarnemingen worden
hier te lande bewerkt ter vergelijking met de gelijktijdige
waarnemingen van andere observatoria en van die der
internationale Noordpool-expeditiën. Die arbeid is opgedragen aan den tijdelijk afgetreden directeur van het observatorium dr. J . P. VAN DER STOK , die zich in October
1883 door ziekte genoopt zag om met een tweejarig verlof
naar Europa te vertrekken. Inmiddels worden de gewone
werkzaamheden bij het observatorium gaande gehouden door
den reeds in 't vorig verslag genoemden officier der marine ,
en zulks in afwachting van de komst van den nieuwen
onderdirecteur dr. S. FIGÉE , die in 't laatst van Juli jl.
naar Indië vertrokken i s , na zich vooraf te Utrecht en
bij eenige voorname buitenlandsche inrichtingen voor zijne
toekomstige loopbaan nader te hebben voorbereid. Vóór zijn
vertrek uit Indië had dr. VAN DER STOK zich gedurende
een vijftal maanden ook bezig gehouden met het doen van
absolute magnetische bepalingen.

f

Met het bewerken voor de pers van de in 1881 en 1882
bij het observatorium gedane waarnemingen , welke het
Vide deel zullen vormen van de » Magnetical and meteorologieal observations" kwam men voor een groot deel
gereed. Met het drukken er van werd een aanvang gemaakt.
De boekerij van het observatorium werd, zoo door den
aankoop van boekwerken en tijdschriften als door geschenken
van verscheidene wetenschappelijke instellingen , aanmerkelijk verrijkt.
]
) Ook aan boord van de schepen der Indische militaire marine
worden voor dit doel waarnemingen gedaan, die geregeld worden
toegezonden aan het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Utrecht.
») Op 6 stations hadden de waarnemingen niet onafgebroken
plaats en op 6 andere plaatsen werden eerst in den loop van het
jaar regenmeters opgesteld.

Natuurkundige
en geographische mededeelingen. De weten*
schappelijke reis naar de I.attaklanden , waarvan op blz. 12
hiervóór de rede was, werd ondernomen door dr. B. HAGEN ,
particulier geneesheer in Deli (Oostkust van Sumatra).
SSooall uit het vorig verslag (blz. 104) blijkt, had nij voor
die reis eene tegemoetkoming uit 's lands kas van 500
dollars ontvangen. Daar ongesteldheid, drukke beroepsbezigheden , epidemische ziekten in do te bereizen streken
en de opstand van SINUA MA.NGARADJA (zie blz. 13 bier-

vóór) hem verhinderd hadden om de re's eerder aan te
vangen, vertrok hij eerst in 't begin van December 1883
van zijne standplaats Tandjong Merawa (Serdang) met
zeven Battaks en vijf Maleiers. Na vijf dagen reizens bereikte hij Nagasariboe aan den noordelijken oever van het
Toba-meer, waar de radja hem zeer goed ontving. Gcdurende veertien dagen maakte hij aldaar verschillende tochten. Aan zijn plan om de oostelijke en zuidelijke oevers
van het meer te water te bezoeken, kon hij geen gevolg
g e v e n , daar de bevolking, zoo het scheen uit vrees,
weigerde hem aan een vaartuig te helpen. Zijne reis werd
daarom zuidwaarts langs den oostelijken oever van het
meer vervolgd, eerst door het gebied der Orang-Timor en
daarna door dat der Orang-Raja. Laatstbedoelde Battaks,
die door dr. HAGEN als zeer woeste en bloeddorstige anthropophagen worden afgeschilderd, namen weldra eene zoo
dreigende houding a a n , dat hij na tot op een afstand van
drie of vier geographische mijlen van de zendingsstations
aan den zuidkant van het meer te zijn doorgedrongen ,
zich verplicht zag om terug te keeren. Dr. HAGEN heeft
de door hem gemaakte verzamelingen , bestaande uit vlind e r s , kevers, planten, gesteenten en ethnographische voorwerpen , ter beschikking gesteld van de Indische Regeer i n g , d i e , in overeenstemming met het gevoelen van het
Bataviaasch Genootschap en de Natuurkundige Vereeniging
in Nederlandsch-Indië, de vlinders en kevers gezonden
heeft aan 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden , de planten aan 's lands plantentuin te Buitenzorg,
de gesteenten aan de verzameling van het mijnwezen te
Batavia en de ethuologische voorwerpen aan het Bataviaasch
Genootschap, met verzoek om datgene, wat die inrichtingen niet tot completeering van hare musea mochten noodig hebben , weder ter beschikking van de Regeering te
stellen ter verzending naar 's Rijks Etlinographisch Museum
te Leiden. Het reisrapport en de daarbij behoorende kaarten
en teekeningen zijn nog bij dr. HAGEN , die zich weder als
praktiseerend geneesheer, thans te Laboean Deli, heeft nederg e z e t , in bewerking en zullen nader door hem worden
aangeboden. Intusschen heeft genoemde reiziger zich voor
verdere wetenschappelijke tochten in de Battaklanden beschikbaar gesteld, tegen eene tegemoetkoming van f 300
's maands en eene eventueele kleine vergoeding voor eenige
te maken bijzondere kosten. Reeds is gebleken d a t d e l n d i sche Regeeriug tegen dit voorstel in beginsel geen bezwaar
heeft, maar met het verstrekken van eene nieuwe opdracht
aan dr. HAGEN wenschte te wachten tot na de vaststelling
van de Indische begrooting voor 1884.
Wellicht zal van de diensten van dr. HAGEN ook partij
zijn te trekken voor een op beperkte schaal ingerichten
onderzoekingstocht in het Nederlandsch gedeelte van NieuwGuinea. Daarover is in Mei j l . met den GouverneurGeneraal in overleg getreden.
Over een ontworpen wetenschappelijk onderzoek van het
eiland Kngano (Benkoelen) zie men blz. 15 hiervóór.
's Lands plantentuin te Buitenzorg en daaraan verbonden landbouwschool.3) 's Lands plantentuin, die in 1883 vele
verbeteringen en verfraaiingen onderging , trok op den duur
talrijke bezoekers tot zich. Zaden en planten van nuttige
gewassen en inlichtingen van verschillenden aard werden
weder aan vele aanvragers verstrekt. De bestaande betrekkingen met een groot aantal botanische tuinen en andere
buitenlandsche inrichtingen bleven behouden. De collecties
levende en gedroogde planten werden aanmerkelijk verrijkt.
Van den reizenden verzamelaar , laatstelijk bedoeld op blz.
104 van het vorig verslag, werd een deel der op zijne
reizen in West-Borneo verzamelde planten aangekocht,
terwijl de blijkens vorige verslagen verwachte verzameling
3
> Een afzonderlijk jaarverslag omtrent beide inrichtingen over
1882 vindt men in een bijvoegsel van de Javasehe Courant dd.
15 Februari 1884.
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van een F.ngelschon natuurkundige , de residentie Amboina
betrell'ende, ontvangen en zeer belangrijk bevonden is.
In het najaar van 1883 ondernam de adjunct-directeur van
den plantentuin dr. W. BURCK do voorgenomen reis naarde
Padangscbe Bovenlanden , len einde aldaar een onderzoek te
doen naar getahpertja leverende planten. De resultaten van
dezen t o c h t , die drie maanden d u u r d e , zijn door hem
nedergelegd in een aan de Indische Hegeering ingediend
uitvoerig rapport, dat door middel van de Javaschu Courant (zie hot n°. van 16 Mei 1884) openbaar gemaakt
en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld is. Van dit verslag zou
ook ecne Fransche vertaling vervaardigd worden ten b e hoeve van het Gouvernement van Fransch Cochin-China ,
dat zich in bet afgeloopen jaar tot de Indische Regeering
beeft gewend met een verzoek om aan getahpertja-zaden
of plantjes uit onze bezittingen geholpen te worden en
waaraan reeds 25 plantjes gezonden zijn. Ban 80tal plantjes
werden door den adjunct-directeur uit de Padangscbe
Bovenlanden medegebracht, terwijl door hem de noodige
maatregelen zijn getroffen om zoo mogelijk van daar ook
zaden te verkrijgen. Volgens het oordeel van dr. BIIRCK
bestaat bet eenige middel om de gelahpertja-eultuur voor
een totaal verval te behoeden in het aanleggen van beplantingen met getahboomen op Java onder deskundig
toezicht, als voorbereidende maatregel voor eene algemeen»;
cultuur. Voor die beplantingen worden door den directeur
van 's lands plantentuin dr. M. TREUB , in vereeniging met
dr. BURCK , in de Preanger regentschappen geschikte gronden gezocht. Intusschen heeft men in den plantentuin
reeJs uit een 6000tal van Banka afkomstige zaden een
bijna even groot aantal plantjes gewonnen.
De cacaoplantjes uit Nicaragua, waarover reeds in vorige
verslagen gehandeld i s , beginnen vruchten te dragen. Op
het schrijven aan den natuurkundige te Caracas (Venezuela)
omtrent den k o e - of melkboom (zie blz. 105 van het vorig
verslag) werd geen antwoord ontvangen. Andermaal zal
eene poging worden gedaan om in het bezit van jong;',
plantjes ot zaden te geraken. Van de Maragogipe-koflie ,
eene variëteit die tegenwoordig in Brazilië veel opgang
m a a k t , werden van den heer P. T E N CATE, makelaar Ie
Amsterdam , zaden ontvangen , waarvan reeds een aantal
plantjes gewonnen zijn. Tevens is nu gebleken dat de
cultuurtuin reeds in het bezit was van Maragogipe-kofhV
planten , die in 1881 en 1882 van een correspondent te
Kio-.Ianeiro waren ontvangen , zonder aanduiding van
de soort. Aangaande de waarde dezer variëteit voor i\"ederlandsch-Indië kan derhalve spoedig bericht worden te gemoet gezien '). In J u n i j l . zijn ten behoeve van 's lands
plantentuin verzonden diverse koffie- en andere zaden uit
Brazilië medegebracht door den tot den Indisehen dienst
behoorenden ambtenaar die met eene zending derwaarts in
het belang van de kofiiecultuur is belaft geweest.
In den loop van 1883 verscheen de tweede helft van
deel III der Annales, waarin o. a. is opgenomen eene
verhandeling over de in Nederlandscb-Indië voorkomende
Pandanaceën van de hand van een Duitschen n a t u u r onderzoeker , den hoogleeraar te Göttingen graaf Zo SOI.MSLAUBACH , die ruim drie maanden te Buitenzorg verblijf
hield, speciaal voor het doen van onderzoekingen en
studiën in den plantentuin. In Juli j l . zag het eerste stuk
van deel IV het licht.
Ingevolge eene recente beschikking van de Indische B?geering zullen de voor plaatsing in de Javasehe Courant in
aanmerking komende berichten of rapporten van het personeel van den plantentuin voortaan tevens afzonderlijk in
brocbure• vorm worden verkrijgbaar gesteld onderden titel
* Mededeelingen uit 's lands plantentuin te Buitenzorg".
Met het ordenen van de weder belangrijk uitgebreide
verzamelingen in het herbarium en het museum werd
voortgegaan , terwijl de ordening van de bibliotheek voltooid werd.
De proeven gedurende een 6tal jaren in de bergtuinen
voortgezet met de cultuur van Huropeesche granen opeen
terrein van het domein Tjipannas werden g e s t a a k t , daar
geen nieuwe resultaten werden verkregen.
Het personeel der inrichting werd in September 1X8:)
tijdelijk uitgebreid met een tweeden Kuropeeachen t u i n ') Omtrent de proeven in Tagal genomen met de Maragogipezaden bedoeld in 't vorig verslag blz. 17G, zie men hoofdstuk O
onder „ K o f f i e c u l t u u r " .
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884—1885.
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man en wel voor het opzicht en het dagelijksch beheer
van de bergtuinen te Tjiuodas, waarmede tot biertoe een
mantri was belast.
De cursus 1X82/8.'! van de landbouwschool (uitsluitend
voor inlanders) begon met 121 leerlingen. Aan do in O c lober 18S3 gehouden eind- en overgangsexamens werd
deelgenomen door 103 leerlingen , van welke er 21 met
een diploma de school verlieten (16 uit Hagelen , 4 uit
Banjoemas en 1 uit Madioen), en 82 (waaronder 61 tot
eene hoogere klasse bevorderden) nog bleven ingeschreven ,
namelijk 25 voor de derde of hoogste klasse , 40 voor de
tweede en 17 voor de laagste klasse. Wegens de toen nog
bestaande plannen betrell'ende eer.e hervorming van het
onderwijs aan de landbouwschool werd voor den in 1883
aanvnngenden cursus geen toelatingsexamen uitgeschreven.
Aan een l l t a l jongelieden, die zich voor de lessen hadden
voorbereid en reeds bij voorbaat naar Buitenzorg waren
opgekomen , werd echter vergund om zonder examen in
de laagste klasse aan den cursus deel te nemen. In het
onderwijzend personeel kwam , sedert de indiening van het
vorig verslag , slechts deze verandering, dat de van verlof
teruggekeerde leeraar in landbouw en veeteelt in Februari jl.
die betrekking weder aanvaardde.
Op 1 Maart j l . was nog ten opzichte van geen enkele
der in 1883 gediplomeerde leerlingen bericht van plaatsing
in gouvernementsdienst ingekomen , niettegenstaande de
betrokken hoofden van gewestelijk bestuur bij herhaling
waren aangeschreven om hen , die in het bezit waren van
een diploma van goed afgelegd eindexamen der landbouwschool, bij voorkeur te benoemen tot mantri bij de koffiec u l t u u r , bij het boschwezen of bij de waterleidingen. De
onlangs opgetreden Gouverneur- Generaal was van oordeel
dat aan deze aanschrijvingen inderdaad bezwaarlijk g e volg kon worden gegeven, omdat men voor de genoemde
betrekkingen steeds in alle gewesten geschikte inlandsche
jongelieden kan verkrijgen , die reeds oefening hebbeu verkregen en van wie betere diensten verwacht worden, terwijl de plaatsing van de besten onder hen de overigen tot
goed werken aanmoedigt. Daar bijua niemand aan de landbouwschool komt met het doel om later eene particuliere
betrekking te vinden of om het geleerde bij eigen landbouwbedrijf in practijk te brengen, maar de hoop om
spoedig eene landsbetrekking te erlangen het eenige doel
i s , wordt menig voormalig leerling zeer teleurgesteld en
somtijds wrevelig jegens het Gouvernement, dat verwachtingen bij hem beeft opgewekt zonder die te verwezenlijken.
Het doel dat men zich bij de oprichting van de voor
inlanders bestemde afdeeling der landbouwschool voor oogen
stelde, namelijk dat zij leiden zou tot de verspreiding van
meer keunis van landbouw en cultures ouder de inlandsche
landbouwers en onder de inlaudsche ambtenaren , kon niet
worden bereikt, en daarom heeft de Gouverneur-Generaal
's Konings machtiging gevraagd om met het einde van
den loopenden cursus ook deze sedert 1882 alleen overgebleven afdeeling der landbouwschool op te heffen. Deze
machtiging werd in Juli jl. door den Koning verleend.
§ 4. Genootschappen ter bevordering tan wetenschappen
en nijverheid; tijdschriften M nieuwsbladen.
Door het Bataviaaseh Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen werden in 1883 uitgegeven de laatste vier
afleveringen van deel XXVIII en de eerste twee afleveringen van deel XXIX van zijn tijdschrift. Voor zoover
daaromtrent nog geen melding is gemaakt in het vorig
verslag (bl/„ 105) bevatten deze afleveringen: de geschiedenis
van kapitein JONKRU in de 17de eeuw , door mr. J. A. VAN
DER CHIJS ; Kawi-oorkonden (vervolg), door K. F . Hoi.t.K ;
eene bijdrage tot de kennis van den godsdienst der Battaks ,
door dr. B. HAGEN ; bijdrage tot de kennis der Chineesche
geheime genootschappen , door J . W . YOUNG ; reis naar
de landschappen Mapat Toenggoel en Moeara Soengei Lolo
VI Kotta (Öumatra's Westkust), door J. B. NEUMANN ; de
Loeboes, door C. A. VAN OPIUIJZEN; aanteekeningen op de
lakon Karta W y a g a , door O. POENSEN ; Lampongsche
p i a g e m s , door dr. H. NKUBRONNER VAN DER TUUR ; en de

uitbarsting van Krakatau in 1680, door mr. N. P. VAN DEN
BERU. Van de notulen der algemeene en bestuursvergaderingen zag deel XXI bet licht.
Door de ludis ;he Kegeering werd in Januari j l . mach-
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tiging verleend om «en door liet Genootschap uit te geven
werk van mr. VAN DER CIIIJS voornoemd , getiteld : » De
plakkaten enz. Nederlandsch-Iudië betreffende , uit de 17de
en 18de e e u w " kosteloos tor landsdrukkerij te doen zotten
en drukken, terwijl alleen de kosten van papier en inbinden door bet Genootschap moeten worden gedragen. Van
deze uitgave werd reeds op blz. 63 hiervóór met een enkel
woord melding gemaakt. Het aantal leden bleef ongeveer
hetzelfde. Zoowel de bibliotheek als de verschillende verzamelingen werden door geschenken en aankoopen belangrijk uitgebreid.
De Koninklijke Natuurkundige Vereenigiug wendde in
het afgeloopen jaar pogingen aan o m , met behulp van
geleerde genootschappen in Nederland en van particulieren
in Nederlandsch-Iudië, nabij Batavia een zoölogisch station te verkrijgen. Tot dusver evenwel slaagden die pogingen niet. Door de Vereeniiring werden uitgegeven de
laatste aflevering van deel XLI1 en de eerste aflevering
van deel XL1II van haar tijdschrift. Het ledental onderging
geen noemenswaardige wijziging. Voor do bibliotheek der
Vereenigiug werden in 1883 weder vele werken door het
Bataviaasch Genootschap afgestaan. Het manuscript van den
catalogus der bibliotheek kwam gereed en met het drukken daarvan werd een aanvang gemaakt.
De Maatschappij van Nijverheid en Landbouw te Batavia
gaf gedeeltelijk in 1883, gedeeltelijk in dit j a a r . het
XXVI 11ste deel van haar tijdschrift uit. Onder de daarin
gepubliceerde stukken verdienen vooral de aandacht: eenige
opmerkingen door dr. W. Buut K , adjunct-directeur van
's lands plantentuin , over de constructie der bloemen van
bet geslacht. Ciuchona, hare bevruchting door middel van
insecten, enz.; eeu opstel vau den houtvester VV. BUURMAN
over het herwouden met eucalyptus globulus; advies van
een Cliineescheu landeigenaar in zake veepest, medegedeeld
door J. M. VAN VLEUTEN , destijds gouvernements-commissaris in zake veepest; beschrijving van eeneonderaardsche waterleiding in de afdeeling Djembrana, door den
resident van Bali en Lombok A . A . H o o s ; een artikel over
de visscherij op Halmaheira, door den lsten luitenant der
infanterie C. F . H. CAMPKN , en eindelijk stukken betreffende den landverkoop onder het Engelsch tusschonhestuur.
De Vereenigiug tot bevordering der geneeskundige wetenschappen hield hare maandelijksoiie vergaderingen , waarin
belangrijke wetenschappelijke mededeelingen werden g e daan. Zij besloot o m , evenals eenige jaren geleden g e schiedde , het wetenschappelijk gedeelte der notulen publiek
te maken door plaatsing in haar orgaan (het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-lndië). Van dat tijdschrift verscheen het XXIlIste deel (deel XII der nieuwe
serie) in vijf afleveringen. Onder de opstellen in dat deel
voorkomende verdienen vermelding: ontwerp van eeu
ziekenschip voor Nederlandsch-lndie, door den kapiteinluitenant ter zee C. .1. MARINKELLE ; mededeelingen over
de koepokinenting op Java en Madura, door J . IDSINGA ,
inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst
aldaar; en verhandelingen over bern-berri, door de heeren
J. O. T. SCHEFFKR, II. E R N I eil F . SCHNE1DER.

De Afdeeling Nederlandsch-lndië van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs gaf in het afgeloopen jaar het
VlIIste deel van haar tijdschrift uit. Het IXde deel , b e helzende de notulen der vergaderingen door de leden der
afdeeling te Batavia gehouden gedurende het instituutjaar
1883/84, met mededeelingen en verhandelingen op ingenieursgebied , zou in de tweede helft vau 1884 het licht zien.
Het Indisch Landbouwgenootschap te Samarang gaf
weder eenige nummers van zijn Tijdschrift in het licht.
Omtrent de verrichtingen vau liet Indisch Aardrijkskundig
Genootschap aldaar werden geen mededeelingen ontvangen.
Van den door de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid met regeeringssubsidie uitge •
geven «Beschrijvende Catalogus" van haar Koloniaal M u seum te Haarlem (verg. vorig verslag blz. 106) kwam in
J u n i jl. het 1ste deel, behandelende de voortbrengselen
der groote cultures in Nederlandsch-lndië, geheel gereed.
Het 2 d e , dat gewijd zal zijn aan de verschillende plantaardige producten van den Iudischen Archipel, is in b e werking en reeds gedeeltelijk ter perse.
Te Amsterdam werd in Augustus 1883 opgericht eene
Nederlandsche Koloniale Vereenigiug, die zich ten doel
stelt belangstelling op te wekken in — en kennis te ver-

spreiden van de Nederlandsche en van vreemde overzeesche
gewesten , ten einde aldus den ondernemingsgeest aan te
wakkeren ten bate van Nederland's handel en nijverheid.
Om dit doel te bereiken stelt do Vereenigiug zich voor: de
oprichting van «.'en internationaal koloniaal museum en van
eene koloniale bibliotheek, zoomede do uitgifte van eeu
koloniaal tijdschrift in de Engelsche of Fransche taal. Uit
de van regeoringswege verdeelde voorwer|x)u der koloniale
afdeeling van de Tentoonstelling van 1883 te Amsterdam
heeft ook deze nieuwe vereenigiug (die bij Koninklijk besluit dd. 1(5 Augustus 1883 n°. 34 als rechtspersoon erkend
werd) eenige geschenken gekregen (ver;r. vori-r versluir
blz. 228/229).
Ongeveer tegelijkertijd besloot de Rotterdamsche g e meenteraad tot de oprichting van een stedelijk ethnographisch museum, waarvoor de grondslagen aanwezig waren
in de door dr. E. VAN UIJCKEVORSKL aangeboden a a n zienlijke collectie wapenen , kleedingstukkeu en kleedingstofl'en door hem in Nederlandsch-lndië verzameld. Bovendien stond bet Nederlandsch Zendelinggenootsehap te Rotterdam zijn museum aan de gemeente in bruikleen af,
terwijl de directeuren van het Koloniaal Museum te Haarlem
en van het Internationaal Koloniaal Museum te Amsterdam
zich bereid verklaarden de duplicaten uit die musea voor de
Kotterdamsche instelling af te zonderen , voor zoov«r zij
door haar gewenscht zouden worden.
Omtrent de in Indië verschijnende in het Nederlandse')
of in inlandsche talen (Maleisch en Javaanseh)geschreven
d a g - en weekbladen ia slechts te vermelden dat het
Makassaarsch Handelsblad in 1883 ophield te verschijnen ,
en dat de iu het begin van 1884 te Samarang ondernomen
uitgifte van een schoolblad, getiteld : » Ons onderwijs ",
iu April jl. reeds moest gestaakt worden.
§ 5. Landsdrukkerij

en particuliere

drukkerijen.

Ook in het afgeloopen jaar bewees de in 1882 bij de
landsdrukkerij te Batavia in gebruik gestelde WALTKRpers
goede diensten. Al do groote oplagen , o. a. die van drukwerken ten behoeve der militaire administratie , waaronder
er waren van 200 000 a 300 000 exemplaren , werden daarop
gedrukt. Ten behoeve van de verschillende landsadininistratiën leverde, gemelde inrichting in 1883 van 2505
modellen 6 958 242 afdrukken, terwijl het getal afdrukken
van andere gedrukten (boekwerken en circulaires)2015822
bedroeg. Voorts kwamen van de pers 48 vertalingen vau in
het Staatsblad opgenomen verordeningen enz. (23 Maleische,
3 Javaausche, 2 Soendasche, 2 Madureesche , 2 Battaksche
en 16 Cbineeschej, waarvan 31170 afdrukken werden vervaardigd. Van de boekwerken , welke ter landsdrukkerij in
1883 het licht zagen of in druk gereed kwamen , verdienen vermelding: het 2de deel van de Miubadj-at
Talibin (verg. blz. 95 hiervóór); voorts eene topographisebe
«n geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's
W e s t k u s t ; eene handleiding der bijzondere pathologie en
therapie ten dienste van inlandsche geneeskundigen ; Soendaasch-Nederlandsche en Makassaarseu-Nederlandsclie s a mensprakon; de reglementen tot regeling van het rechtswezen iu de gewesten Ternate, Amboinaen Timoren in de
Westerafdeeling van Borneo; de Hegeeringsalmanak van
Nederlandsch-lndië en de Naamlijst der Europeesche iugezetenen aldaar, benevens een 12tal inlandsche schoolboekjes.
De inkomsten der inrichting , in 1882 f 2 4 8 6 0 3 , stegen
over 1883 tot f 295 4 9 6 ; de uitgaven in elk dier jaren
(waaronder echter voor 1882 begrepen waren de kosten
van aanschaffing van de WALTKRpers) Ledroegeu achtereenvolgens f 220 034 en f 158 038.
Omtrent de in lnoië bestaande particuliere drukkerijen
zijn ditmaal voor het eerst eenige opgaven verzameld,
volgens welke het aantal dier inrichtingen beliep : op Java
23 (waarvau 6 , 4 en 5 op de hoofdplaatsen Batavia, S a marang en Soerabaija, 2 op andere plaatsen iu de residentie Batavia , namelijk te Mecster-Cornelis en Buitenzorg,
2 te I'asoeroean, 1 te Bandong iu de Preanger regentschappen , 1 te T a g a i , 1 te Soerakarta en 1 te Djokjok a r t a ) , in de buiten bezittingen 6 (namelijk 2 te P a d a n g ,
1 te Bandjermasin, 1 te Makasser, 1 te Tanawangko iu
de Minahassa en 1 te Amboina). Vau deze 29 drukkerijen
behoorden er 26 aan Europeanen , 1 (die te Tanawangko)
aan het Nederlandsche Zendelinggenootschap te Rotterdam ,
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1 (te Batavia) aan een Chinees en 1 (te Meester-Cornelis)
aan een Arabier. Voor zooveel uit de opgaven is na te
gaan , werken er 2 met stoompersen , 20 met snel persen
of met snel- en handjiorsen , 4 uitsluitend niet ban Ipersen ,
1 met eene steendrukpers, lerwijl van 2 drukkerijen de
soort der persen niet is opgegeven. Ook vindt uien het
aantal persen niet volledig vermeld. Van 1 drukkerij te
.Samarang ontbreken gegevens nopens liet aantal gebezigde
werklieden , maar bij de overige 28 waren in dienst 54
Europeanen, 570 inlander.; en 2 i 7 vreemde oosterlingen,
meest Chiueezcn , te zurnen ui zoo een personeel aan zetters ,
drukkers en boekbinders van 871 man. Dij de 8 drukkerijen
te Batavia werkten 355 man , bij 3 van do 4 te Samarang
136, bij de 5 te Soerabaija 2 4 5 , bij de overige 8 op Java
70 en bij de 6 in de buitenbezittingen G5 man. In de bij
hoofdstuk O afd. V van dit verslag behoorende lijst betrefl'ende het fabriekwezen enz. in Nedeiiaudsch-Iu liö zijn
al de 29 drukkerijen afzonderlijk genoemd.
III.

EKREDIKNST.

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

godsdienst.
eerodienst.

Predikanten, enz. In het afgeloopen jaar kwamen in Indië
aan één voor den Indisehen dienst benoemde predikanten
twee die van verlof terugkeerden. Daarentegen ontviel één
der in Indië aanwezige predikanten wegens overlijden en
vertrokken er twee uithoofde van ziekte met verlof. Evennis op 31 December 1882 ontbraken dus bij het eind van
1883 7 predikanten , namelijk die van Pasoeroeau , Pont i a n a k , Bandjermasin , Ternaie, één van die toAinboina,
zoomedo de twee predikanten zonder r a t t e standplaats ter
beschikking van het Kerkbestuur '). Inmiddels was aan
één der met verlof afwezigen op verzoek eervol ontslag uit
'slands dienst verleend. In deze vacature en in d i e , ontstaan door bovenbedoeld overlijden , werd voorzien door de
benoeming hier te lande van twee nieuwe predikanten ,
die in Mei jl. in Indië hun dienstwerk hebben aanvaard.
Thans ziju weder twee plaateen door nieuwe titularissen
te vervullen ten gevolge van het in de eerste helft van
1884 verleende eervol ontslag uit den Indisehen dienst
aan één der in Indië dienstdoende en aan één der hier te
lande niet verlof aanwezige predikanten.
De beide veldpredikers bleven in functie, doch van de
vier hulppredikers 1ste klasse ontbraken e r , ten gevolge
van de in 't vorig verslag (bis. 107) vernielde mutaliën,
drie, namelijk die van Bonthain, Ben koelen en Koepaug.
In den dienst te Bonthain is echter sedert Juli jl. weder
definitief kunnen worden voorzien in verband met den
terugkeer van verlof van den titularis die vroeger te Benkoelen was geplaatst.
Ook de formatie der hulppredikers 2de klasse, op 25
bepaald, bleef onvoltallig. Van de 19 die op31 December
1882 in functie waren, overleden er in het afgeloopen jaar
3 , terwijl 1 van de 2 die zich met verlof hier te lande
bevonden terugkeerde en zijn dienstwerk weder aanvaardde.
Dientengevolge waren er bij het eind van 1883 17 in dienst
en 1 nog met verlof. Deze laatste is met 1 Maart jl. over
eenkomstig zijn verzoek gepensionneerd, en van de 17
anderen is er kort daarop 1 wegens persoonlijke belangen
met verlof naar Europa vertrokken buiten bezwaar van
den lande. Er zijn dus thans nog slechts 16 hulppredikers
2de klasse in Indië werkzaam , namelijk in de residentiëu
Menado 9 , Amboina 5 , Ternate 1 en Timor 1. De beide
laatsten, bestemd voor de iulaudsche Christengemeenten
op Batjan en te Babauw, zijn echter voor een groot deel
aan hun eigenlijken werkkring onttrokken , als tijdelijk
belast met den dienst op de hoofdplaatsen Ternate en Koapang ter vervanging van den aldaar ontbrekenden predikant of hulpprediker 1ste klasse. Vruchteloos is omgezien
naar candidaten voor de vervulling van één of meer der
onbezette plaatsen van hulpprediker 2de klasse. Er bereiden
') Op de plaatsen waar vacatures bestonden werd zooveel mogelük in den dienst voorzien op tijdeiyken voet. De gemeente te
Pasoeroean werd namelijk van tyd tot tjjd door den predikant te
Probolinggo bezocht, terwijl te Bandjermasin een zendeling-leeraar
en te Ternate de hulpprediker van Batjan als waarnemend predikant
optrad.
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zicli evenwel eenige kweekeiingen van zendingsvereenigingeii voor die betrekking voor, namelijk drie van de
Utreebteohe Z'ndiiigsverceniging en twee van de Nec)erlaudacbe Zendlngavereeniging te Rotterdam. Het Nederlaiidschn ZeiidelinggonootsciiHp ter laatstgemelde plaats ml
eersi. later in de behoefte kunnen voorzien , daar al zijne
kweekelingen nog slechts in de eerste jsren hunner opleidmg verkeerden.
Ten einde intusschen de gemeenten in de onvervulde
ressorten zoo goed mogelijk behulpzaam (e zijn, is door
de Indische Regeering in Maart j l . , bij wijze van proef,
machtiging verleend om den dienst in eonig vacant ressort
geheel of gedeeltelijk te brengen tot den werkkring van de
gescliiktsten onder de bij Indisch Staatsblad 1870 u°. 125
bedoelde ialandecbe leeraars, die dun in liet genot kunnen worden gesteld »an eene door den resi lent binnen zekere
grenzen te bepalen vaste vergoeding 's maands voor reisen verblijfkosten.
In het afgeloopen jaar werden 2 in Menado en 5 in
Auiboina door hulppredikers opgeleide inlanders, na af*jelegJ eindexamen , tot inlandseh leeraar benoemd , waardoor
het aantal dezer voorgangers in Menado (waar er 1 van
do vroeger aangestelden overleed) klom van 37 tot 38 en
in Amboina van 7 tot 12. Ter opleiding voor die betrekking werden 17 nieuwe kwi ekelingen aangenomen (13 in
Menado, 3 in Amboina en 1 in Timor), terwijl er werden
idge-ehreven 9 (7 die, zooals gezegd , zich eene benoeming
tot leeraar verwierven, en 2 , beiden in Menado, wier
opleiding door overlijden of ziekelijkheid werd afgebroken).
In ' t geheel verin een lorde dus het aantal kweekelingen
niet 8 , zoodat dit op 31 December jl. beliel) 5 5 , namelijk
34 in Menado, 19 in Amboina en 2 in Timor, t e g e n 2 5 ,
21 en 1 of te zamen 47 op 31 December 1882.
Op voorstel van liet 1'rotestantsch Kerkbestuur te Batavia
is, blijkens eene beschikking van 10 April j l . , door de
Indische Begeering afgezien van het denkbeeld om de vrij
talrijke inlandsclie Christengemeenten i u B a g e l e n , waarbij
zich ook eenigen in de aangrenzende gewesten Banjoemas
on Pckalungan hebben aangesloten, onder Europeesche
leiding te brengen door daarbij tot hulpprediker aan te
stellen den te Poerworedjo (Bagelen) gevestigden zcndelingleeraar der Ncderlandscho Gereformeerde Zendingsver*
eeniging, niet wien het hoofd der bedoelde gemeenten ,
de in de beide vorige verslagen vermelde Javaan SAUUACH
(die o]) zijne gemeentenaren een' overwegenden invloed u i t oefeilt), in 1882 verklaard had te willen samenwerken.
De bedoelde, gemeenten hadden den wensch te kennen gegeven om een kring van vrije gemeenten te blijven vormen.
De Indische Regeering achtte het niet raadzaam den band
tusschen deze gemeenten en den door haar zelven gekozen
inlandschen leidsman door dwang los te maken. Inmiddels
heeft SADRACH , die zijne standplaats huudt in de dessa
KarangDjoso (afdeeling Koetoardjo), zich aangesloten bij
een anderen, eerst in 1881 te Poerworedjo toegelaten zendelingleeraar van dezelfde Zendingsverecmging, die de hem
aangeboden samenwerking aangenomen had. Doop en avondmaal worden door SADKACH niet bediend , maar wel acht hij
zich gerechtigd om huwelijken in te zegenen , waartoe zijne
gemeeutenaren , die zich in den echt willen begeven, naar
Karang Djoso opkomen. Volgens de van de besturende ambtenaren verkregen opgaven bestaan SADRACII'S gemeenten in
Liagelen en Banjoemas uit 2097 en 261 zielen, en in Pekalongan uit ongeveer 150 gezinnen. Deze Christenen, waaronder
vele nog niet gedoopten (de overigen zijn vroeger of later door
predikanten of door zendelingleeraren gedoopt), zijn verspreid over respectievelijk 110, 17 en 32 dessa's. en vormen
12 gemeenten in Liagelen en 4 in Banjoemas. In den laatsten
tijd moet SADKACH ook een 20tal volgelingen hebben verkregen in Djokjokarta en een 4tal in Samarang-en Tagal.
Godsdienstonderwijs; openbare eeredienst. Eenige inlandsche Christengemeenten genoten toelagen voor het geven
van gods lienstonderwijs en het houden van godsdienstige
voorleziugen, namelijk ruim een 60tul in de residentie
Amboina gezamenlijk f 780 's m a a n d s , benevens die te
Gorontalo (Menado) en te Toegoe (Batavia) elk f 15 's maands.
Voor 1884 is de som voor Amboina, uit aanmerking dat
op sommige plaatsen weder iulaudsche leeraars waren in
dienst gekomen (zie hooger), tot f 735 's maands verminderd. In verband met nieuwe behoeften, door het ontstaan
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van gemeenten op Boeroe, waar de bevolking van e n i g e
kampongs besloten had tot liet Christendom over te gaan
en om godsdienstleeraars gevraagd h a d , is echter sedert
nog eeno verhooging met t' 75 's maands toegestaan.
In de kosten van den openbaren eeredienst werden in
1883 — zooals reeds in 't vorig verslag is gezegd — van
landswege alleen te gemoet gekomen de Europeeschegemeenten te Salatiga en Willem I (Samarang). Van de in
1871 aan de gemeente te Samarang bij wijze van voorschot verleende bijdrage uit 'slands k a s , groot f9255,50,
ter gedeeltelijke bekostiging van herstellingen aan het
k e r k g e b o u w , was tot hiertoe nog slechts de luttele som
van f 10 terugbetaald. Daar het overig bedrag vooralsnog
oninvorderbaar bleek, werd in Juli 1883 door den Gouverneur-Generaal machtiging verleend tot afschrijving daarvan op den voet van Indisch Staatsblad 1879 n°. 169.
Naar aanleiding van klachten door het Kerkbestuur deswege uit de Minahassa ontvangen , werden in J u l i 1883
de resident van Menado en tegelijk ook die van T e r n a t e ,
Amboina en Timor. van regeeringswege uitgenoodigd om
aan de inlandsche hoofden in die gewesten , voor zooveel
daartoe aanleiding mocht bestaan , onder het oog te brengen , dat de Regeering het afkeurt indien zij hunne onderhoorigen , die den Christelijken godsdienst belijden, zonder
bepaalde noodzakelijkheid dwingen om op hunne Zon- en
feestdagen cultuur-, heeren- of negorijdieusten te verrichten.
Zendelingen. De verschillende zendingsposten , die in 1883
in Nederlandsch-Indië gevestigd waren, zijn vermeld in
den Regeeringsalmauak voor 1884 (Deel I I , blz.309 t/m 311).
Voor zooveel ten aanzien van den zendingsarbeid in de
buitenbezittingen mededeelingen in de gewestelijke verslagen over 1883 voorkwamen, hebben zij reeds eene
plaats gevonden in hoofdstuk C hiervóór (verg. blz. 1 2 ,
13 , '21 , 2 2 , 24 en 25). Ten opzichte van de meeste zendingsressorten op Java zijn echter in de voor dit verslag
ontvangen bouwstoffen geen berichten aangetroffen. Alleen
omtrent de gewesten Preanger regentschappen en Cheribon ,
waar 6 zendelingen werkzaam zijn, en omtrent Bezoeki,
waar sedert een drietal jaren een zendeling in de afdeeling
Djember is toegelaten, wordt gemeld dat de evangelisatie
weinig vorderingen maakte. De tot dusver te Japara (residentie Japara) gevestigde zendeling verhuisde naar de
afdeeling Joana (verg. vorig verslag blz. 108), en wel naar
eene streek waar hem door het (louvernement gronden in
erfpacht zijn afgestaan (het ]>erceel Mergoredjo), ten einde,
aldaar met een deel zijner gemeentenaren eene nederzetting
van inlandsche Christenen door middel van landontgiuning
te bevorderen. Dergelijke nieuwe nederzettingen van i n landsche Christenen — echter op gronden van de bevolking — zijn reeds vroeger van lieverlede op eenige plaatsen
in Oost-Java ontstaan. Voor zoover zij niet weder zijn te
niet g e g a a n , zijn de meesten dier nederzettingen nog
gehuchten. Ónder die welke zich 1ot dessu's ontwikkeld
hebben , zijn er echter sommige waar het Christelijk element
door Mohammedanen is overvleugeld geworden. De in
't vorig verslag (blz. 108/109) genoemde inlandsche Christengemeente op het land Poris onder Tangerang (residentie;
Batavia) leed een gevoelig verlies door den dood van haren
stichter, mr. E. ANTHING.

Volgens de van bevoegde zijde verzamelde opgaven ')
zou het getal inlandsche Christenen op Java op omstreeks
10 000 kunnen worden gesteld , waarvan bijna 7000 •> in
de verschillende zendingsressorten en ruim 3000 in de
hooger bedoelde onder Javaansche leiding staande talend*
sche Christengemeenten in Bagelen , Banjoemas en Pekalongan.
') Zie Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap, 28ste jaargang, blz. 245.
i) Hiervan voor het ressort van de zendelingen te Modjowarno
(Soerabaüa) alleen ruim 2600 zielen. Verder worden o. a. opgegeven: voor de missie in de Soenda-landen ruim 100 inlandsche
Christenen; voor Indramajioe (Cheribon) met 1 zendeling 63; voor
het ressort van den zendeling te Tagal en van dien te Salatiga te
zamen pi. m. 200; van dien te Samarang ruim 220; voor de zending
in Japara (1 zendeling) ruim 150; voor de gemeenten van een der
in Hagelen gevestigde zendelingen (zie hooger) 57 en van dien
voor Banjoeinaa (te 1'oerbolinggo gevestigd) 277; voor de gemeenten
van den zendeling in Kediri 885 (waarvan 797 in dat gewest en
88 in Madioen). Omtrent den werkkring van den zendeling in
Malang (Pasoeroean) en van eenige andere zendelingen op Java
ontbreken afzonderlijke cyferopgaven.
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In 1883 en het begin van 1884 werd aan vijf zendelingleeraren , en w e l : één van de Christelijk Gereformeerde
Kerk in Nederland, één van de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam, één van de Utrechtsche Zendingsvereeniging en twee van het Rijnsche zendelinggenootschap to Bermen (Pruissen), do bij art. 123 van het
Regeeringsreglement bedoelde bijzondere toelating verleend
tot uitoefening van hun dienstwerk , respectievelijk in de
residentie Batavia, meer bepaaldelijk ter hoofdplaats, in
de residentie Preanger regentschappen , aan de Geelvinksbaai (Nieuw-Guinea), te Pansoer-na-Pitoe en omstreken
in Silindong en te Siboga en omstreken , de beide laatste
plaatsen behoorende tot de residentie Tapanoli (Sumatra's
Westkust).
Daarentegen werd voorshands niet ingewilligd het verzoek van den in 't vorig verslag (blz. 108) bedoelden Lutherschen zeudelingleeraar om vergunning tot uitoefeningvan het zendingswerk onder de heidensche bevolking der
binnenlanden van Palembang en Benkoelen. De redenen
van afwijzing waren : vooreerst dat de Redjangs en Lebongs
in Palembang, onder wie de zendeling in de eerste plaats
wenschte werkzaam te zijn , niet meer tot de heidenen
konden worden gerekend, m a a r , in naam a l t h a n s , het
Mohammedanisme aanhingen; voorts dat eene dadelijke
onvoorbereide uitoefening van zendingsarbeid onder de ten
deele nog heidensche Redjangs in Benkoelen (inde hoogere
streken der afdeelingen Ommelanden van Benkoelen , Manna
en Kauer) voorshands niet raadzaam scheen uit aanmerking
van den poütieken toestand waarin in 1883 de binnenlanden
van Benkoelen en Palembang verkeerden (verg. blz. 15 en
10 hiervóór). Van een en ander werd in September 1883
aan den aanvrager kennis gegeven De resident van Benkoelen is echter uitgenoorügd om de quaestie der toelating
weder bij de Regeering aanhangig te maken , zoodra het
bovenbedoelde bezwaar zal hebben opgehouden te bestaan.
Zoo ook gaven de onlusten die in het afgeloo|>en jaar
onder de Battaks in de nabijheid van het Toba-meer waren
uitgebroken (verg. blz. 13/14 hiervóór) tot behoedzaamheid
aanleiding in de toelating van evangelisatie in destreken
die aldaar nog niet onder ons bestuur zijn gebracht. De
Indische R j geering besloot namelijk (September 1883) om
voorloopig buiten toepassing te doen blijven de in Maart
1880 verleende machtiging (zie het verslag van dat jaar
blz. 9 noot 1), volgens welke aan de in de onderafdeelingen Silindong en Toba gevestigde zendelingen kon
worden vergund zich ook naar liet onafhankelijk Toba-gebied
te begeven, wanneer de betrokken hoofden daartoe bij onze
ambtenaren aanzoek deden en voor de veiligheid van den
zendeling binnen hun gebied verklaarden in te staan. Toen
dan ook de in 't vorig verslag (blz. 108) bedoelde zendel i n g , wien door het Rijnsche Genootschap het toezicht op
de Barmensche zending onder de Battaks was opgedragen ,
overeenkomstig het verlangen der Reg-eering , bepaaldelijk
de landschappen had aangegeven waar h i j , tijdens zijne
eventueele inspectiön , zeil' ook zendingswerk zou wenschen
uit te oefenen, en daarbij o. a. een 8tal onafhankelijke
landschappen genoemd had , werd bij Indisch besluit dd.
23 September J883 n°. 17 voor laatstbedoelde streken de
gevraagde vergunnii.g geweigerd , doch voor het overige
op zijn verzoek gunstig - beschikt, en wel in dien zin dat
hein vergund werd zijn dienstwerk uit te oefenen op alle
plaatsen in de residentie Tapanoli waar zendeling-en zijn
toegelaten en overal in de ondeiafdeelingen Silindong en
Toba waar geen Mohainmedaansclie bevolking gevestigd
is. Om gelijke reden werd de in 1882 aan twee andere
zendelingen van hetzelfde genootschap verleende toelating
tot uitoefening van hun dienstwerk in eenige Silindongsche
en Tobasche landschappen (zie vorig verslag blz. 108)alsnog uitsluitend tot het gouveimmentsgebied beperkt.

In Maart jl. werd door een zendeling van do Utrechtsche
Zendingsvereenig-ing, dezelfde die vroeger op Halt is werkzaam geweest (verg. het verslag van 1882 blz. 20) en zich
sedert te Soerabaija ophield , vergunning" gevraagd om ,
tot het beproeven van eene evang-elisatie onder ik; bevolking van het Teng-ger-geberg-te , aanvankelijk voor den
tijd van Mn jaar in bet district van dien naam (residentie
Pasoeroean) te mogen werkzaam zijn. In overeenstemming
met het advies van den resident maakte echter de Indische
Regeeriug bezwaar om het verzoek in te willigen (Indisch
besluit dd. 9 Mei 1884 n°. 20).
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Omtrent het Seminarium voor inlandsche hulpzendelim
gen te üepok (residentie Batavia) is ditmaal alleen gemeld
dat, uit aanmerking van de beschikbare localiteit, het
aantal in opleiding zijnde kweekelingen moest bepaald
blijven op 30.
b. K o o m s c h - K a t h o l i e k e

eeredienst.

Van de 20 plaatsen die volgons de organisatie door uit
'slands kas bezoldigde Roomsch-Katholieke geestelijken
kunnen worden ingenomen , was er bij bet eind van 1883
1 onvervuld, doch daarentegen waren buiten beswaar fan
den lande in diens; 7 hulppriosters en 1 missionaris, deze
laatste, ter standplaats Atapoepoe, uitsluitend voor de
landschappen Fialarang en Djeniloe op Timor (verg. vorig
verslag blz. 109). Onder deze 27 geestelijken (één meer
dan bij het eind van 1882 in dienst waren) bevonden zich
2 nieuw uit Nederland aangekomenen en 1 in 1883 van
verlof teruggekeerde. Drie nieuwe geestelijken wachtten
nog op plaatsing. Overigens waren tijdelijk afwezig één
hulppriester en één onderpastoor, die in 1882en 1883 met
bultenlandach verlof waren vertrokken, de eerste buiten
bezwaar van den lande. Een der van landswege bezoldigde geestelijken , laatstelijk pastoor te Soerabaija, verkreeg op verzoek eervol ontslag uit zijne kerkelijke bediening en werd door do Regeering in het genot van
pensioen gesteld.
De bovenbedoelde 27 geestelijken, waaronder ook de
Kerkvoogd , tevens pastoor te Batavia, waren op 31 üeoember 1883 werkzaam op de volgende standplaatsen.

bezoek aan do hoofdplaatsen Amboina en Ternate, voorloopig voldoende was voor het te verrichten dienstwerk
onder do Katholieken van die streken.
Omtrent het zielental der Roomsch-Katholieke g-meenten
in Nederlandsch-Indië zijn geen opgaven ontvangen.
Tegemoetkomingen uit 's landa kas ten behoeve van de
openbare godsdienstoefeningen werden , tot een klein bedrag, verstrekt aan de gemeenten te Soerabaija en Padang.
Door den Kerkvoogd werd, met goedvinden van de Regeering , doch buiten bezwaar van den lande, een geestelijke naar de Kendari-baai in het oostelijk deel van ZuidCelebes gezonden , ten einde na plaat.-eiijk onderzoek te
berichten omtrent de vraag of daar eene missie zou zijn
te vestigen (verg. vorig verslag blz. 18 en 109). De bevindiiig schijnt gunstig geweest te zijn , maar voorshands
kon voor deze streken nog geen geestelijke worden be •

schikbaar gesteld.

§ 2. Moharnmedaanschs godsdienst.

Na hetgeen reeds hier en daar in hoofdstuk C van dit
verslag omtrent het Mohammedanisme in NederlandschIndië is gezegd (verg. o. a. blz. 3 , 6 , 12, 15, 16, 17,
2 1 , 23 en 24) kunnen de aanteekeinngen in deze paragraaf
zich weder hoofdzakelijk bepalen tot de gebruikelijke opnaven en mededeelingen omtrent de bedevaart uit N*ederlandsch-Indië naar Mekka en omtrent de op Java en Madura,
zoomede in sommige buitenbezittingen bestaande Mohammedaansche godsdienstscholen. Evenwel is nog te vermelden dat het door tusschenkomst van de 'hoofden van
gewestelijk bestuur ingestelde onderzoek nop-'iis de opleitüng die aan eene benoeming tot Mohummedaansch priester
Hulpop Java en Madura voorafgaat (verg. vorig verslag blz. 111),
priesters
Onder- (buiten
Te
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bezwaar
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-flj" 1
1
I ,
Batavia
1 1 11
zekere mate van bekwaamheid te bezitten en zich meer
Cheribon
4
2
Samarang
of mm door het ijverig nakomen van hunne godsdienst1
ii
Ambarawa
plichten onderscheiden, doch niet overal wordt op een en
1
Djokjokarta
ander even streng toegezien. Evenwel is het niet ongewoon
1
Soerabaija
1
t
dat de sollicitanten voor het vervullen van geestelijk:1 bePadang
1
i»
Pantei Perak (Atjeh) . . .
i)
dieningen zich aan een soort van examen moeten on 'erMedan (Sumatra's Oostkust)
c) 1
ii
werpen , dat dan afgenomen wordt hetzij alleen door den
1
1
Soengeislan (Banka) . . .
hoogsten geestelijke uit het regentschap , hetzij dcor eene
1
Larantoeka (Flores). . . .
ii
i
Maumeri (idem) . .
. .
commissie, soms onder voorzitterschap van den rege' t of
ii
Atapoepoe (Timor) . .
d) 1
ii
den patih. Zulks is bijv. gebruikelijk in Krawnng, C!ieribon, Banjoemas, Madioen, Remoang eu Bezoeki. De
8
27
12
Te zamen .
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werd in het begin dezes jaars de titel van aartsbisschop van Sirace
verleend.
vele op Java bestaande pesantrens ! ebbe bezocht, een »ereisebte waaraan niet veel waarde is te hechten , omdat bet
b) De standplaats in Atjeh is slechts tijdelijk ingesteld.
onderwijs op bedoelde priesterscbolen van zeer verschilb-nd
e) Sedert het begin van 1884 is Medan vacant.
gehalte is en de leerlingen bij het verlaten er van door
d) Missionaris buiten bezwaar van den lande.
geen examen behoeven te doen blijken dat zij de lessen
met vrucht hebben gevolgd. Elders , bijv. in Cheribon ,
De vaste kerkelijke dienstreizen werden , in overeenstem- geeft men intusschen aan de certificaten van bepaalde
ming met de ter zake bestaande bepalingen, in 1883 zoo- priesterscholen de voorkeur. In 't algemeen geldt overigens
veel mogelijk volbracht. Overigens werden op 's lan la als aanbeveling het bezit van den titel van hadji , doch
kosten , krachtens daartoe bekomen afzonderlijke Tergun- nergens op Java en Madura is deze titel een bepaald verning, nog kerkelijke dienstreizen gedaan : door den Kerk* eischte voor eene benoeming tot geestelijke.
voogd , tevens pastoor te Batavia , naar de residentie Westerafileeling van Borneo, en door andere geestelijken naar
Gedurende het afgeloopen jaar was de bedevaart uit
de re-identiën Benkoelen, Lampongsche districten en Menado. Nederlandsch-lndië naar Mekka drukker dan in 1882. Bij
Met tijdelijke afwijking van de vastgestelde regeling het Nederlandsen consulaat-generaal te Djeddah meldden
werden de dienstbezoeken naar de noordelijke kustplaatsen
zich namelijk 52'i9 inlanders uit onze bezittingen aan,
van Sumatra's Westkust, waarmede tot dusver een der waarvan 5091 voorzien van Nederlandsch-Indische passen,
geestelijken te I'adang belast was, in Januari jl., op ver- terwijl volgens :e opgaven der residenten het getal van
zoek van den Kerkvoogd, opgedragen aan den pastoor in
hen aan wie gedurende 1883 in de verschillende gewesten
Atjeh. De Indische Regeering heeft geen termen gevonden van Nederlandsch-lndië passen voor de reis naar Mekka
om toe te staan dat in 1884 op 'slands kosten twee ker- werden uitgereikt 4922 beliep. Eene gewestelijke splitsing
kelijke dienstreizen zuuden worden gemaakt naar de resi- van deze totalen, en van de gelijksoortige gegevens over
dentie Menado en eene naar de gewesten Amboina en Ter- de twee voorafgegane jaren , vindt men in het volgende,
nate. Blijkens haar besluit dd. 3 Maart 1884 n°. 26 was zij overzicht, dat tevens aanwijst het aantal bedevaartgangers
van oordeel dat ééne reis 's jaars naarde residentie Menado , die in elk der drie jaren , voor zooveel bekend , in Nederwaarvan tevens gebruik kon worden gemaakt voor een
landsch-Indië terugkeerden.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884—1885.
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U i t Nederlandsch-Indié vertrok. Te Djeddah (.Arabic) aangekomen
(volgens opgaven van den Ncderken (volgens opgaven van do
hoofden van gewestelijk bestuur). laudschen consul-generaal aldaur).

In Nederlandsch-Indié teruggekeerd (volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur).

G E W K S Ï E N .
1881.

1882.

Bedevaartganger

i

Batavia
Krawang

1881
1883
188»
(Begin Juli (Einde Mei (Medio Mei
tot einde tot medio tot einde
Oct.
Oct.).
Sept.).

1881.

1882.

1883.

van Nederlandsen—Indische passen voorzien.
JAVA

Bantam

1883.

EN

MADURA.

339

273

198

299

252

159

09

313

130

217

143

107

200

161

189

393

133

133

11

16

12

12

24

16

39

8

16

Preanger regentschappen .

498

707

935

415

672

925

1610

483

738

Cheribon

Ut

339

135

114

94

127

98

351

95

64

61

101

67

65

99

135

53

87

Pekalongan

138

33

66

103

55

119

70

88

39

Samarang

339

159

128

217

185

255

743

100

161
20

Tagal

Japara

29

15

30

33

37

31

70

18

Beinbang

57

19

30

52

20

30

141

35

40

Soerabaija

342

377

303

237

262

304

648

153

343

Pasoeroean

58

63

100

41

67

107

112

75

90

Probolinggo

20

12

23

14

26

22

70

12

10

Bezoeki (met Banj'cewangi)

35

02

24

40

39

25

113

54

19

Banjoemas.

22

54

37

14

32

33

52

19

36

.

.

. . .

Bagelen

103

32

131

108

57

101

318

70

45

Kadoe

42

40

32

33

48

30

140

50

52

Djokjoknrta

34

41

25

21

33

20

35

14

20

Soernkarta

11

II

30

18

14

II

54

3

31

ICadioen

46

18

50

26

41

07

124

30

59

Kediri

18

22

35

18

23

34

107

42

33

Madura

45

79

97

44

77

91

135

45

63

2575

2405

2748

2191

2284

2881

5224

2037

2277

Totaal

BUIIENBEZITTINGEN.
Sumatra's Westkust

1042

862

705

990

803

073

790

573

871

25

87

61

23

85

61

5

63

55

Iiampongsche districten

103

100

139

103

92

384

48

98

98

Palembang

301

)2G5

472

288

282

461

287

a)320

272

192

92

171

Benkoelen

.

.

.

.

209

259

71

11

49

208

Atjeh

2

11

*)t

57

44

97

t

Riouw

8

9

3

18

14

3

11

Banka

23

16

28

10

14

n
28

29

25

Billiton

3

11

Westerafdeeling

t

108

131

85

109

173

ir.

225

241

136

342

248

53

98

87

49

76

289
133

1

83
2

1

2
5

Sumatra's Oostkust

. . . . . . . .

van Borneo

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden

1

Menado

t

142

n
56

118

391

34

34

11

Amboina

38

34

40

36

41

Ternate

II

11

13

1

14

t

t

12

3

Timor
Bali en Lombok
Totaal Buitenbezittingen

1949

1985

2174

1891

1820

2210

1805

1361

1876

Totaal Java en Madura

2575

2405

2748

2191

2284

2881

5224

2037

2277

4524

4450

4922

4082

4104

5091

c) 7029

c) 3398

c) 4153

Bovendien meldden zich bij het consulaat-generaal te Djeddah nog aan, zonder
passen

275

138

en met passen die te Singapore, Pinaug of Bangkok waren afgegeven.

.

248

60

171
7

. . . .

4605

4302

5269

Totaal voor geheel Nederlandsch-Indië.

.

Totaal

o) Van de afdeeling Tebing Tinggi zijn over 1882 de opgaven niet ontvangen.
b) Waar een "f" geplaatst i s , ontbreken de opgaven.
c) De van Djeddah vertrekkenden worden in het verslag van den consul-generaal niet gerangschikt naar het gewest hunner herkomst. Als naar
Nederlandsch-Indié teruggekeerd vermeldt het consulair verslag: voor 1881 3839, voor 1882 4053 en voor 1883 4713 bedevaartgangers.

Zooals uit de nog slechts onvolledige opgaven in 't vorig
verslag reeds is kunnen blijken, werd in 1883 van dm
gecombineerden dienst der stoomvaartondernemingen » Ne-

derland" en » Rotterdamsche Lloyd" door de NederlandschIndische bedevaartgangers voor hun rechtstreekschen overtocht Daar en van Djeddah een veel ruimer gebruik ge-

is. t.)
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maakt dan in 1882 , toon trouwens die betere rellgelegenheid
nog niet genoeg onder de inlanders bekend was. Volgens
het verslag van onzen consul-generaal aldaar waren er
onder de 5-'G9 in 188."J in Arabiö aangekomen NederlandschInditobe pelgrim! (d i. 19.3 pet. van bet totaal der over
zee naar Djeddah gekomen Mekkagangersj 1710 die — i n
14 reizen — niet Nederlandaehe •tOonMobepen waren sangebracht (hiervan 1!)" met retourbiljetten) ' ) , terwijl van
de 4713 Nederlaiidscli-lndisclie onderdanen d i e , na afloop
van de bedevaart, nog vóór het eind van 1883 Arabië
we Ier v e i ü e l c *), er 1944 — in 12 reizen — van de
Nederlandsohe rnadbooten gebruik maakten Bij genoegzame
scheepsruiinte had dit aantal veel grooter kunnen zijn,
daar nog p. m. 650 anderen, die mede onder Nederlandscbe
vlag wilden vertrekken, moesten worden afgewezen. O m streeks 450 dezer laatsten maakten nu de reis met vreemde
scbepen via Singapore, en de overige 200, allen op Suinatra
te huis beboorende, met een Engelsen stoomschip rec!itstreeks naar Padang. Üe nieuwe stoom vaartmaatschappij
»Insulinde" te Amsterdam (zie blz. 87 hiervóór) tracht
mede aandeel te verkrijgei, in het vervoer van Mekkagangers en stelt zich voor de lieden nok te Makasser in
te schepen. Algemeen was de ingenomenheid , niet alleen
van de passagiers zelven , maar ook van de geneeskundige
autoriteiten in Arabië, over de uitstekende wijze waarop
het vervoer van Nederlandsch-Indische onderdanen met
Nederlandsdie schepen geregeld was. Reeds op zich zelf
maakten de fraaie en groote Nederlaudsche mailbooten den
gunstigsten indruk op de te Djeddah aanwezige inlanders
uit alle oorden va:) onze bezittingen.
Ofschoon de Nederlandsch-Indische pelgrims, volgens
de mededeelingen van onzen consul-generaal, bij hunne
aankomst door ordelijk en goed voorkomen gunstig afstaken
bij andere categorieën van bedevaartgangers, waren er onder
degenen die zich tot vertrek aanmeldden weder sommigen
die geen geld meer bezaten om hunne passagekosten te
betalen en daarom voor die kosten krediet vroegen van de
betrokken Nederlandscbe Stoomvaartinaatschappijen , waartegen deze echter bezwaar hadden. Vermits het achterlaten
van bedoelde lieden in Arabië tot moeilijkheden kon leiden ,
verklaarde eerie Nederlandscbe handelsfirma te Djeddah ,
op verzoek van den consul-generaal, zich bereid om de
benoodig Ie gelden voor te schieten tegen eene vergoeding
van 25 pet. boven den vrachtprijs, in welke verhooging
tevens begrepen zijn de ongelden aan sjechs enz. üpdat
bedoeld handelshuis bij dezen geheel in het belang van de
hedevaartgaugers genomen maatregel zoo weinig mogelijk
schade zou lijden, heeft de Indische Regeering degewestelijke bestuurders in Nederlandsch-Indië uitgenoodigd om
voor de voldoening van de bewuste schulden en de overmaking van de ter zake aan de firma toekomende gelden,
des gevraagd , hunne tusschenkomst te verleenen.

't vorig verslag is opgenomen. Alleen de volgende tabel,
aanwijzende liet aantal dier icbolen en bet cijfer der leerlingen over 1883 , moge hier eene plaats vinden. (Wegens
het ontbreken der cijfers van een paar gewesten en het
soms zeer belangrijk — niet toegelicht gevonden — v e r schil met de tabel over 1882, onthoudt men zich hier van
eene vergelijking der opgaven over bei 'e jaren.)

GEWESTEN.

Aantal Moham
medsumschc
godsdienstscholen.

Aantal
leerlingen.

JAVA E N MADURA.
Bantam
Batavia
Krawang
P M M H

IM

regentschappen.

Cheribou
Tagal
Pekalongan
Sainarang
Japara
Remhang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Be/.oeki
Bnnjoemas
Bagelen
Kadoe. ,
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura

1 024
135
1 018
780
003
19
1230

«)t

384
«j718
722
000
1 07»
99
218
110

t

9 577
9 500
1 050
21 500
9 107
8 499
384
11 745

t

9 441
b) 7 705
8 370
8 002
13 302
2 060
5 442
1 158

t

250
381
062
1 939

29 121

12 947

104 953

B U I T E N B E Z I T T I N G E N t).
Sumatra's Westkust
I
2140
Billiton
40
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo \
154
Amboinaf)
d) 12
Bali en Lombok
e) 38

30 178
180
1 895
d) 64
e) 456

Totaal

2 233
5 965

t

a) Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.
ij Dit cijfer betreft slechts drie van de acht aldeelingen waarin het
gewest is verdeeld.
e) Voor de buitenbezittingen wordt. wegens het ontbreken van opgaven uit de meeste gewesten . geen totaal uitgetrokken.
d) Be op<raaf bepaalt zich tot de afdeeling Banda.
e) Dit cijfer heeft vermoedelijk alleen betrekking tot de gouverne—
mentsafdeelingen Boeleleng en Djembrana.
IV.

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID ; UITKEEHINGSE.\' SPAAKFONDSEN.

Aan de gewone mededeelingen betreffende de in Nederlandsch-Indië bestaande liefdadige stichtingen of fondsen
moge voorafgaan eene korte vermelding van de ruime
Ter verwezenlijking van een door meergenoemden consulbijdragen welke in Nederland en zijne verschillende kologeneraal geopperd denkbeeld heeft bet Koninklijk Instituut
niën zoomede in den vreemde zijn beschikbaar gesteld tot
voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
leniging van den nood door de uitbarsting van Krakatau
te ' s G r a v e n h a g e onlangs aan dr. C. SNOUCK HURGRONJF. ,
op 26/27 Augustus 1883 te weeg gebracht. Volgens liet
lector aan de gemeente-instelling voor Iudisch onderwijs
afzonderlijk in druk uitgegeven verslag (1ste stuk) van
te Leiden, opgedragen te Djeddah gegevens te verzahet op blz. 2 hiervóór reeds genoemde Centraal Comité te
melen betreffende de werking van het Mohammedanisme
Batavia en het in de Nederlandscbe Staatscourant van 29
in den tegpnwoordigen tijd, in het bijzonder met betrekMei jl. opgenomen verslag van de (sedert ontbonden) Hoofdking tot Nederlandsch-Indië. Als bijdrage in de kosten
commissie die zich voor die zaak te's-Gravenhage gevormd
dezer zending, die zoowel uit een wetenschappelijk als uit
had , beliepen de ingekomen bijdragen. blijkens de op 10
een staatkundig oogpunt van nut. kan zijn , is in Juli jl.
Januari 1884 in Indië en op 22 April jl. in Nederland
ten laste der Indische begrooting een subsidie toegestaan
afgesloten rekeningen (dus ongerekend nog eenige nagevan f 1500.
komen griften) een totaal bedrag van f 1 1 9 1 8 0 2 , 4 9 , waarAangaande de Mohammedaansche godsdienstscholen in
van op Java en Madura werd bijeengebracht f 380 575 , in
Nederlandsch-Indië, waaromtrent genoemde geleerde zich
de buitenbezittingen f 115 6 6 6 , in Nederland, Suriname en
voorstelt in Arabië mede belangrijke gegevens te kunnen
Curacao f 397 0 ^ 8 , in het buitenland en door in het buiverzamelen, zijn in de voor dit verslag ontvangen gewestenland gevestigde Nederlanders f 298 523. In laatsfgemeld
telijke jaarberichten geen bijzonderheden aangetroffen die
bedrag bekleeden de bijdragen uit Engeland en de Straitstot aanvulling kunnen dienen van hetgeen ter zake in
Settlements (respectievelijk f 61074 en f 110 700) eene
eerste p l a a t s ; terwijl overigens daaronder was begrepen:
») Behalve deze 1710 werden er nog 848 mede rechtstreeks uit
Nederlandsch-Indië aangebracht, en wel met het Engelsche stoom- uit andere rijken in Europa f 74 671 , uit Siam , Japan ,
schip Djeddah, 't welk deze lieden langs de geheele noordkust van Saigon, Perzië en eenige niet afzonderlijk genoemde Aziatisebe landen f 39 3 9 1 , uit Afrika f 7256, uit Amerika
Java en langs de zuid- en westkust van Sumatra afhaalde. De overige
Nederlandsch-Indische bedevaartgangers, ten getale van 2711, deden
f 5131 en uit Australië f 300. Door eenige Chineezen op
meerendeels de reis via Singapore en Pinang en overigens voor een
S u m a t r a , Bali, Bauka en Singapore werden bovendien
klein gedeelte via Bombay en Aden, allen met vreemde schepen.
niet onbelangrijke hoeveelheden rijst ten behoeve van de
') Onder deze 4713 vertrekkenden waren er 373 die van vroegere
noodlijdenden geschonken. Omtrent de aanwending van de
bedevaarten in Arabië waren achtergebleven.
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geluen, waarbij als hoofdbeginsel heeft gegolden dat zonder
onderscheid van landaard of godsdienst hulp moest worden
verleen:! aan ieder die hulp behoefde, zal eerst in het nog
te verschijnen Eindverslag van het Centraal Comité volledige opgaaf kunnen worden gedaan , vermits tijdens de
opmaking van hot bovenbedoelde eerste gedeelte van baar
verslag alleen nog met de Europee-'che noodlijdenden (in
Bantam en de Lampongsche districten) was afgerekend,
te wier behoeve een bedrag van p. m. f 120 000 is besteed.
Hierbij is nog Ie vermelden dat de vrij mei solanrsloge te
Batavia een fonds in 't leven riep, » Krnkataufonds" genaamd , tot het verleenen van blijvende ondersteuning aan
weduwen en weezen van bij de ramp omgekomen E u r o Manen. Aan het »Waterenoodfonda , sedert 18f>4 onder
beheer van eene permanente commissie te Batavia , werden
de eerste middelen ontleen i tot het verstrekken van particuliere hulp. Op het oogenblik van de ramp had bedoelde
ominissie een bedrag van f 22 779,34 5 onder haar beheer.
In Januari jl. was UT achtereenvolgens reeds f 2 0 000
door het Centraal Krakatau-Cotnité teruggegeven.
Verder is hier D _• aan te teekenen dat een vermogend
oud-i:: .
J a v a , wijlen de heer O. L. DOKREPAAI. ,
behalve verschillende legaten aan andere instellingen , aan
het Protect i tscb • en aan het Roomsch-Katholieke weeshuis
te Sa
i] 'ievelijk een legaat, vau f 10 000 en
f 5 0 0 0 •• rmaakte tot oprichting van een door het bestuur
Taii
geatichten te beheeren •> DonnEPAAi.fonds ",
waar...'.
rente moet dienen om een telken male door
het weeshuiabeatuur te bepalen bedrag uit te koeren aan
weeze:. lie , het gesticht verlatende , zich door voorbeeldig

gedrag 1. .'.>•:. onderscheiden.
Dï

•; ~aven welke' ten aanzien van de bove;jb doelde

2»]
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rang zag de commissie zich genoopt om hare bedeelingen
aanzienlijk in te krimpen, ü p 31 December jl. hield zij slechts
f 22 over; daarentegen wees de rekening dor commissie
te Soerabaija een voordeelig saldo aan van f 10 685. Over
1882 waren die saldo's respectievelijk f 203 en f 12 103.
Met betrekking tot de armenverzorging door diaconieën
zijn slechts de volgende opgaven ontvangen.

Diaconieën.

UitgeAantal
keerd
bedect
in
den.
188:1.

Diakenen der E v a n g e liscli Lulliersche gemeente te .Batavia. . f7333

60

Als instellingen voor armenbedeeling zijn onder anderen
te noemen de op de drie hoofdplaatsen van Java van landswege ingestelde commisstën tot ondersleuning van b e boeftige Christenen. In de tot haar ressort behoorende gewesten van Java verstrekte de commissie te Batavia in
1883 een onderstand van f 2 2 581 aan 114 personen, die
te Samarang f' 5546 aan 114 en die te Soerabaija f 8247
aan 77 personen , alzoo te zameu f 30 374 aan 305 personen , of Bemiddeld f 119,26 per jaar en per hoofd , tegen
f 79,93 in 1882 (f 25 658 aan 321 bedeelden). De middelen
dezer commiaaiën bestaan uit de opbrengst der armenbelasting ad f 1 per mille op vendutiën en loterijen en uit
de giften door de ambtenaren van den burgerlijken stand
gecollecteerd bij huwelijksaangiften of het voltrekken van
huwelijken. Ten aanzien van het denkbeeld om bedoelde
heiasting op 2 per mille te brengen (zie vorig verslag
blz. 112) is door de Indische Regeering n o g geen heslissing genomen. Intus-chen is aan de commissie te Batavia
in Juli 1883 vergunning verleend om tot stijving van hare
kas eene geldloterij te houden. Hoewel in 1883 f 2000 uit
's lands kas was bijgepast, sloot hare rekening over dat
j a a r , ten gevolge van de meerdere behoeften, met een
tekort van f 172. Over 1882 beliep het tekort f867. Te Sama') In 1882 werd, volgena nader verkregen opgaven, te dezer
zake uitgegeven f 7451.

Over 1882 w e r d . mede ten behoeve van 60 personen.f 7586
uitgekeerd.

Diacouiefonds der Protestantschi' gemeente
te Pekalongan . . . .

600

f

I.'.em te S o c r a k a r t a . . .

929

14

Rnomsch-Katholiek armbestuur te Soerakarta.

158

5

D e inkomsten over 1883 be—
droegen f 245 , tegen f 23»
over 1882.

•>

Als boven f 129 en f 200. H e t
voordeelig saldo, op 31 December 1882 f 1909, was bij
het eind van 1883 verminderd
t o t f 1514.

Behalve in de ondersteuning
van behoeftige personen, heelt
het fonds in 1883 voorzien in
de kleeding van behoeftige
schoolkinderen.
D e inkomsten over 1883 b e droegen f 1385. Over 1882
werd opgegeven als ontvangen f 4904 en als uitgekeerd
f 425*.

Diaconiefonds der Protestantsche gemeente
te B a n d j e r m a s i n . . .

523

Idem te Amboina . . .

5400

45

In 1882 werd . ten behoeve van
80 bedeelden, uitgegeven
f 5040.

Idem te Neira (Banda).

2580

26

Als boven ten behoeve van 29
persoden f 488 (?).

weeshuizen en van e^nige andere liefdadigheidageatichten
op .Tav;: bij het Bestuur werden ontvangen , zijn verzameld
in bijlage T hierachter. Eene nieuwe in dat overzicht vermei 1 • inrichting is het in April 1883 te Djokjokarta geopende verzorgingsgesticht, hoofdzakelijk bestemd om het
schoolgaan voor de ver van die hoofdplaats wonende kinderen te vergemakkelijken. Nopens één van de in de aangehaalde bijlage vermelde 15 gestichten is over 1883 geen
verslag ontvangen. In de 14 andere vonden bij het einde
van dat jaar 1039 personen (bejaarden en onvolwnssenen)
verpleging. Drie weezen-inrichtingen ontvingen in 1883
weder subsidie uit 's lands k a s , en wel bet Parapaitanweexengesticht te Batavia f 6000, en de beide weeshuizen
te S a m a r a n g , die als centrale gestichten zijn aan te merken , te Kamen f 70 701. Voorts kostte het oudemannenhuis
te Bamarang den lande in 1883 f 6067 , namelijk f 1508
wegens bezoldiging van het huishoudelijk personeel, en
f4559 ') aan benoodigdheden voorde verpleegden (meeren*
deels behoeftige Europeanen die voor het overige van een
klein pensioen leven). Verder werd uit 's lands kas f 1425
betaald aan de Jongensweezeninrichting te Soerabaija als
tegemoetk ming in de verplegingskosteu van vijf weezen.

Verdere bijzonderheden.

Door de vereeniging > Fonds des vredes door het bloed
des K r u i s e s " te Soerabaija werden de inlan Iscbe Christengemeenten onder de zendelingen van Modjowarno (Soerabaija) en van Malang (Pasoeroean) in 1883 met f 3270
ondersteund. De inkomsten van het fonds bedroegen f 4641.
Van andere particuliere vereenigingen voor armenverzorging kwamen geen gegevens in.
Ten aanzien van de uitkee; i n g s - en spaarfoi dsen in
Nederlandsch-Indië bepalen zich de voor dit verslag ontvangen opgaven tot het navolgende.
Het te Batavia gevestigde studiefonds voor onbemiddelde
leerlingen van goeden aanleg had gedurende het op 30
September 1883 geëind'gle 7de boekjaar over verminderde
belangstelling te klagen. Het aantal contribuanten daalde
van 189 tot 118 Terwijl de lasten van liet fonds, van
f 2 4 0 4 in 1881/82, vermeerderden tot f 3 0 2 3 in 1882/83
(ten behoeve van 15 jongelieden die de lessen der hoogere
burgerschool volgden), gingen de ontvangsten terug van
f 4027 tot f 2919. Bovendien verminderde het kapitaal
van het fonds met f 4 6 3 , zoodat het bij het einde van
het boekjaar f 10 504 bedroeg Het studiefonds >MiddenJava" te Samarang bleef gedurende 1883 zijn ledental behouden. Op 31 December jl. waren namelijk 102 contribuanten ingeschreven , te ziimen voor f 205.50 's maande.
tegen 100, met eene gezamenlijke contributie van f 196,50
's raaands, bij het einde van 1882. De bijdragen k w a men echter minder geregeld i n , zoodat f 1144 te dier
zake achterstallig was. Wegens geldelijke ondersteuning van leerlingen (in 't geheel ten getale van 10, die
allen vrij schoolgeld hadden en boeken , terwijl 2 hunner
bovendien in de kosten van inwoning gedeeltelijk werden
tegemoet gekomen) werd in 1883 uitgegeven f 2577, behalve het bedrag aan boeken voor zoover die uit den aanwezigen voorraad verstrekt werden. Bovendien werd nog
f 1104 besteed voor aankoop van leermiddelen. Op 31
December jl. genoten nog slechts 6 leerlingen ondersteuning. Van het »Soerabaijasche Schoolfonds" zijn geen
opgaven ontvangen.
In bloeienden toestand verkeerde het uitkeeringsfonds bij
overlijden, opgericht door de vrijmets-laarsloge te Sama-
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r a n g ; het telde bij het eind van 1883 159 leden , waarvan
152 betaalden voor MM uitkeering van f 2000 en 7 voor
eene uitkeering van f 1000. Hoewel in het nfgeloopen jaar
f' 5000 moest worden uitgekeerd , vermeerderde het kapitaal
van f 63 000 tot f 75 726. Ten opzichte van oene te Buiteny.org beslaan'ie v e r e n i g i n g met 88 laden, onder den

BATAVIA.

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 1
Januari 1883

naam van Christen begrafenisfonds > de E e n d r a c h t ' ' , vindt
men aangeteekend dat de ontvangsten bedroegen f 1077
en de uitgaven f 639.
De volgende talud bevat eenige mededeelingen nopens
de vijf in Xederlan sch-Indië Instaande spaarbanken, (Over
het militair spaarfonds zie men blz. 37 hiervóór.)

KAMAHANG.

SOERABAIJA.

f 1 420 537,35» a. f 2 622 808,29•'•
4 5 3 7 3 * . 02»

Gedurende 1883 ingebracht
T e zamen

.

.

.

f 1 874 271,38

Gedurende 1883 teruggenomen.

.

.

.

524 014.07

Blijft ingelegd.

.

.

.

f 4 350 257,31

Bijgeschreven wegens duidend en rente
voor de inleggers over 1883 . . . .

54 097 02»
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f 2 431 870,70»

PADANG.

f

1 213 400,28»

1 135 430,70
f 3 7^8 238,99»
1 004 032,07

f 3 045 271,05

114401,50

f 2781 328,99»

f

110 778,38
f

803 912.05»

f 2 7.i3 000.92»

159 374,00

MAKASSER.

270 152.38

f

82 495,12»
f

30 485.44

193 057,25»

f

121 700,88 a) f 0 750 "'97 29»
07 358,29

2 980 701,08

189 005,17

f 9 742 098,97»

78 003,90

2 553 087,28

110 401,21

f 7 189 311,09»

4 479,85»

5 170,97

TE ZAMUN

208 701,39

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 31
t 1404 354,93»
Reservefonds op 31 December 1882 .
ii

n

n

v

, S 8 3

•

f 2 868,008,42»

f 2811 814,43»

f

198 834.22»

f

114 941.06»

f 7 398 013,08»

.

103 000.00

198 874,71»

72 180,21

3 925,49

0 981,74

385 502 13»

•

105 000,00

222 000,10»

80 527,00

5 015.00»

8 491.74

422 900.50

a) Herziene cijfers overeenkomstig het laatst verschenen jaarverslag.

Blijkens bovonstaando opgaven weid te Batavia eu Ie
Makas^er meer teruggenomen dan ingebracht, zoodat daar
op 31 December jL respectievelijk f 16 1R2 e.i f 6786 mindpr ingelegd bleef dan bij het einde van 1882. Danrente
w.is bij <'••: drie andere spaarbanken de inleg o p 3 1 December 1883 f 664 664 hooger dan bet jaar te vore . (teSamarang f 245 2 6 0 , te Soerabaija f 379 9 . 4 en te Padang
f 39 4(;0 meer). Het aantal inleggers klom t e :
Batavia
Samarang
Soerahaija
Piidang"
Hukusser

van 2525 tot 2053
., 3501 „ 3089
„ 2433 ., 2741
„
253 ,, 285
„
142 ., 168

waaronder 15 inl. en 32 vreemde oosterl.
73
02

|

14
7

|

7
15

Te Batavia waren er onder de inleggers 1747, teSama-

rang 2043, te Padang 154 en te Makasser 94 voor bedragen
beneden de f 500. \ o o r alle inleggers dooreengenomen
bedroeg op 31 December 1883 de gemiddelde inleg per
hoofd respectievelijk f 5x9 , f 7 7 8 , f 698 eu f 684. Voor
de spaarkas te Soerabaija bedroeg dit laatste gemiddelde
f 1026, docii liet blijkt niet hoeveel er o n ' e r hen waren
met een tegoed beneden de f 500. De inleg van inlanders
en vreemde oosterlingen is alleen voor Batavia en Bamarang afzonderlijk opgegeven en bedroejr op 31 December jL
bij eerstbedoelde spaarbank f 4902 en f 9 1 1 0 , bij de andere
f 32475 en f 4 7 952.
V.

BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE DIENST EN VEEARTSENIJDIENST.

§ 1. Burgerlijke gen$t$k%*dige dienst.
Aan de in 't vorig verslag (blz. 113) genoemde regelingen en voorschriften tot uitvoering van het nieuwe regiement op den burgerlijken geneeskundigen dienst in Reder*
landscli-Indiö (Indisch Staatsblad 1882 n°. 97) werd bij
gouvernementsbesluit dd. 11 Juli 1883 n°. 5 (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 4001) een nieuw voorschrift toegevoegd , houdende regeling van hetgeen door de hoofden
van gewestelijk bestuur is in acht te nemen alvorens zij
hun visum verleenen op de bewijzen van bevoegdheid,
welke door hen , die gerechtigd zijn tot uitoefening van
de j,'enees-, h e e l - , verlos-, tandheel- en artsenijbereidk u n s t , moeten vertoond worden ter plaatse waar zij zich
komen vestigen. Tevens is daarbij oet noodige voorgeschreven om de geneeskundige autoriteiten bij voortduring
op de hoogte te houden van de mutatiën onderde in eenig
gewest toegelaten geneeskunstoefenaren . tandheelkundigen
en apothekers.
Teneinde krachtiger op te treden tegen de zich meer
Handelingen dor Sttten-Generaal. Bqhcwi. 1 8 8 4 - 1 8 8 5 .

|
•
j
•
!

en meer uitbreidend; syj>hilis zijn de hoofden van gewestelijk bestuur in October 1883 uitgenood igd ouidegawes*
tehjke en plaatselijke keuren tot tegengang van de na leelige
gevolgen der prostitutie met de meeste gestrengheid te
handhaven, en om van de belemmeringen, welke die
handhaving mocht ondervinden , aan de Begeering mededeeling te doen , met aanwijzing van de middelen die tot
wegneming van de bezwaren zouden kunnen leiden. In
Maart jl. b»eft de Indische Regeering nog het verhingen
doen kennen dat het geneeskundig onderzoek der pn stituées en de behandeling van de zieken onder haar niet
dan bij uitzondering worde overgelaten aan doctors— ijawa.
Een en ander zal zooveel mogelijk moeten belmoren tot
de taak der plaatselijke Europeesche geneesheeren. Overigens is bij eerstbedoelde beschikki-.g a l i voorloopige voorriening nog bepaald d a t , bij genus van eene ande e gt»legenheid ter plaatse, de zieke prostituees — mits onder
behoorlijke afscheiding — ter verpleging kunnen worden
opgenomen in de militaire hospitalen, en waar deze ontbreken of geen ruimte aanbieden ir; de plaatselijk" g e vangenissen.
Het in 't leven roepen van algemeen werkende bepalingen tot wering en beteugeling van besmettelijke ziekten ,
Eooals blijkens het vorig verslag blz. 113 in de bedoeling
l a g , is gebleken groot bezwaar te ontmoete:: wegens de
zeer uiteenloopende toestanden m de verschillende gedeelten
van Nederlandsch-In Hë. De Indische Regeering u daarom
te rade geworden deze aangelegenhei I bij plaatselijke
keuren te doen regelen , waartoe de hoofden van grfwestelijk bestuur zijn uitgenoodigd, terwijl hun een door den
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid in overleg
met den chef van den geneeskundigen dienst opgemaakt
ontwerp van zoodanige keur als leiddraad is toegezonden.
Tot wegneming van twijfel, waartoe opeen paar punten
de quarantaine-bepalingen voor schepen en vaartuigen
(Indisch Staatsblad 1879 n°. 99) blpken aanleiding te geven ,
werd bij eene circulaire van 18 October 1883 (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 3914) aan de hoofden van ge
westelijk bestuur en aan de met het geneeskundig staats*
toezicht belaste autoriteiten in Nederlandsch-Indië opgemerkt dat de bedoelde bepalingen niet behoeven te worden
toegepast wanneer de besmettelijke ziekte, die ter plaatse
van vertrek heerschte, zich reeds epidemisch of sporadisch
vertoont op de plaats van aankomst, maar dat o e r i g e n s ,
wanneer de reis uit eene besmette plaats is ondernomen ,
quarantaine moet worden toegepast ook als de laatste
aanlegplaats op reis eene onbesmette haven is geweest.
Ten slotte moet hier nog gewezen worden op hetgeen ,
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blijkens het medegedeelde in hoofdstuk O , t/d. II, hierachtcr,

digen dienst zoowel VU de besturende ambtenaren als van
de geneeskundigen ingekomen opgaven van het aantal der
in 18-S3 en het 1ste kwartaal 18^4 bekend geworden ge-

vanwege den dienst der grondpmlmgcn weder is

verricht tot liet verschaffen van artesisch drinkwater op

vallen van sporadische en epidemische koorts, cholera en

verschillende plaatsen , omdat dit van hygiënisch belang' Is.

pokken. Wegens de moeilijkheid om ten deze volledige
gegevens te verkrijgen, zijn de verzamelde cijfers uit den
aard der zaak slechts als minima aan te merken. W a t de
koortsen betreft, zijn alleen opgaven betreffende Java en
Madura ontvangen. Aan de laatstbedoelde opgaven zijn de
volgende totalen te ontleenen.

1

Aljememe gezondheidstoestand. Ter aanvulling van hetgeen nopens de Volksgezondheid in de verschillende gewesten In algemeenen zin is ge/.egd in hoofdstuk C van
dit verslag, is te dezer plaatse hoofdzakelijk slechts g e wag te maken van de hij den chef over den geneeskunAantal
koortslijders

GEWESTEN.

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Aantal
gedurende 1883

Aantal bijgekomenen in 1883.

31 Deeember
1883.

Aantal koortslijders gedurende het
1ste kwartaal 1884.
Bijgekomen.

31 ]Je- Januari
Novem- Dccenv
Sep- October.
bcr.
ber.
cember t/m
tembcr.

Te
zamen.

4 427
1 821

2 430
590
19807

5 412
11 119
91 904

2 094
49 202
49 007

10 542
05 338
103 199

0 072
11 438
42 020

919
3 128
14717

2 951
50 902
105 802

1 8GI
5 908
12 043

514
778
4 014

230
249
650

390
5 183
10 400

90 953

0 053

9 031

10 451

123 108

109 858

14957

4 875

12 857

8 338

10 712

3 858

103 201

28 88G

118 080

112 014

302 187

170 588

33 721

104 050

32 729

14 244

11 841

19 837

hersteld.

overleden.

1882.
11

Overige gewesten van
Java en Madura . . .

Aantal
nog ziek

190
0 582
0 772

Behalve in eenige afdeelingen van Bagelen , Banjoemas
en Bantam kwamen in het afgeloopen jaar epidemische
koortsen op Java en Madura weinig voor. Vandaar dat
deze drie gewesten in het staatje hierboven afzonderlijk
zijn opgenomen.
Is de oorzaak der epidemie iu Banjoemas en Bagelen
niet kunnen worden opgespoord, — (alleen viel op te
merken dat zij de moerassige streken het ergst teisterde
en in hevigheid verminderde naarmate de bodem minder
drassig werd,) — wat Bantam betreft, waar de koortslijders hoofdzakelijk werden aangetroffen in de dessa's die
grensden aan het gedeelte der kust dat door de vloedgolven
van 2(i/27 Augustus was vernield, scheen het ontstaan
der ziekte te moeten worden gezocht in de nog aanwezige
ontbindingsproducteu , daar met alle plantaardige overblijfselen en evenmin de vele door de zee achtergelaten
koraalblokken badden kunnen worden weggeruimd. Deze
ontbindingsproducten gaven vermoedelijk ook aanleiding
tot het ontstaan van de kwaadaardige been- en voetzweren , die vooral in het district Tjiriugin bij velen werden
aangetroffen. De van bestuurswege genomen maatregelen
bestonden in de detacheering van buitengewoon Europeescb
en inlandse!) geneeskundig personeel, — de tijdelijke toevoeging aan het gewone bestuurspersoneel van een drietal
Europeesche ambtenaren (twee in Bagelen en één in Banjosmas) en van een lOtal inlandsche gecommitteerden (in
Bantam) om behulpzaam te zijn in de uitdeeling van
geneesmiddelen , in het toezicht op het reinhouden van
de dessa's en op de naleving van andere hygiënische
voorschriften , — de openstelling van de gelegenheid tot
kostelooze verpleging, in daartoe opgerichte noodlokalen,
van uitgeputte koortslijders in Bagelen en van lijders aan
beenzweren in Bantam , — het op 's lauds kosten doen
schoonmaken van de in den laatsten tijd in verwaarloosden
toestand geraakte wegen en goten ter hoofdplaats Tjilatjap,
waartoe de krachten der bevolking niet meer toereikend
waren , enz. In een aantal dessa's van Bantam werd de
toestand opgenomen door den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst voor Java en Madura; in
de beide andere gewesten , waar bovendien de hier en daar
heerschende schaarschheid aan voedingsmiddelen ook noopte
tot voorzieningen met betrekking tot het gezonde deel
der bevolking, werden de geteisterde afdeelingen (met
namen Karang-Anjar, Keboemen en Koetoardjo in Bagelen,
zoomede Tjilatjap en Banjoemas in Banjoemas) bezocht
door een der hoofdinspecteurs der cultures (later ook door
bovengenoemden geneeskundigen inspecteur). In Maart en
April jl. konden de meeste dier buitengewone maatregelen
•worden opgeheven. Van de door de epidemie bezochte 15
districten in Bagelen en 3 in Banjoemas hadden Poering
(Karang-Anjar), Wonoroto (Koetoardjo), Am bal (Keboemen)
en Adiredjo (Tjilatjap) het grootste aantal zieken gehad,
namelijk — van het uitbreken der koortsen (in September
en October 1883) af tot omstreeks het eind van Februari
j l . — respectievelijk 7 8 , 59 , 47 en 41 pet. van het zielental

Januari. Februari. Maart.

Overleden.

der geteisterde dessa's. De sterfte v< as in die vier districten
geweest respectievelijk 8, 7, 8 en 4.6 pet. van het zielental
en 1 0 , 1 2 , 17 en 11 pet. van de aangetasten. Voor al de
geteisterde dessa's dooreengenomen bedroegen de ziektegevallen in Bagelen 28 en in Banjoemas bijna 30 pet.,
de sterfgevallen respectievelijk 4 a 3.5 pet. van het zielental,
terwijl er van de aangetasten stierven in Bagelen 13.5 en
in Banjoemas 12 pet.
In Maart jl. werd ook nog op een tweetal plaatsen in
de a&leeling Madjalengka (Cheribon), waar vele inlanders
door kwaadaardige beenzweren waren aangetast geworden ,
in daartoe opgerichte loodsen van bestuurswege gelegenheid
gegeven tot kostelooze verpleging. Hunne behandeling
werd opgedragen aan een tijdelijk ter plaatse gedetacheerden
doctor-djawa.
Te Tanah-Datar in de Padangsche Bovenlanden (gouvernement Sumatra's W e s t k u s t ) , alwaar in het begin van
1884 epidemische koortsen begonnen te heerschen, werd
in Maart jl. tijdelijk een doctor-djawa te werk gesteld.
De cholera vertoonde zich in 1883 meerendeels slechts
sporadisch, en wTaar de ziekte epidemisch uitbrak, zooals
hier en daar in de gewesten Batavia, Samarang, Bagelen
en Madura, en in sommige gedeelten van Sumatra, Borneo
en Celebes , nam zij gelukkig geen groote verhoudingen
aan. De ingekomen maand-opgaven over 1883 wijzen de
volgende totalen a a n :
lste semester: 5 037 choleragevallen, waarvan metdoodel.afloop 2 501
2de
id.
19 929
„
„
„
„
„
14 104
24 9G6

16 725

Van de 5037 ziektegevallen in het eerste halfjaar kwamen
er in de gouvernementen Sumatra's Westkust en Celebes
en onderhoorigheden respectievelijk 2563 en 773 voor.
Gedurende de tweede helft van 1883 waren de cijfers over
de maanden Augustus en September het hoogst, namelijk
8325 en 4522, en daarin hadden ' t grootste aandeel de
onderstaande gewesten :
Samarang:
in Augustus met 1G19 en in September met 878 lijders
Palembang:
1590
1076
Westerafdeel.
van Borneo:
1140
33
Zuider- en
Oosterafd.
van Borneo:
2468
1224
6817
Overige gewesten :
T e zamen als boven

3211

1508

1311

8325

4522

In het eerste kwartaal 1884 werd zoowel op Java als
in de buitenbezittingen zeer weinig van cholera gehoord.
Van het gering aantal gevallen, over die maanden gerapporteerd, waren de meesten op Madura voorgekomen.
Op sommige plaatsen waar de ziekte epidemisch heerschte,
vorderde hare bestrijding eenige buitengewone voorziening.
Zoo werd te Padang (Sumatra's Westkust) en te Telok
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Semawé (Atjeh) in Juni en Juli 1883 een tijdelijk hospitaal
opgericht. Te ï e l o k Semawé en toToengkoep (mede in Atjeh)
•werden eenige woningen onteigend en verbrand , terwijl
te Sintang (Westewfdeeling van Borneo) eene quarantaineloods weril gebouwd en te Palembang eenige siekenoppassers werden in dienst gesteld.
Sedert in het atgeloopen voorjaar eenige berichten zijn
Openbaar geworden van de Duitsche wetenschappelijke
commissie die tot taak had om in Britscli-Indiö do ziektekiemen der Aziatische cholera op te; sporen . maakt het
hier te lande een punt van overweging uit ook in Neder*
landsch-Indië, wanneer daar namelijk eene cholera-epidemie
van eenig belang mocht uitbreken , een dergelijk onderzoek
te doen instellen. Inmiddels kunnen de uitvoerige verslagen
der Duitsche commissie worden afgewacht, om daarna de
voorlichting in te roepen van de Koninklijke Academie
van Wetenschappen omtrent de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmede bet onderzoek in Nederlandscb-Indll)
behoort te geschieden.
De pokziekte kwam in het afgeloopeu jaar in Nederlandsch-Indie" meer verspreid en hier en daar ook heviger
voor dan in 1882. De ontvangen opgaven wijzen over 1883 en

BEHANDELD

het 1ste kwartaal van 18K4 een totaal aan van 63 414 g e vallen , waarvan 80!)!) niet doodelijken afloop , terwijl de
opgaven over de veertien maanden Januari 1882 t/m

Februari 1883, in 't vorig verslag opgenomen, slechts 7130

gevallen betroffen , waarvan 005 met doodelijken afloop.
De gewetten waar de ziekte in bet thans besproken tijdvak
den grootaten omvang verkreeg waren iladura en Dorneo's
Zuider- en Oosterafdeeling, waar liet getal pokkenlij Iers
respectievelijk 11220 en 29 008 bedroeg, waarvan er 838

en 6399 stierven. Onder bet bovenvermeld totaal van 53 414
aangetasten waren 1250 lij Iers aan waterpokken of aan
gewijzigde pokken, van welke er 3(5 overleden. Ter b e st rijding van deze ziekte werd in de afdeeling Sidaijoe

(residentie Boerabaya) in Augustus en September tijdelijk

een hulpvaccinateur in dienst gesteld, terwijl in de residentie
Probolinggo in Juni twee loodsen ter verpleging van lijders
aan pokken werden opgericht.
Aan de geneeskundige statistieken , voorkomende in de
bijlagen U , V , W en X hierachter, kunnen de navolgende cijfers worden ontleend, d i e , voor zooveel de koorts-,
cholera- en pokkenlijders betreft, reeds begrepen zijn in
de hooger vermelde lotalen.
Behandelden.

Overledenen.

Sterftevorhouding.

Java
Buitenen Madura. bezittingen.

Java
Buitenen Madura. bezittingen.

Java
Buitenen Madura. bezittingen.

DOOR:

KOORTSLIJDERS.

E u r o p e s e geneesheeren. j
doctors-djawa

? £ £ $ £ * ? ? ?

j

^^ST^?

2G2 4GG
29GG8
23 825
18011

4 943
337
7 003

20 5G4
1 981
1 843
097

100
4
128

1 : 12.7G
1 . 14.97
1:12.92
1:25.84

1 : 49.43
1 :84 25
1 : 54.75

333 970

12 288

25 085

232

I : 13.31

1 : 52.96

3 802
733
785
451

5G74
103
463

2 G97
48G
G44
251

3 604
40
73
204

1
1
1
1

1
1
1
1

5771

0 291

4 078

3 927

1 : 1.415

1 : 1.602

1 :15.3
1 : 76.57
1 : 11.61
1 : 9.085

1 : 6.04
1 : 7.133
1 : 13.419

1 :12.56

1 : 6.942

ClIOLERALUDERS.

Europeesche geneesheeren. | f P J * £ * g ^ g e l a s t e n
doctors-djawa

j Kp^isc^aangetasten

: 1.409
: 1.508
: 1.218
: 1.79

:
:
:
:

1.574
1.108
1.410
2.203

I
POEKENLIJDERS.

Epidemisch aangetasten
Andere lijders. . . .
Epidemisch aangetasten
Andere lijders. . . .

Europeesche geneesheeren.
doctors-djawa

3 383
1 219
418
318

2 706
107

5 338

418
15

832

221
133
3G
35

3G45

425

525

62

LIJDERS AAN ANDERE ZIEKTEN.

?

1 473
4G87G

845
II 805

127
5219

194
548

1: 11 59
1 : 8.98

1 : 4.355
1 : 21.54

Epidemisch aangetasten
( Andere lijders. . . .

13 2(15

12 524

393

380

1 : 33.75

1 : 32.44

61G14

25 174

5 739

1 128

1 : 10.73

271 124
78 490
25 028
32 045

9 225
1G90G
440
20 827

23 009
7 819
2 i23
1 370

4 246
709
77
780

40G 693

47 398

35 327

.812

Europeesche geneesheere, j
doctors-djawa
J

^

^

f

"
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RECAPITULATIE.
Europeesche geneesheeren. a) \
doctors-djawa 6)
J

^ ^ ^ J J N ^ « * «

< Epidemisch aangetasten
( Andere lijders. . . .

1 : 11.48
1 :10.03
1 : 9.919
1:23.28

1: 2.17
1 : 23.48
1 : 5.714
1 ; 20.701

1 : 11.51

1 : 8.155

o) De opgaven betreffende de behandelden door Europeesche geneesheeren hebben betrekking:
die voor Java en Madura tot 52 van de 54 standplaatsen of ressorten die bij het einde van 1883 bezet waren , zijnde door twee plaatselijke
geneesheeren geen opgaven ingezonden (waar eenig geneesheer met de waarneming van den dienst in meer dau één aldceling was belast, zijn die
verschillende afdeelingen als één ressort gerekend); vijf standplaatsen of ressorten waren op 31 .December 1883 onbezet, doch in één daarvan werd
gedeeltelijk in den dienst voorzien door een naburig geneesheer;
die voor de buitenbezittingen tot 36 van de 42 Bezette standplaatsen van met den plaatselijken civielen dienst belaste geneesheeren , zijnde Tan
6 standplaatsen geen opgaven ingekomen. Dertien standplaatsen . waarvan 3 organiek aangewezen voor civiele geneesheeren en 10 voor met den
civielen geneeskundigen dienst belaste officieren van gezondheid, waren op 31 December 1883 onbezet. (Echter waren op 4 van deze 13 standplaatsen doctors-djawa met den dienst belast.)
6) De opgaven betreffende de behandelden door doctors-djawa hebben betrekking: die voor Java en Madura tot 31 , die voor de buitenbezittingen
tot 32 standplaatsen. Bovendien waren ten aanzien van 14 standplaatsen op Java en van 12 in de buitenbezittingen geen opgaven ingekomen.
Sommige dezer laatste standplaatsen schijnen echter van een doctor-djawa ontbloot te zijn geweest. Vier andere standplaatsen (3 op Java'Jen 1
op Banka) worden uitdrukkelijk als onbezet opgegeven.

De bijlage Y bevat de gewone statistiek van het aantal
omgekomenen door ongelukken, door manslag en door zelf-

moord. Als verdronken zijn een groot aantal personen opgegeven, die omkwamen bij de uitbarsting van Krakatau.
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Ji'uropcesche ijeneeshuudujen. Behalve op de drie hoofdplaatsen van J a v a , alwaar de plaatselijke geneeskundige

dienst wordt waargenomen door een Stel itadsgeneetbeereo,
als: 3 te Batavia, 2 ie Bamarang en 3 te Soerabaija, was
die dienst op Java en Madura opgedragen aan 35 pnrti-

culiere geneeshoeren en aan 18officieren van gezondheid,
terwijl bovendien nog 1 burgergeneeaheer aan net marineetablisseuient te Soerabaija verbonden was. Eenigeu hunner
waren belast met den dienst in meer dan één ressort, omdat
niet alle vacatures konden worden vervuld. (Uit Nederland
werden in 1883 twee civiele geneesheercn verkregen.) Geheel

van geneeskundige hulp ontbluol waren bij bet eind van
1883, wat de ressorten op Java en Madura betreft, de
a/Jeeliugen Soemednng (aaJcrt 1881), Madjalengkn (sedert
1882), Pamakiusan-Satnpang (sedert November 1883), en
Anjer-Tjiringhi (sedert December 1883). In de vervulling

van laatatgemekl reas rt werd echter reeds spoedig in den
aanvang van 1884 voorzien; bet instaat nu uit de aldeelingen Paudeglang eu Tjiringin, daar de officier van ge•ondiieid te Semng bebwi ismetdendienetin de afdeoling
Anjer Voor T, e BH . sedert 1880 onvervuld, kon in Augustus 1883 weder een particulier geneesheer gevouden
worden. Ten gevolge van de opheffing der betrekking van
officier van gezoudhei . hü het garnizoen te Banjoewangi
is in den aanvang: van 1884 ook deze standplaats van
geneeskundige I alp verstokt n gerankt.
Van de vijf stan Iplaats n voor civiele geneeaheeren buiten
Java en Madura waren alleen die te Padang en teTaudjoug
Pnudan tjezet. terwyl te Saleijer de dieust aan een doctordjawa was opgedragen. Voor de twee andere dezer vijf
standplaatsen (tiorontslo en Bonthain) kou geen voorziening
worden getroffen. Up < irie der garuizosnsplaatsen in de
buitenbezittingen voor welke geen officieren van gezondheid
beschikbaar waren, namen doctors-d jawa zoowel den civielen als den militairen geneeskundigen dienst w;iar. nauielijk
te B unbas, S iparo ia en W a h a a i ' ) . Voor Pangkal Pinang op
Ban ka kon in 1883 voor het eerst sedert verscheidene jaren
weder een officier van gezondheid worden aangewezen.
Het aantal der in I ie' uitsluitend particuliere praktijk
uitoefenende geneeaheeren, dat bij het einde van 1882
31 bedroeg, was op 31 December 1883 tot 34 geklommen
Er kwamen namelijk 5 nieuwe geneeaheeren bij, a l s :
1 atadsgeneesbeer op nonactiviteit, die in 't begin van
1883 v.m buitenlandsch verlof is Batavia terugkeerde, en
4 eervol ontslagen officieren van g e » n Ibeid , terwijl daarentegen 1 particulier geneesheer overlee I en 1 zich tijdelijk
naar Europa begaf.
Tand heelkundige praktijk werd a l l e n te Batavia uitge- :
oefend 'oor een dairtop bevoegden arts.
Voor bet eerst werd in 1883 op den voet van !;et nieuwe
reglement op den burgerlijken geneeskundigen dienst (In- i
dise'n Staatsblad 1882 n°. 97) m Nederlandsch-IndiBexamen
afgeuonn u ter verkrijging van de bevoegdheid om aldaar
de g e n e e s - , i:eei- en verloskunst uit te oefenen. Voor dit
practisch artsexamen (arr. 18 van genoemd reglement)
meldden zich aan 2 vreemde geneesheeren die in hun land j
bevoegd waren om de geneeskunst in haren geheelen
omvang uit te oefenen. Aan beiden kon het artsdiploma !
voor Nederlandscl.-Indifl worden uitgereikt. Ten dienste
van volgende examen-commissie.i on van latere examinandi
is een uittreksel uit het rapport, betreffende dit (te Batavia
gehouden) examen openbaar gemaakt in de Javasehe Courant dd. 25 Januari 1884.
Particuliere apothekers Het aantal particuliere apotheken
vermeerderde in 1883 van 28 tot 3 5 , waarvan er op elk
der drie hoof iplaatsen van Java 5 gevestigd waren (buiten
de 2 stadaapotheken te Batavia en Bamarang) en verder op
elk der plaatsen Buitenzorg, Cheribon, Pekalongan,
Djokjokarta en Soerakarta 2 , terwijl de overige 10 parti
CUÜere apotheken werden aangetroffen te Bai.dong , T a g a l ,
Salatiga , Pasooroeau , Malang , Probolinggo, Kediri, Pad a n g , Makasser en Banda. Te Batavia en Soerabaija hadden
drie apotheken filialen , namelijk te Batavia de stads- en
') Op Java en Madura wordt de geneeskundige dienst bü kleine
garnizoenen, waar mogelijk, opgedragen aan den civielen plaataeljjken geneesheer, onder genot van een daggeld boven zyne toelage.
Nu de barissan in het regentschap Sunianap op Madura een gouvernementskorps is geworden (zie blz. 40 hiervóór), wordt sedert
November 1883 op dien voet ook voorzien in de geneeskundige
behandeling van de daartoe behooreude officieren en minderen.
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eene particuliere apotheek, en te Soerabaija eene particuliere
apotheek. Aan eene te Saniarang gevestigde apothekersfirma werd vergunning verleend om eene haar toebehoorende tijdelijk onbeheerde apotheek in den Chineeschen
kamp aldaar tegelijk met de door haar beheerde waar te

nemen. Deze verguuniig werd driemalen, telkens voor

den tijd van drie maanden , verlengd.

Op negen van do bovenvermelde plaatsen (Batavia, Samarang , Soerabaija, Djokjokarta, Soerakarta, Bandong ,
T a g a l , Pekalongan en Padang) werden in hetafgeloopen
jaar de apotheken overeenkomstig de daaromtrent bestaande
voorschriften geïnspecteerd Slechts één apotheek , en wel
te Batavia, gaf aanleiding tot bet houden van eene heri»pecf.e, die tot resultaat had !nt de apotheek toen volkomen in orde werd bevonden.
Hoewel in 1883 tweemalen gelegenheid gegeven werd
tot het afleggen van het apothekers-examen, meldde zich
niemand daarvoor aan. Aan het examen voor apothekersbediende onderwierpen zich de eerste maal 4 en de tweede
maal 3 candidaten. Slechts aan 2 van deze laatsten kon
het getuigschrift worden uitgereikt.
Behalve eau de 2 laatstbedoelde personen werden in
1883 nog akten van toelating verleend aan 1 apotheker
en aau 3 apothekersbedienden die in Nederland waren gediploineerd. Voorts meldden zich tot de uitoefening van
de artsenijmengkunst in Nederlandsch-Indië nog aan 2
eervol ontslagen militaire apothekers.
Jüiropeesche vroedvrouwen. ?Jet inbegrip van de 6 Stads*
vroedmeesteressen op de drie hoofdplaats ui van Java wnron
er op 31 December 1883 in Nederlandsch-lndié 20 lluropeesene vroedvrouwen (legen 16 in 1882), namelijk 8 te
Batavia, 5 te Soerabaija, 2 te Bezoeki en 1 te Buitenzorg,
Bamarang, Djokjokarta, Soerakarta en Pasoeroean. In het
laatst van bet afgeloopen j a a r werd namelijk aan 4 vrouwen
de akte van toelating tot uitoefening van de verloskunst
in Nedarlandach-Indié uitgereikt, nadat zij in October te
Batavia aan liet vereisebte examen hadden voldaan.
I'ithiiidscke :i"neeskv.ndijeu Aan liet einde van 1883 waren
op .lava en Madura 59 en in de buitenbezittingen 38 , dus
in het geheel 97 doctore-djawa in dienst, waaronder 6 pas
aangestelden , die in den loop van het jaar het. vereischte
examen hadden ifgeiegd. Dit aantal werd in het beginvan
1881 nog vermeerderd met 1 . ten gevolg' van de weder*
opneming 1 in 'slands dienst en de daarop gevolgde plaatsing op Javn van een doctor-dj a w * , die in 1882 wegens
dienstweigering ontslagen was (zie vorig verslag blz. 117).
Daarentegen kwamen er 5 in 1883 aan den dienst te ontvaIlen , namelijk 3 wegens overlijden (1 hunner kwam oin bij de
uitbarsting van Krakatau) ei 2 die eervol ontslagen werden.
Op welke plaatsen doctors-djawa gevestigd waren , kan
blyken uit bijlage W. De (5 nieuw aangestelden werden
geplaatst als volgt: 4 als tijdelijke a.lsistenten bij de stadsverbanden te Batavia e:i Bamarang (één van dezen werd al
spoedig in Krawang onder io-jzicht van den civielen g e neesbeer aldaar werkzaam gesteld), 1 bij de civiele zieken*
inrichting verbonden aan de gevangenis te Soerabaija , en
1 bij het berriberri-gesticht te Buitenzorg. Zij waren de
eerste7i die volgeus het legenwoordig studieplan waren
opgeleid en daar 'net 1 leek dat hun een ruimer veld van
geneeskundige werkzaamheid k«n worden toevertrouwd
dan aan de volgens het vroegere plan opgeleiden , is in
October 1883 (Indisch Staatsblad n°. 232) machtiging verleend om hun reeds dadelijk eu voortaan ook aan de nog
te benoemen doctors-dj iwa een vollediger stel instrumenten
te verstrekken.
Het aantal inlandsche jongelieden die zich bij de opleidings-inrichtingte Weltevreden voor doctor-djawa bekwaamden belkp bij den aanvang van den cursus 1883/84 (met
inbegrip van de eerst in September en November 1883 toegelaten 15 nieuwe élèves) Ü2, of Ü meer dan gedurende de
eerste maanden van het vorige schooljaar ingeschreven
waren. In den loop of bij het einde van het cursusjaar 1882/83 kwam 1 élève te overlijden en werden er
8 om andere redenen afgeschreven , namelijk de 6 die het
diploma verwierven *) , 1 die wegens ziekte en 1 die wegens
') Over het door hen ten overstaan van eene speciale commissie
afgelegd examen wordt uitvoerig gehandeld in het jaarverslag der
school over 1882/83, opgenomen in de Javasche Courant van 31
December 1883.
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geringen ijver en onvoldoende geestvermogens ontslagen
werd. Bij het toelatingsexamen voor den in 1883 aanvangenden cursus slaagden 15 van de22candidaten. De over*
gangsexamens voor dien cursus werden in de geneeskundige
afdeeling der school, die t o e n , buiten de (J in het eindexamen geslaagden , 22 élèves telde, slechts door 13 met
goed gevolg afgelegd, en in de voorbereidende afdeeling,
uit 2b* élèves bestaande , door 7 , die tot de hoogste klasse
dier afdeeling behoorden en dus tot de geneeskundige lessen
konden worden toegelaten. Van de 15 nieuwe élèves kon
er 1 al dadelijk naar de geneeskundige afleiding overgaan ,
terwijl de 14 anderen in de laagste klasse der voorbereidende afdeeling moesten worden geplaatst. In verband met
een en ander waren de (52 élèves, waarmede het school jaar
1883/84 aanving, verdeeld als v o l g t : voorbereidendeafdeeling 33 (hoogste klasse 7 , tweede klasse 12 en derde
klasse 14); geneeskundige afdeeling 29 (5 in het hoogste
of vijfde studiejaar, 8 in het vierde , 2 ba het derde, (> in
het tweede en rt in bet eerste). Gedrag en ijver der élèves
worden vrij goed genoemd. Ziekte kwam onder hen
weinig voor.
Nevens twee gewone onderwijzers zijn zeven officiereu van
den militairen geneeskundigen dienst met de lessen aan de
school belast. Gedurende 1883 en in den aanvang van 1884
zijn slechts een paar mutatiën onder dit personeel voorgeko*
men , ten gevolge van overplaatsing of bevordering van
twee der officieren. Dientengevolge g i n g de betrekking van
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directeur op een der andere militaire leeraren over. Van
de door deo nu afgetreden en den tegenwoordigeu directeur ten behoeve van het onderwijs samengestelde handleidingen verschenen in 1883 an In Juni jl. op 's lands
kosten weder twee vervolggedeeltea van de » Bijzondere
pathologie en therapie "
De ten behoeve der sciiool gedane uitgaven, buiten die
wegens onderhoud of vernieuwing der gebouwen, berekend
over het schooljiiar 1882/83, bedroegen f 31 722, tegen
f 32 854 over 1881/82. Onder die totalen waren f 12 094
e , f 11 926 begrepen wegens toelagen aan de élèves.
Inlandsehe, vroedvrouwen. Evenals in het voorafgegane
jaar bleven in 1883 31 van de nog aanwezige 83 geëxamineerde inlandsehe vroelvrouwen van landewegeeenigeu

onderstan! genieten (meestal f 10 '• maande). Bij den aan*
vang van 1884 is voor 2 de onderstand komen te vervallen.
Di' 'lzi die in bet genot er van bleven waren verdeeld als
v o l g t : 18 in elf gewesten van Java , 1 ter Sumatra's Westk u s t , 1 in de Lampon^sche districten, 1 in het gOUVernement Celebes en onderhoorigheden en 8 in de residentie
Menado.
Zwkeniji'Stkhteii. Slechts ten aanzien van de civiele ziekeninrichtingen op de drie hoofdplaat: en zijn omtrent het
cijfer der verpleegden gedureude 1833 eenige afzonderlijke
opgaven ontvangen die in bet volgende staatje eene plaats

vinden.

Aantal

Afgevoerd gedurende den loop
Aantal
Bijgevan het jaar
komen
verpleeggeduiende
den op
den op
den loop
1 J a u u a r i van het
als geals
als
31 Decent
evacuuerd.
hersteld. overleden.
jaar1883.
ber 1883.
verpleeg-

ZIEKE NINRICHTINGEN.

Stadsverband te Batavia . .
I d e m te Samarang
I d e m te So»rabaija
. . . .
Chineesch hospitaal te Batavia
Idem te Samarang
. . . .

Te zamen

Percentsge wijze vei houding tot
het totaal behandelden:

van de
herstelden.

van de
overledenen.

382
OS

4 235
1 812
2 032
229
56

770
470
260
137
41

307
189
147
117
76

78.83
7333
87.81
47.41
32.37

14.31
19.02
7.79
28.37
23.7

10918

9 264

1678

896

78.26

11.17

381
137

4 991
2 331

--'--'3

3 116

101
78

020

van de n o g
onder b e handeling
geblevenen.

7.57

a) Bij uitzondering zijn in 1883 de mutatiën onder de in verpleging gekomen dwangarbeiders niet afzonderlijk opgegeven

In 1883 behoefden betrekkelijk weinig lij Iers aan besmettelijke ziekten te worden opgenomen en was dientengevolge de sterfteverhouding gunstiger dan in Oe twee
voorafgegane jaren. Te Soerabaija moesten deze lijders in
een bamboezen noodlokaal worden verpleegd , omdat in het
zoogenaamde stadsverband , eigenlijk eene tot de gev;: ngenia
behoorende ziekeninrichting, ruimte ontbrak wegens het
vrij groot aantal aan berriberri lijdende inlandsehe gevangenen. Deze laatsteu zouden echter in 1S84 worden overgebracht naar een to M a l a n g , in een daartoe door '.en
regent kosteloos afgestaan g e b o u w , te openen benïberrihospitaal. Hierdoor zal de ziokeninricbtii
Soerabaija
beter aan hare bestemming kunnen beantwoorden. Tevens
zou eene hetere inwendige dienstregeling worden ingevoerd,
en het zoogenaamde stadsverband geheel van de g e v a n genis worden losgemaakt. De in den laatsteu tijd in het
stadsverband te Samarang ingevoerde verbeteringen beent*
woorden aan de verwachting. Omtrent het overbrengen van
het stadsverban.1 te Batavia naar een gezonder terrein (zie het
verslag van 1882 bis. 116) is nog geen beslissing genomen.
De zes in vorige verslagen vermelde uitsluitend voor
lepralijders bestemde inrichting n telden bij het eind van
1883 189 verpleegden , namelijk de inrichtingen in Samar a n g , Djokjokurta en Soerakarta 3 6 , 39 en 6 5 , en die in
Benkoelen , Palem'ang en Riouw 12, 22 en 15. Bij het
eind van 1882 bevond zich in deze laatste drie gestichten
hetzelfde getal lepralijders, doch in de drie, gestichten op
Java waren er toen 17 minder.
Van de oprichting in 1883 en in den aanvang van 1884
van eenige tijdelijke verplegings-inrichtingen voor lijders aan
beenzweren in Tjiringin (Bantam) en Madjalengka (Oheribon), voor uitgeputte koortslijders in Bagelen, voor choleralijders te Padang en te Telok Semawé en voor pokkenlijders
in Probolinggo is reeds melding gemaakt op blz. 106 en
107 hiervóór. Voorts werd in het beginvan 1884te.Medan
(Sumatra's Oostkust) een tijdelijk gebouw voor de verpleHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

g i n g van l.erriberri-lijders opgericht.
Gouvernementssubsidie werd in 1883 weder onder de
gewone voorwaarlen uitgekeerd aan de particuliere g e zond heids-etablissementen te Gadok (Buitenzorg) e:i S m danglaija (Preanger regentschappen). Aan het plan om
eerstgenoemde inrichting over te brengen naar Soekaboemi
in de Preanger regentschappen (zie vorig verslag d/.. 118)
is door den eigenaar nog gfsn uitvoering gegeven. Het
in 't vorig verslag vermelde aanbod van een paar genees*
heeren om eene op hunne kosten ter laatstgemelle plaats
te vestigen inrichting, tegen eene vaste vergoeding per
hoofd en per d a g , dienstbaar te maken aan de verpleging
en geneeskundige behandeling van aan berriberri lijdende
veroordeelden, werd door de Indische Regeering van de
hand gewezen. Blijkens eene beschikking van 19 November jl. bestond echter van regeeringswege het voornemen
om met bedoelde geneesheeren voor den tijd van ongeveer
drie jaren eene overeenkomst te sluiten voor de opneming
in hunne te openen inrichting van een getal van hoogstens
250 zieke inlandsehe militairen en om zich het recht te
bedingen op gelijken voet ook inlandsehe schepelingen van
de militaire— en van de gouvernementsmarine aldaar te doen
verplegen.
Krankzinnigenverpleying.
De drie krankzinnigengestichten
telden op 31 December 1883 38 patiënten meer dan bij
bet eiiuie van 1882, namelijk 351 (134 Europeanen en met
dezen gelijkgestelden, zoomede 217 inlanders en vreemde
oosterlingen), waarvan in het centraal gesticht te Buitenzorg 147 (onder welke 53 vrouwen) en in de hulpgestichten
te Samarang en Soerabaija 204 (onder welke 45 vrouwen).
In het afgeloopen jaar werden in de drie gestichten 162
nieuwe lijders opgenomen, terwijl er 72 patiënten overleden, 30 als hersteld en 12 om andere redenen ontslagen
werden. Voor elk gesticht afzonderlijk vindt men de mutatiën uitvoerig opgegeven in bijlage Z , waaraan het vol-
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g e n d e verkorte o v e r z i c h t w o r d t o n t l e e n d .
Aantal
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Afgevoerd in 1883
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den loop
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"1'
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niet
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van
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ver- over- rv!i'het jaar. steld. beterd beterd H)den. nen.
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Buitenzorg
Bamarang.
Soerauaija

lift
34
51

M
111
109
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313

«il

48
8
1G

30
31
30

210

72 <)

3 '/) 61

6
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op
Totaal.

31 Dcc.
1883.

71
44
57

147
101
103

172

351

In 1882 was de
Percentsgetv'ljze
percentsgewlj/.e ververhouding tot liet
houding bedoeld
aantal verpleegden in de beide voorin 1883 van de gaande kolommen als
volgt, wat betreft de:
hersteld
ovcroutslagenen. ledenen.

hersteld
ontskigenen.

overledenen.

7.79

22.01

6.13,/)

5.38,/)

6.84,/)
12.31 d)

11.68
3.38
11.80

13.87
2.54
6.25

6.45 d)

15.48 d)

9.27

7.76

u) Niet allen waren nieuwe lijders, /.(jnde onder de opgaaf betreffende 15uiteii7.org 58 patiënten begrepen, die in den aanvang van het
jaar derwaarts werden overgebracht uit de gestichten te Hamarang en Soerab.iija.
b) Hieronder de 5S patiënten bedoeld in de vorig.: aanteekeiiiiig.
c) De bfjlage Z vermeldt — echter zonder nadere toelichting — dat hiervan 2 werden afgevoerd als „ niet-krank7.innig" en 4 als „ in
«ene andere klasse geplaatst".
-"ï Na aftrekking van de geëvacueerden naar Buitenzorg (zie noot a).
in du hulpgesticbten te Bamarang en Boerabaya
g e d u i wnt'.e 1883 de gezondheidstoestand bevredigead

was
De
groote sterfte i hel gesticht te Buitenzorg was uitsluitend
Hiin herriberri te wijten , w e l k e z i e k t e e r s t g e s t u i t w e r d
t o e n de inlandacbe p a t i ë n t e n i . de bij liet g e s t i c h t g e r e e d
g e k o m e n land! . u w k o l o n i e k u n d e n w o r d e n o p g e n o m e n . Ook
in a n d e r e opzichten leverde de v e r p l e g i n g b u i t e n b e t
e i g e n l i j k e g e s t i c h t (zie v o r i g v e r s l a g . b l z . 118) g u n s t i g e
uitkomsten op.
Uit het v o l g e n d e t w e e m u a n d e l i j k s c h o v e r z i c h t ka'i blijken
hoevelen van de p a t i ë n t e n te B u i t e n z o r g o p d e n l o d e n v a n
elke ,!er in d e opgaaf g e n o e m d e i n a a n d t n m e t l a n d b o u w
en t u i n a r b e i d e n hoevelen m e t a n d e r e w e r k z a a m h e d e n
•werden b e z i g g e h o u d e n .

Aard der

j

s

4

werkzaamheden.
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.e.'peetirvelijk 68 en 76 pet. in het tweede semester van 1882
(eerst niet 1 J u l i 1882 werd het g e s t i c h t g e o p e n d ) . De
m i n d e r g u n s t i g e v e r h o u d i n g voor i 8 8 3 is hieraan toe te
schrijven d a t m dnt j a a r onder de ver; l e e g d e n veel meer

Europeanen waren, welke categorie van patiënten meestal
zeer moeihjk tot e e n i g e g e r e g e l d e bezigheid t e k r i j g e n is.
Uit h e t overzicht is voorts t e zien d a t h e t gtmiddeld a a n t a l
p a t i ë n t e n t e B u i t e n z o r g beliep 1 5 0 , w a a r o n d e r 8 2 w e r k z a m e n , van w e l k e l a a t s t e n er 5 2 m e t b u i t e n w e r k (voornameiy vel J - eu t u i n b o u w ) w e r d e n b e z i g g e h o u d e n .
Vaccine. T e n a a n z i e n van h e t a a n t a l in Nederlandsen—
Indië g e d u r e n d e de l a a t s t e drie j a r e n v e r r i c h t e vaccinatiën
en revaccinaliën zijn de volgende o p g a v e n o n t v a n g e n .
JAVA-EX

MANNEN.
Veldarbeid
Tuinarbeid
Huiswerk
Smids- en koperslagerswerk.
Schoenmakerswerk
Nettenbreien
Houtzagen
Vullen van liggingstukken .
Pluiseer
Schrijfwerk
Kleermakerswerk
Teekenen
Studie

Volgens bovenstaande opgaaf behoorden van de te 3uitonzorg
verpleeg e k r a n k z i n n i g e n 4 5 p e t . d e r m a n n e n en
71 p e t . der v r o u w e n t o t de w e r k z a m e p a t i ë n t e n , t e g e n

4

3

2

ii

ii

3

30

34
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ii
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1
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MADERA.

BUITEKBEZITTINGEK.

Jaren. Vacci- WaarRe- Waar- Vacci- WaarRe- Waarvan
vaceivan
vaceivan
van
nanagenagenagegeticn. slaagd. tiëu. slaagd. tiën. slaagd. tiën. slaagd.

1

1881

600 544 1:1,15 630 723 1: 1,47 104 009 1:1,24

65111 1 :1,98

„
„

ii

ii

1882a 5S4 863 1:1.148 632 270 1:1,506 106 024 1:1,19

36 549 1:1,88

ii

ii

«

ii

ii

1883(<; 593 684 1:1,222 621 613 1:1,72 108 295 1:1,202

38 585 1:1,92
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11

11
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Aanwezig ge- t Europeanen,
tel patiënten. ) i n l a n d e r 3 . ,
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Totaal . . .
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Totaal werkzame patiënten .
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VROUWEN.
Buitenwerk
Tuinwerk
Naaiwerk
Huiswerk

8

8

8

8

8

8

15

11

14

11

10

10

10

11

12

16

16

14

0

10

8

6

6

6

Totaal werkzame patiënten
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Aanwezig ge- \Europeanen,
tal patiënten, j Inlanders . .
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11

11

11

46

49

45

45

44

43

Totaal . .

55

59

56
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a) Aan de cijfers betreffende Java en Madura ontbreken voor een
gedeelte de opgaven van de residentiën Bezoeki, Madioen en Madura.
'') Over 1883 zijn van sommige gedeelten van Bantam en Madura
geen opgaven ontvangen, terwijl aan de cjjfers der buitenbezittingen
die betreffende de Lampongsche districten en Billiton ontbreken.
K a n de s t a t i s t i e k d e r verrichte i n e n t i n g e n , voor zooveel
J a v a en M a d u r a b e t r e f t , g e a c h t worden ''ene g r o o t e m a t e
van v e r t r o u w b n a r h e i d te bezitten , w a c bet a a n t a l g e s l a a g d e
i n e n t i n g e n betreft m o e t e n d e o p g a v e n d e r v a c c i n a t e u r s in
den regel a l s t e g u n s t i g w o r d e n a a n g e m e r k t , vooreerst
o m d a t zij de u i e t - g e s l a a g c l e i n e n t i n g e n a l l i c h t v e r z w i j g e n u i t
vrees d a t o n g u n s t i g e cijfArs h u n n e activiteit i n V e r d e n k i n g
zouden b r e n g e n . m a a r t e n a n d e r e ook o m d a t een b e t r e k keiijk groot, g e d e e l t e v a n de i n g e e n t e k i n d e r e n van de
c o n t r o l e w e g b l i j v e n en h e t r e s u l t a a t v a n d e bij dezen
g e d a n e i n e n t i n g e n g e b o e k t w o r d t v o l g e n s de o p g a v e n van
de dessahoofden en dorpspriesters Om de v a c c i n a t i e r a p porten in v e r t r o u w b a a r h e i d t e doen w i n n e n is in 1882
voorgeschreven d a t h e t a a n t a l g e s l a a g d e i e n t i n g e n alleen
m o e t worden g e b o e k t t e n o p z i e h t e van de k i n d e r e n die t e r
c o n t r o l e o p k o m e n en d u s door de v a c c i n a t e u r s zelven worden onderzocht. V o l g e n s de o p g a v e n over 1883 zijn van
de 5 9 3 684 op J a v a en M a d u r a verrichte vaccinatiën 554 127
g e c o n t r o l e e r d e n k u n n e n d a a r v a n 4 8 5 7 9 2 (of 87.67 pet.)
a l s g e s l a a g d w o r d e n a a n g e m e r k t . E e n beteren m a a t s t a f
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ter beoordeeling van de uitkomsten der inenting leveren
eeliter d8 Inspectie-rapporten van de opzieners der vaeeiije.
Volgens di: sedert 1874 gehouden aanteeki ningen waren
7.'i pet. van liet bij deze inspectiën on<ler/.ochte aantal kinderen van 1- tot lOjarigen leeftijd met voldoend succes
gevaccineerd. De inspecteur van den geneeskundigen dienst
voor Java en Aladura is dan ook van oordeel dat die verhouding voor geheel de ingeente bevolking aldaar mag
gelden ')•
Als oorzaken van het mislukken van de verrichte iuenttngen worden opgegeven: gebrek aan z o r g , soms ook
tegenwerking, vun <;e zijde der ouders, en nalatigheid of
mindere surg van de viicciniiteurs, hetzij door te haastig,
te diep of te oppervlakkig in te enten, hetzij door te weinig of
minder goede lyrnphe te bezigen.
l)e op Java en Uadura voorhanden grondstof voor de
vaccinatie verkeerde, blijkens de uitspraak van bet groote
meerendeel der met het opzicht belaste geneesheeren . in
bruikbaren staat ' ) , niettegenstaande de vernieuwing van
de versche lymphe tot nog toe nagenoeg uitsluitend moet
plaats vinden door geconserveerde lympbe uit E u r o p a , oie
— verscheidene weken oud zijnde vóór. lat zij wordt a a n gewend — in vele gevallen aan werkzaamheid verloren
heeft. L)e in het afgeloopen jaar bij vernieuwing herhaalde
pogingen om door inenting van kalveren met animale stof
uit voorname pares vaccinogèiies in Europa de animale
vaccine in Indië te cultiveeren, mislukten weder ondanks
de meeste voorzorgen, hetgeen de Indische Regeering in
December 1883 deed besluiten van verdere stappen om in
Indiö tot de oprichting van een pare vaccinogène te g e raken voorloopig af te zien. De reeds in vorige verslagen
bedoelde officier van gezondheid, die zich voor de zaak
veel moeite had gegeven , verwachtte intussclieii nog een
goed gevolg van eene poging om de animale vaccine (door
inenting van kalf op kalf) te cultiveeren op de reis van
Napels naar Batavia. Ten gevolge van een dezerzijds nopens
deze zaak met de Indische Kegeering geopend nader overl e g , is dit laatste denkbeeld thans opzettelijk in behandeiiug genomen.
Het aantal vaccinateurs en hulpvaccinateurs in Nederlandsch-Indië, op 31 December 1882 (volgens verbeterde
opgaven) 371 , was een jaar later geklommen tot 376.
Terwijl er in 1883 5 overleden , 17 wegens ziekte of om
andere redenen ontslagen en 5 in andere betrekkingen geplaatst werden, traden 32 nieuwe vaccinateurs en h u l p vacciuateurs in dienst.
In B a n t a m , Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling en
Palemhang onderging de iudeeling in vaccinedistricten
eenige wijziging. In de gouvernementsafdeelingen van laatstgenoemde residentie werd één vaccinateur meer in dienst
gesteld, en daarentegen ingetrokken de plaatsing van een
vaccinateur te Djambi, w a a r d e bevolking zich weinig aan
de vaccine liet gelegen liggen. Echter bestaat het voornemen om uu en dan een vaccinateur derwaarts te zenden
met levende stof, zoodat de inenting van kind op kind
geschieden kan en dus minder vrees voor mislukking
bestaat.
In verband met de reeds voor een paar jaren genomen
voorloopige maatregelen tot invoering van de vaccine in
de afdeeling Groot-Atjeh, is in Januari jl. door den gouverneur eene nadere regeling te dier zake vastgesteld , ten
einde op bepaalde dagen de bevolking in en om onze
nederzettingen gelegenheid te geven om kinderen en volwassenen te doen vaccineeren of revacciueeren. De vier in
de ressorten Kotta Radja, Anagaloeng, Olehleh en Toengkoep geplaatste vaccinateurs en hulpvaccinateurs zullen
geregeld de verschillende tot hun ressort behoorende kampongs moeten bezoeken o m , onder toezicht en met medewerking van de it.landsche hoofden, het welslagen en de
voortplanting der vaccine te bevorderen.
De sedert 1881 genomen proef met de invoering van de
') Het reeds op blz. 98 hiervóór aangehaalde, in deel XXIII van
het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandseh-Indië gepubliceerde
opstel betreffende de vaccine op Java en Madura, van de hand van
gemelden inspecteur, behelst dienaangaande uitvoerige gegeTens.
s
) Dit werd over 1883 gemeld ten opzichte van 161 van de 182
vaccinedistricten. Van 13 vaccinedistricten werd gerapporteerd dat
de lymphe in deugdzaamheid verminderd was. In de 8 anderen stierf
in 1883 de vaccine uit, en wel in 6 zonder bekende oorzaak en in
2 doordien de lymphe in langen tyd niet vernieuwd was.
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vaccire op den zuidwestclijken landtong van Ilalmaheiru.
(residentie Terimte), namelijk in bet landschap (lal i Lima
Negri , is volkomen geslaagd , zoodat dan ook tot definitieve
aanstelling van een vaccinateur zal worden overgegaan.
In een paar au !ere gedeelten -.m de residentie T e r n a t e ,
de Op en bij do oos:k;ist van Celebel gelegen onderhoo-

rigbeden Tomboekoe en Bangaai. kou wet de in 1881
bevolen tweejarige, proef e.rsi in 18jl) begunntU worden,
omdat vóór dien tijd voor die streken geen vaccinateurs
beecbikbuur waren. W a t Bangaai betreft, is reeds vernomen dat de bevolking van de vaccine niet afkeerig is.

Omtrent de kansen tot invoering van de vaccine in de
niet onder guuvern.utie•itsbesiuur ,-taande gedeelten van
Bali en Lombok luiden de nader verkregen berichten van
de:i plaatselij ken geneesheer te Baiijoewangi (zie vorig verslag blz. 120) niet bemoedigender dan vroeger. Zelfs in de
landschappen waar zich eenige Balineezen bevonden die te

Banjoewangi de vaccinatie hadden aangeleerd, gingen de

radja's uit onverschilligheid er niet toe over om van hen
partij te trekken. De Indische Begeering heelt dan ook het
denkbeeld oin eene regeling van de vaccine voor de Balische voratenrüken ter hand te nemen voorshands laten
varen , maar bij wijze van tijdelijken maatregel den resident gemachtigd (Indisch besluit dd. I') April 1884) om
jaarlijks over hoogstens f 300 te beschikken voor liet uitloveu van premiën .tan Balineezen of anderen (bijv. Chineeeehe handelaars of pachters die veel met de bevolking
in aanraking komen) die er in slagen de vaccine, zij bet
met of buiten directe inmenging van het inlandsen bestuur ,
onder de Balische bevolking ingang te doen vinden.
§ 2.

Vceartsmdjdkust.

Sedert de afsluiting der mededeelingen in ' t vorig vers l a g , lo pende tot 12 J u l i 1883, heeft de veeziekte in
West-Java , die zich gedurende de twee voorafgegane maanden nog slechts in een paar zeer beperkte kringi n der
residentiën Batavia en Kiawang weder vertoond had —
namelijk op het particuliere land Pebaij'ran in de afdeeling
Meester-Cornelis en in een vijftal dessa's van het K r a wang-sche onderdistrict Klari — geen omvang van eenige
beteekenis meer gekregen; in f egen Icel ken spiert m e ' i )
November 1883 de ziekte als geweken worden beschouwd.
Werden in het eerste halfjaar 18 3 1052 beesten t e r z a k e
van de veepest verloren , in bet tweede semester beliep het
aantal niet meer dan 136.
Omtrent deze laatste gev..llen is nog het volgende aan
te teekenen. Gedurende de maand Juli kwamen nergens
ia de vijf gewesten van West-Java veepest ge vallen voor,
maar op 1 Augustus vertoonde de ziekte zich in eene zesde
des.-a van het reeds genoemde Krawaugsche onderdistrict
Klari, waar de besmetting klaarblijkelijk was ontstaan
door het onvoldoend begraven van eenige aangetaste leesten
uit een der andere vijf kampongs; de afmaking van deze
beesten was namelijk verzwegen omdat zij bad plaats g e bad vóórdat de ziekte aan het bestuur was gerapporteerd
geworden. In bedoelde zesde dessa, mot name R&wage e b ,
stierf 1 ziek beest en werden 2 andere met nog 9 verdachte beesten terstond afgemaakt De ziekte scheen toen
bedwongen , maar op 30 September vertoonde zij zich andermaal bij 3 Leesten van Bawajgedeh en bij 1 <.,eest van de uaburige tot hiertoe geheel onbesmet g e ' leven dessa Djati llir.
In iaatstgemelde dessa deden zich tot 12 October nog 7
gevallen voor. Al die 11 beesten en nog 18 verdachte
werden afgemaakt, waarna in Krawang geeri veepestgevalleu meer zijn waargenomen.
In de afdeeling Meester-Cornelis (residentie Batavia) deden
zich van 26 Augustus tot 15 November 1883 nog eenige
gevallen met een goedaardig verloop voor in een drietal
kampongs van het land Kedoenggedeh, en zulks niettegenstaaude de eigenaar steeds de grootste voorzorgen tegen
de besmetting van zijn veestapel bad aan den dag gelegd.
In verband met de locale omstandigheden kwam het den
resiJent-commissaris in zake veepest wenschelijk voor hier
een stelsel van bestrijding toe te passen dat eenigs/.ins
afweek van de voorschriften in Indisch Staatsblad 1869
n". 122. De door hem, met goedkeuring van de Indische Regeering, genomen maatregelen kwamen in hoofdzaak hierop neder, dat alleen de door veeziekte werkelijk aangetaste dieren onmiddellijk afgemaakt en
onder politietoezicht begraven werden, doch de overige
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tot den veestapel behoorende en mitsdien verdachte dieren streng afgezon lerd en tevens zoo min mogelijk in
hunne g< wone leefwijze gestooril werden , weshalve daarvoor afzonderlijke weile- en badplaatsen werden aangeveezen. In het geheel werden er 95 heesten afgemaakt.
De resnltiiten, hij deze on Kedoenggedeb gevolgde gedrugslijn verkregen, waren alleszins gunstig en /.ouden doof
den resident-commissaris omstandig worden beschreven,
o])dat van de verkregen ondervinding voor de toekomst
partij kan 'worden getrokken.
In verband met den gunstigen loop van zaken gedurende 1883 kon het speciaal voor de veepestbestrijding
aangewezen pi rsoi eel zich in hoofdtaak wijden aan de
controle op de registratie en brnndmerking van liet vee,
en wat Cherihon en de Preanger regentschappen betreft,
aan de zorg dat geen vee oostwaarts door den grooten afsluitingspagger werd vervoerd.
Was reeds in Augustus 1883 bet speciale bewakingsversoneel bij dien pagger (die niettemin als demarcatielijn
bleef aangewezen) afgedankt, in November werd besloten
ook de controle op de registratie en merking van het vee
en op de bijhouding daarvan te doen overgaan op het
vaste bestuurspersoneel (adsistent-residenteu en controleurs).
Echter werden bun , oin zoowel hierbij als bij de gewone
contröle-werkzaamheden behulpzaam te zijn , 32 pus aangesteloe ambtenaren voor den burgerlijken dienst toege.voegd. De door de veepest bestrijding aan hun korps onttrokke:: controleurs en ambtenaren ter beschikking, in het
geheel ten g»talc van 24 en 5 , kwamen nu weder voor
hun gewonen werkkring bij het binnenlan lsch bestuur
besc' lebaar, uitgenomen voorloopig een 7 t a l , waarvan 5
als maatregel van voorzorg — één voor elk gewest —
in West-Java gedetacheerd bleven speciaal ten behoeve
van den veterinauen dienst en om, bij mogelijk weleruitbreken van de ziekte, met de leiding der bestrijding

voer ook niet meer vereiseht werd een consent van het hoofd
van gewestelijk of plaatselijk bestuur. Voorts werd bijhetaangebaald besluit met den laatsten der genoemde maand ingetrokken de beschikbaarstelling van alle nog ten dienste der
veepestbestrijding afgezonderde controleurs en ambtenaren
voorden burgerlijken dienst (ook van den tijdelijk voor den
burgerlijken veearisenijdienst benuttigden paardenarts van
het Indisch leger), terwijl na ultimo Juni ook geen gelden
meer werden toegestaan voor het in dienst houden van
tijdelijk inlandsch personeel ten behoeve van de registratie
en braudmerking van vee, omtrent de voortzetting van
welke werkzaamheden door het gewone personeel een
voorstel werd gevraag I van den resident der Preanger regentschappen , benoemd resident van S a m a r a n g , die bij het
besluit van 14 Juni 1884, met ingang van den laatsten
dier maand , tevens eervol werd ontslagen als gouvernementscommissaris in zake veepest, behoudens zijne verplichting
om in te dienen een beredeneerd overzicht betreffende den
loop , bet karakter en de wijze van bestrijding' dar gebeeraebt
hebbende veeziekte en eene aanwijzing van hetgeen noodig
is om de sedert bet uitbreken er van opgedane ervaring
niet verloren te doen gaan. De in 't laatst van 1883 aan
den gouvcrneinents-comuiissaris gedane op tracht tot liet
ontwerpen, na afloop van de veepest-bcsirij ü n g , vaneene
herziene wetgeving op veterinair politioneel g-ebied bleef
niet gehandhaafd. Het ligt in de bedoeling dien arbeid te
doen verrichten bij het, betrokken departement van algemeen
bestuur nadat bet zooeven bedoeld overzicht daartoe de
noodige gegevens zal hebben verschaft. De buiten hun
orgameken werkkring gedetacheerde Europeesche veeartsen
keerden weder naar hunne gewone stand, laatsen t e r u g ,
terwijl over dtn ee.iigeu zich nog in tijdelijken dienst
bevindenden burgerlijken veearts en over de inlaudsche
veeartsen beschikt werd ten behoeve van de plaatsen waar
hunne diensten het meest noodig waren

belast te worden.

Volgens de laatst bekende verbeterde opgaven had de bestrijding van de veepest in West-Java tot 31 December 1882
gekost f 13 175 85'i, welk bedrag, voor zoover voorloopig
is kunnen worden berekend, bij het einde van 1883 geklommen was tot f 14 039 483. Over 1879 namelijk waren
de kosten f 2915 4 2 4 , over 1880 f 4 072 9 6 8 , over 1881
f 4 475 844, over 1882 f 1711(520 en over 1883 f863 627.
Onder rubrieken gebracht wareu deze beide laatste totalen
verdeeld als volgt:

Vcorts behield de reaidont oommie

•aria, in verband ook met eene hem gedane opdracht
van wetgeven :en aard (zie lager), voorloopig een controleur als secretaris, terwijl eindelijk de zevende controleur
nog voor zoolang noodig werd aangehouden voor het toezicht bij de hooger bedoelde proefneming met een ge\vijzigl afmakingssysteem op Ke loenggedeh. Het inlandsch
personeel dat bij de registratie er. merking van het vee
dienst deed, werd te rekenen van 1 Januari 1884 ingekrompen , en bleef toen nog bestaan uit 177 mantri's en
193 oppassers, te zamen kostende f 11435 's maands.
Met behulp van het bovenbedoelde onder hunne directe
bevelen gestelde buitengewoon Europeesch en inlandsch
personeel waren de ambtenaren van het binnenlandach bestuur volkomen in de gelegenheid om zich nauwkeurig
rekenschap te geven van alles wat er voorviel op bet gebied der veterinaire politie , maar nergens meer heeft men
gevallen van veepest kunnen ontdekken. Op het laatst
besni"t gebleven land Kedoenggedeh liet de residentcommissaris in zake veepest in April/Mei j b , door eene
speciale commissie van twee veeartsen en een controleur,
voorzichtigheidshalve nog een nauwkeurig onderzoek instel
len naar den gezondheidstoestand van den veestapel, welk
onderzoek de bevredigendste uitkomsten opleverde. Toen
dan ook . naar bet gevoelen der deskundigen , de veepest
in West-Java geheel als geweken kon worden beschouwd,
achtte de Gouverneur-Generaal zich, zoowel uit een geldelijk 03gpunt als ona bezwaren van anderen aard teontgaan , alleszins verantwoord om alle buitengewone maatregelen een einde te doen nemen, en dus ook, behoudens
de voortgezette registratie en merking van het vee, voor
zoover zulks zonder extra hulp geschieden kon , de belemmeringen te doen ophouden welkt; het vervoer van vee en
daarvan afkomstige zaken in West-Java nog altijd in den
weg stonden. Bij Indisch besluit dd. 7 J u n i 1884 n°. 14
werd mitsdien bepaald dat het vervoer van vee enz., van
bewesten de door de residentiën Cherihon en Preanger
regentschappen loopende demarcatielijn naar de oostwaarts
gelegen streken en in het algemeen uit de besmet geweest
zijnde streken naar plaatsen die van de veepest verschoond
waren gebleven, niet meer verboden was ') en voor dat verl
) l a het belang van den landbouw van sommige binnen de demarcatieiyn gelegen dessa's in Cheribon was reeds bij Indisch besluit dd. 1 Maart 1884 n". 3 eene tijdelijke afwijking van het verbod toegestaan.

Schadeloosstelling voor onteigend v e e ,
stallen , enz
t'
Onismetting ra afmaking
Paggers en veelooze streken
Bewaking der cordons door militairen .
Traktementen en reiskosten der tijdelijke
veeartsen
Traktementen en reiskosten van besturende
en andere ambtenaren
Daggelden on reiskosten van gecommitteerden
Inlandsch politiepersoneel, bewakers, enz.
Drukwerken en andere kleine uitgaven .
Huur van vaartuigen voor strandbewaking.
Weidegelden
Bouw van algemeene slachtplaatsen . .
Nog vermoedelijk te doene uitgaven vóór
de afsluiting van het dienstjaar 1883
Totaal

.

.

.

1882.
251 862
54 622
493 680
511355

1883.
f

185
14
43
5

321
657
558
831

62 975

50 258

112 715

192 054

83 830
126 635
2 232
903
„
10 911

62 636
287 662
9 695
„
1 955
„

f1711620

10 000
f

863 627

Andere ziekten onder het vee vertoonden zich in 1883
op Java en Madura niet in verontrustende mate. Miltvuur
werd waargenomen in de residentiën S a m a r a n g , Kediri,
Probolinggo en Madura. terwijl zicli in Juli in Cheribon
en in December in Tagal gevallen van mond-en klauwzeer
voor eden, die echter geen noemenswaardige uitbreiding
verkregen; in beide residentiën was dit kwaad spoedig
geweken. Kwade droes en huid worm deden zich in vrij
hevige mate voor onderde paarden ter hoofdplaats Soerabaija.
Met de blijkens 't vorig verslag door dr. W . VAN DER
HEIJDEN , zoowel tegen veepest als tegen andere besmettelijke ziekten onder het vee, aanbevolen nieuwe geneeswijze (onderhuidsche inspuiting met jodium) werden in
1883 alleen proeven genomen op paarden lijdende aan
kwaden droes , doch geen dier proeven leidde tot voldoende
uitkomsten. De aanwending van deze geneeswijze op door
veepest aangetaste runderen bleef achterwege, vermits
onder de omstandigheden waarin men in het afgeloopen
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Bijlage C.
Koloniaal verslag van 1884. [Nederl. (Oost-) Indie.]
jaar ten opzichte van die ziekte verkeerde, aan dadelijke
vernietiging vun de srnotstof boven geneeskundige behandeling der aangetaste dieren de voorkeur werd gegeven,
Voor beproeving bij miltvuur wenschte men in Indië te
wachten totdat eventueele proeven in Europa wellicht
gezichtspunten zouden hebben geopend die tot de aanwending van het middel op een voor In Hë gewensebten
eenvoudigeren voet zouden kunnen leiden.
De in April 1883 op Sumatra — in een gedeelte der
Padangsche Bovenlanden — ontdekte veepest, vermoedelijk
ontstaan door overbrenging uit de naburige onafhankelijke
landschappen, is nog niet geheel bedwongen. Had de ziekte
zich tot 20 Augustus 1883 reeds geopenbaard in vier van
de zes districten der tot de afdeeling Tnnah Datar behoorende onderafdeeling VII Kotta (verg. vorig verslag blz.
201), sedert heeft zij zich over die geheele onderafdeeling
uitgestrekt en tevens zich vertoond in een paar andere
onderafdeelingen , waar de gevallen zich echter slechts tot
de eerst besmette negorij bleven bepalen en de ziekte spoedig verdwenen is. Van liet bekend worden der ziekte af
tot 30 April jl. beliep het aantal gestorven beesten (het
stelsel van afmaking werd gedurende dut tijdsverloop nog
niet toegepast) districtsgewijze als volgt:

Afdeeling.

Onder-

Aanta! aan veepest gestorven
Districten.

afdeeling.
Tanah Datar.

ld.
X I I I en I X Kotta.

VII Kotta.

Lintou en
Boea.
Soepaijang.
Solok.

kur
J
,bouwen.
- Idiawi's.

Sidjoendjoeng.
Kotta Baroe.
Loeboe ïarab.
Padang Siboesoek
Siloengkoeng.
VII Kotta.

Lintou.
Boea.
?

080

j
i

589
181
757
646
1816

1 005
302
305
700
1 156
1 586

4 960

5 054

37

68

10

29
V

v
5016

5 151

10 167

Naarmate de ziekte zich uitbreidde werden de bestaande
pngger-afsluitingen vermeerderd, nieuwe veelooze streken
gevormd en tevens gezorgd voor afzondering van het aangetaste vee. Aan den sedert Augustus 1883 in de besmette streek
gestationneerden Europeeschen veearts werden later nog twee
inlandsche veeartsen toegevoegd, terwijl van lieverlede het
buitengewoon Europeesch en inlandsch personeel eene
grootere sterkte verkreeg en in December 1883 een controleur der 1ste klasse , die geruimen tijd aan de uitvoering der maatregelen in West-Java had deelgenomen,
werd aangewezen om , in overleg met den adsistent-resident van Tanah Datar, de leiding op zich te nemen van
al wat tot beteugeling van de ziekte in die afdeeling
mocht worden vereischt. Op dezen laatsten maatregel is
echter na verloop van eenige maanden teruggekomen. Het
bleek raadzaam, ter voorkoming van verslapping in de
uitvoering der voorgeschreven maatregelen, het gewone
Europeesch en inlandsch bestuurspersoneel rechtstreeks aan
de middelen van bestrijding te doen deelnemen , te meer
daar de bewuste controleur betrekkelijk spoedig door ziekte
verhinderd was geworden om zich zoo actief te bewegen
ter controleering van het veepestpersoneel als noodigwas.
Bij een Indisch besluit dd.6 Mei 1884 werd deze ambtenaar bij
zijn kader teruggeplaatst en voor de leiding van de veepest-maatregelen in Tanah Datar geen andere speciale
ambtenaar meer aangewezen.
De ziekte woedde het hevigst in de districten VII Kotta,
Padang Siboesoek en Siloengkoeng. In dit laatste begon
zij tegen het eind van Januari 1884 af te nemen , en sedert
medio Maart kwamen in Kotta Baroe, Loeboe Tarab en
Sidjoendjoeng nog slechts sporadische gevallen voor. In
verband met het afnemen der ziekte en om hare verdere
uitbreiding naar nog onbesmette streken met kracht
tegen te gaan, werd in Mei jl. besloten om, wanneer
onverhoopt de ziekte zich buiten den afgesloten kring
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

sporadisch mocht vertoonen, alsdan voorloopig als proe
tot onmiddellijke afraaking over te gaan.
Ter tegemoetkoming in de lasten die ten gevolge der
maatregelen tot bestrijding der ziekte op de bevolking
drukten, welke lasten voornamelijk bestonden in het bewaken der kringen van afsluiting en het verzorgen van
het naar elders verdreven vee, is sedert Mei jl. aan de
heerendienstplichtigen eenige betaling toegelegd, terwijl
ook , bij wijze van een matig daggeld , schadeloosstellingen
zijn gegeven aan hen wier vee voor de vorming der veelooze streken verwijderd is moeten worden.
In Juli 1883 kwam de veepest sporadisch voor in het
gouvernement Atjeh en onderhoorigheden , en wel in de
kampong Lamtengah in Groot-Atjeh, waar de ziekte echter
weinig uitbreiding verkreeg.
Ook deden zich in de laatste maanden af en toe gevallen van veepest voor in de residentie Oostkust van
Sumatra, hieruit verklaarbaar dat het trekvee voor de
landbouw-ondernemingen aldaar, evenals het benoodigde
slachtvee, uit de Straits-Settlements wordt aangevoerd,
waar in het begin van 1884 eene ziekte heerschte, welke
door een ter zake geraadpleegden deskundige, te oordeelen
naar de opgegeven ziekteverschijnselen, voor veepest gehouden werd. Naar aanleiding daarvan zijn tegen hare
overbrenging naar Nederlandsch-Indië vanwege onze
autoriteiten voorloopig voorzorgsmaatregelen genomen,
terwijl de uitvaardiging van verbodsbepalingen met betrekking tot den invoer in onze bezittingen van vee en
daarmede in verband staande zaken afkomstig uit de StraitsSettlements in Mei jl. bij de Indische Regeeriug een punt
van overweging uitmaakte.
Uit andere gedeelten der buitenbezittingen is slechts
gemeld dat in Palembang zich in 1883 miltvuur open-baarde en dat in het voorjaar van 1884 eene daarmede
overeenkomende ziekte werd waargenomen onder de paarden
en het hoornvee in de Lampongsche districten.
Van de organiek toegestane 7 veeartsen waren er op 31
December 1883, evenals bij het einde van 1882, 5 in
dienst en 2 wegens ziekte met buitenlandsch verlof. Bovendien was in elk der beide jaren een paardenarts van het
Indisch leger bij den burgerlijken veeartsenijdienst gedetacheerd (zie hooger), terwijl zich op 31 December jl. nog
tijdelijk in Indischen dienst bevonden: sedert Juni 1881 een
paardenarts van het Nederlandsche leger en sedert Februari
1883 drie burgerlijke veeartsen. In Juni jl. is de eerstbedoelde (tot het Indische leger behooreudc) paardenarts,
zooals hooger reeds gebleken is, bij den militairen dienst
teruggeplaatst, terwijl in diezelfde maand van zijnewerkzaamheden bij den burgerlijken veeartsenijdienst in Indië
ook ontheven is geworden de paardenarts van het Nederlandsche leger. Van de drie laatstbedoelde burgerlijke veeartsen in tijdelijken dienst keerden er in Februari jl. twee
na afloop van hunne éénjarige dienstverbintenis naar
Nederland terug; de dienstverbintenis van den anderen
werd echter tot Augustus 1884 verlengd. Onder de veeartsen in vasten dienst hadden in 1883 de volgende mutatiën plaats : van de 5 in Indië aanwezigen kwam er één te
overlijden, doch twee nieuwe van hier uitgezonden titularissen
konden worden aangesteld, één van welke echter reeds in
September 1883 wegens ziekte met verlof moest terugkeeren.
Door diens terugkeer zou dus het aantal met verlof tot drie
zijn gestegen , maar één der verlofgangers had inmiddels ,
zooals reeds in 't vorig verslag werd gezegd , 's lands dienst
met pensioen verlaten. Sedert 1 Juli 1884 zijn in Indië
weder 7 vaste veeartsen beschikbaar, daar in Februari jl.
één nieuwe werd verkregen, hier te lande voor rekening
der Indische geldmiddelen opgeleid '), en één van de twee
verlofgangers op 1 Juli zijn dienst in Indië beeft hervat.
Het aantal inlandsche veeartsen, sedert Juli 1882 10 bedrageude (verg. vorig verslag blz. 122), werd in April jl.
op 14 gebracht door de plaatsing, na afgelegd examen,
van een viertal der bij de Europeesche veeartsen in opleiding zijnde kweekelingen. Aan dat examen , waarbij in
het oog werd gehouden dat de inlandsche veearts slechts
de hulp van den Europeeschen veearts behoeft te zijn,
') Buiten dezen bleven nog 5 jongelieden
in opleiding, van welke er 2, die onlangs
verworven, eerlang ter beschikking van den
zullen worden gesteld, terwijl de 3 anderen
beschikbaar komen.

voor die bestemming
het diploma hebben
Gouverneur-Generaal
vermoedelijk in 1886
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hadde» 9 kweekelingen deelgenomen. Deftniet geilmgflen
zouden in S e p t e m b e r van dit j a a r t o t een na.ler e x a m e n
worden toegelaten.
O m t r e n t d e t o e k o m s t i g e wijze van o p l e i d i n g voor de
b e t r e k k i n g van i n l a n d s e n veearts w e r d in S e p t e m b e r 1883
door den d i r e c t e u r v a n o n d e r w i j s , e e r e l i e n s t e n nijverheid
advies u i t g e b r a c h t , bij w e l k e g e l e g e n h e i d door dien hoofda m b t e n a a r t e v e n s voorstellen zijn i n g e d i e n d t o t reorganisatie
v a n d e n b u r g e r l i j k e n veeartsenijdienst en t o t v a s t s t e l l i n g
v a n e e n e i n s t r u c t i e voor de Ë u r o p e e s c h e en i n l a u d s c h e
v e e a r t s e n , en v a n een tarief v a u b e t a l i n g voor de k e u r i n g
e n b e h a n d e l i n g van ziek vee door deze a m b t e n a r e n en
b e a m b t e n (zie v o r i g verslag blz. 122). Deze voorstellen
zijn in Indiü voorloopig in advies g e h o u d e n in v e r b a n d
m e t e e n e e e r l a n g door den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l u i t t e
l o k k e n b e s l i s s i n g van h e t O p p e r b e s t u u r n o p e n s de v r a a g
of d e veeartsenijdienst al d a n niet n a a r het d e p a r t e m e n t
v a n b i n n e n l a n d s e h b e s t u u r zal w o r d e n o v e r g e b r a c h t .

[ N e d e r l . ( O o s t - ) Indiö.]
Teihiüxch
personeel. Op 31 D e c e m b e r 1883 w a s h e t t e c h nisch personeel o v e r e e n k o m s t i g de formatie v o l t a l l i g en
o p d e v o l g e n d e wijze w e r k z a a m g e s t e l d .
Hoofden
verdere
inge-
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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 .
I.

N a a r aa. l e i d i n g van de o p m e r k i n g e n v o o r k o m e n d e op
blz. 21/22
'in h e t V o o r l o o p i g V e r s l a g van d e T w e e d e
K a m e r dei
a t e n - G e n e r a a l betreflende h e t eerste o n t w e r p
d e r IndisciK b e g r o o t i u g voor 1884 is dezerzijds bij de
I n d i s c h e R e g e r i n g er op a a n g e d r o n g e n d a t in de w e r k s t a t e n nopei
eeuigszins b e l a n g r i j k e w e r k e n r u i m e r e toel i c h t i n g e n w. iiieu v e r s t r e k t , in dien zin n a m e l i j k d a t de
a a r d en h e t doel van h e t w e r k o m s t a n d i g e r d a n t o t d u s v e r , d o c h steeds in b e k n o p t e n v o r m , w o r d e n a a n g e d u i d .
T e n einde h i e r a a n t e k u n n e n voldoen , heeft zij de betrokk e n a m b t e n a r e n a a n g e s c h r e v e n om bij de voorioophje voorstellen voor v e r n i e u w i n g e n en n i e u w e w e r k e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e t o e l i c h t i n g e n te voegen en m e e r e e n v o r m i g h e i d
i n a c h t t e n e m e u . Verder z u l l e n z i j , ook bij de a a n v r a g e n
o m fondsen voor h e t g e w o o n o n d e r h o u d , m o e t e n o p g e v e n
hoeveel de kosten van eeu in h e e r e n d i e n s t u i t t e voeren
w e r k z o u d e n b e d r a g e n indien de g e l d s w a a r d e van don
a r b e i d der h e e r e n d i e n s t p l i c h t i g e n in r e k e n i n g w e r d g e b r a c h t .
H e t v o o r n e m e n b e s t a a t om de o n t w e r p e n van b e l a n g r i j k e
w e r k e n , voor zoover zij t o t l e e r i n g en l e i d d r a a d van h e t
t e c h n i s c h personeel van d e n w a t e r s t a a t k u n n e n s t r e k k e n ,
t e r a l g e m e e n e k e n n i s t e b r e n g e n d o o r ze in d r u k t e doen
verschijnen. Daartoe z u l l e n v o o r t a a n d e o n t w e r p e n van
alle zoodanige werken met nota's van t o e l i c h t i n g , begroot i n g e u , e n z . , zooveel m o g e l i j k v e r g e z e l d v a n een b e k n o p t
o v e r z i c h t van den g a n g d e r u i t v o e r i n g en v a n de daarbij
v o o r g e k o m e n m e l d e n s w a a r d i g e b i j z o n d e r h e d e n , aan h e t
d e p a r t e m e n t der 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 m o e t e n word e n t e r u g g e z o n d e n zoodra de v o l t o o i i n g d e r w e r k e n o v e r e e n k o m s t i g de daarvoor b e s t a a n d e voorschriften g e c o n s t a t e e r d is.
De o v e r t u i g i n g d a t de b e s t a a n d e r e g e l e n o p de uitvoer i n g , zoomede op h e t beheer van e n liet t o e z i c h t over de
b u r g e r l i j k e openbare w e r k e n in l u d i ë n i e t doeltreffend zijn
e n g e b r e k k i g werken , m e t h e t g e v o l g d a t van de s c h a t k i s t offers worden g e v e r g d , n i e t e v e n r e d i g a a n b e t dnarv a n v e r k r e g e n n u t , heeft er toe g e l e i d d a t de G o u v e r n e u r - G e n e r a a l in Mei j l . a a n h e t lid in den Raad van
N e d e r l a n d s c h I n d i ë , den heer J . A . D E G E L Ü E H , heeft
o p g e d r a g e n eene n i e u w e r e g e l i n g t e o n t w e r p e n m e t eene
d a a r b i j p a s s e n d e h e r z i e n i n g der f o r m a ' i e v a n Let personeel.
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In de volgende gewesten mei den gewonen
dienst belast:

O P E N B A K E W E B K E N IN H E T A L G E M E E N .

A a n d e t e c h n i s c h e a m b t e n a r e n v a n den w a t e r s t a a t is opg e d r a g e n om , w a n n e e r d a a r t o e tijd b e s c h i k b a a r is , » a u h o u d e n d zooveel mogelijk g e g e v e n s te v e r z a m e l e n o m t r e n t
w a t e r s t a n d e n , zeestrooiningen , w a t e r a f v o e r , s l i b g e h a l t e .
h e v i g h e i d en veelvuldigheid van bandjirs e n z . , ook a l
w o r d e n die g e g e v e n s niet vereiseht, voor e e n i g bepaald in
u i t z i c h t zijnd w e r k . H e t doel v a n h e t v e r z a m e l e n van die
g e g e v e n s is om d a a r v a n partij t e k u n n e n t r e k k e n voor
w a t e r s t a a t s - en bevloeiingswerken , bij h e t o n t w e r p e n w a a r v a n zich tot d u s v e r t e l k e n s h e t g e m i s a a n voldoende g e g e v e n s deed gevoelen. T e v e n s is v o o r g e s c h r e v e n d a t meer
n a a r b e t r o u w b a a r h e i d d a n n a a r veelheid v a u g e g e v e n s
d i e n t t e wolden gestreefd en d a t v o o r a l z o r g m o e t w o r d e n
g e d r a g e n int de v e r k r e g e n g e g e v e n s in behoorlijke regist e r s met. 'Miidelijke t o e l i c h t i n g t o o d a n i g w o r d e n b e w a a r d
d a t zij (>• uilen tijde t e r u g g e v o n d e n en m e t v e r t r o u w e n
g e r a a d p l e •' k u n n e n w o r d e n .

Te zamen.

Op/.irh

Java

en

Madura.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger regentschappen
Cheribon
Tagal
1'ekalongan
Sainarang
Japara

. . . .

Keinbang

Soera baija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura
47

4
7
2
7
7
4
4
14
3
8
13
4
5
5
I
5
4
1
2
5
4
3

6
7
17
4
10
19
6
7
8
7
8
5
1
2
6
6
3

116

163

7
3
1
I
4
4
1
1
1
1
3
3
5
2
1
1
1

10
3
2
3
4
7
1
1
1
1
3
4
6
2
1
1
1

6
13
2
10
10

Buitenbezittingen.
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche districten
1'aleinbang
Sumatra's Oostkust
Atjeh en onderhoorighedrn . . .
Kiouw
Banka
Billiton
"Westcrafdeeling van Borneo . . .
Zuider-en Oosteral'deeling van Borneo
C'elehes en onderhoorigln den. . .
Menado
Amboina
Ternate
Timor
Bali en Lombok

Totalen.

In algcmeeneii dienst of
afgezonderd voor speciale
werken of diensten . .
Voor den gewonen dienst.

Totaal-generaal (overeenkomende
niet de compleete formatie) .

10

41

51

18
57

7
157

25
214

75

164

239

a) Nameljik 4 voor de Bataviasche havenwerken, 3 voor de waterwerken in Demak en 3 voor de werKen tot behoud van het vaarwater in straat Madura.
b) Namelijk 1 voor de Bataviasche havenwerken , 3 voor de werkeu
ten behoeve van straat Madura en 2 voor bet toezicht over de Oosteren Westerslokkans in de afdeeling Buitcnzorg (residentie Batavia)
en over de TJimanok-werken naby Iintrauiaijoe (residentie Cheribon).
B o v e n d i e n w a r e n boven de formatie in d i e n s t e n w e r d e n
a l a s u i t e v a n h u n k o r p s g e v o e r d 1 i n g e n i e u r e n 5 opzich-
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residentie Bali en Lombok.

ters belast met de oitvoering van de onder het departement der marine ressorteerende wei keu te Soerabaija en on
Onrust.
Van het laatstelijk (in 1882 en 1883; hier te lande ter
beschikking van den Gouverneur-Gemraul gesteld personeel, bestaande uit7adspirant-ingenieiirs en 6 opzichters
(zie vorig verslag blz. 123), waren op 31 December jl. 2
adspiraut-ingenieurs , bij gemis aan vacatures , nog slechts
voorloopig werkzaam gesteld en 2 nog niet in Indië UD<
gekomen. (Sedert in Juli jl. drie plaatsen van adspirantingenieur zijn vervuld, is thans nog slechts één van de
laatstbedoelde vier candidaten op voorloopigon voet werkzaam.) l)e 3 andere adspiraDt-ingenieurs en de 6 opzichters konden nog in 1883 hunne plaatsen in de formatie
innemen. Voorts werden van de 14 in Indië geëxamineerde
opzichters , die blijkens het vorig verslag nog op plaatsing
w a c h t t e n , er 2 in het afgeloopen jaar i.augesteld. In verband met eene voorgenomen inkrimping van het waterstaatspersoneel (zie hooger) worden dit jaur geen candidaten
voor de betrekkingen van adspirant-ingenteur of opzichter
van hier uitgezonden. Als tijdelijke opzichters (werkbazen)
waren in het afgeloopen jaar werkzaam 140 personen ,
tegen 175 in 1882.

Jaren.

Uitvoering van werken. Uit het volgende staatje kan
wurlen gezien in hoever gedurende de laatste vijfjaren
uilvoering gegeven werd a a n - dan wel afgeweken werd
van- de werkplannen waarop de begrootingen voor de
openbare werken waren gebaseerd.
Aantal uitgevoerde
Aantal
Van het uitgevoerd aantal
werken (ver- werken, waarop bij
werken
het
werkplan
nieuwingen
en nieuwe
werken)
hadden reeds waren door
begrepen in
in het voor- de hoofden
van gewestehet by de
wel was niet was afgegane
lijk bestuur
bcgrooting
jaar
op eigen
moeten
aangerekend. gerekend.
gezag
genonien
zijn
ten uitvoer
werkplan.
voltooid.
gelegd.

1879
1880
1881
1882
1883

Landmeten.
In 1883 onderwierp zich niemand aan het
gewone land metersexamen (Indisch Staatsblad 1866 n°. 40).
Bij het einde van 1883 waren 27 water-staatsambtenaren
belast met de funciiën van land meter.
Bij Indisch Staatsblad 1883 n°. 230 werd , ter aanvulling
van Indisch Staatsblad 1874 u°. 5 7 , de instructie voorde
landmeters te Batavia, Samarang en Soerabaija van toepassing verklaard op den gouvernementslandmeter in de

voor gewoon
nieuwingen
onderhoud
en

onderhoud

herstelling.
werken.

f 3 917 107
3 408176
3 721 000
4 208 000
4 265 000

f 2 693100
2 827100
3 164 800
3 223 000
3 228 000

f 6 610 207
6 235 276
6 885 800
7 431 000
7 493 000

wel was

niet was

gereken

gerekend.

f 4 042 143
3 551 489
4 174 266
2 867 283
2 756 210

f

Voor de straks bedoelde groote werken waren in diezelfde jaren de toegestane en de verbruikte sommen als

771640
953 087
482 354
901 096
1 020188

1880

Havenwerken by Batavia
f3168 000 f2 821 000
Krankzinnigengesticht
te Buitenzorg. . .
300 000
n
Waterkeeringswerken
te Batavia . . . .
250 000
100 000
200 000
Idem te Samarang . .
n
Waterwerken In De500 000
mak
500 000
Verlegging van de monding der Solorivier .

1881

310
310
134
123
143

98
101
94
79
80

1882

f 2 774 000 f 2 4 4 1 000

en
herstelling.

f 1 581 795
1 591 127
1 640 305
2 950 «65
2 904 755

Onder de verbruikte sommen
ter zake van niet in het
werkplan voorziene werken
was begrepen:

voor werken die
voor
in uitvoering
werken
waren genomen
door hoofden
tot het vervan
schaffen van
Te zamen. gewestelijk
geldelyke verbestuur
diensten aan
op eigen
noodiydenden
gezag
door misgewas of
bevolen.
andere rampen.
f 6 395 578
0 095 703
6 296 925
6 719 244
6 681 153

f

131 752
132 664
202 095
48 909
71012

f

213 250
7 203
56 059
117 993
79 261

volgt (voor de toegestane sommen geldt het aangeteekende
in do noot hieronder).

By de begrooting (Iste en Ilde hoofdstuk) toegestaan.
1879

voor gewoon

Te zamen.

nieuwe

1879
1880
1881
1882
1883

674
573
489
443
476

289
263
354
265
358

Kene vergelijking van de oorspronkelijk ') bij de b e grooting toegestane sommen voor openbare werken (eenige
lager afzonderlijk te vermelden groote werken uitgezonderd) en van de — volgens voorloopige opgaven — verwerkte sommen vindt inen over hetzelfde vijfjarig tijdvak
in het volgende overzicht.

voor vernieuwingen en
nieuwe werken waarop
by' het werkplan

voor ver-

en

433
404
485
389
423

Van de in de voorgaande kolommen opgegeven
sommen werd , volgens de maandulykschc
werkrapporten , verbruikt:

By hoofdstuk II der begrooting was
toegestaan (behalve voor sommige lager
te vermelden groote werken):

JAREN.

415

1883

Werkeiyk uitgegeven tin Nederland en in Indië).
1879

1880

1881

1882

1883

f 1 708 000 f3 010 331 f2958 009 f2 684163 f2133 982 f1651818
91 742

106 000
250 000

700 000

465 000

1 000 000 1 000 000

87 223
69 121

88105

143 800

16 305

12 244

!849

583 423

696 100

1 093 492

524 012

f4418 000 f3421000 f3130 000 f4141000 f3173 000 f 3 274 722 f 3 058 358 f2 830 812 f3 810 897 f2 871930
I
Gedurende 1883 werden 91 aanbestedingen gehouden ,
42 slaagden, en 34 uitsluitend voor de levering van matenamelijk 57 voor de uitvoering van werken, waarvan er
rialen, welke op 1 na slaagden. De kosten van al de in
Te zamen.

') Dus zonder rekening te houden met latere wyzigingen, hetzy
by de wet, hetzy door middel van credietopening boven de begroo-

ting, hetzij door overschrijving van hoofdstuk II (uitgaven in Indië)
op hoofdstuk I (uitgaven in Nederland) of omgekeerd.
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uitbesteding gebrachte werken waren begroot op f693 044 ;
die van de 42 gegunde werken Op f48.") 7."),"), terwijl zij
werden toegewezen tegen f 437 087. Onder deze totalen
— wat de rainingsomineti betreft echter met uitzondering
van 8 werken — is niet begrepen de waarde der uit
's lands voorraad te verstrekken materialen. Van de 57
uitbestede werken waren er 24 die elk op meer dan
f 10 000 geraamd waren. Van deze 24 werken werden er
17 gegund.
Terwijl sommige gewestelijke bestuurders weder verklaarden dat de arbeid der beerendienstplichtigeu bij dien
van vrije koelies achterstaat, coodftt zij twee a drie heerendienstplichtigen gelijkstelden niet één vrijen koelie , vonden
anderen over het algemeen weinig onderscheid tussehen de
beide categorieën van arbeiders. Dit verschil van gevoelen
doet zich ook voor bij de waardeering van den arbeid der
veroordeelden, in vergelijking met dien van vrije koelies.
Eene juiste vergelijking is alleen mogelijk als rekening
wordt gehouden met den aard van de werken en met de
wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend.
Behalve bij de Demaksche waterwerken waren koelies
en handwerkslieden over het algemeen gemakkelijk en
tegen middelmatige loonen te bekomen. De bekwaamheid
der handwerkslieden, vooral die der timmerlieden , liet
dikwijls te wenschen over.
De benoodigde materialen werden , voor zoover zij van
Europeeschen oorsprong waren , uit Nederland ontboden en
uit de pakhuizen op de drie hoofdplaatsen aan de werken
verstrekt. Voor portland-cement wordt meestal eene uitzondering gemaakt op den regel van ontbieding uit Nederland , daar het prijsverschil , wanneer men de risico vau
bederf op de zeereis in aanmerking neemt, idet noemenswaardig is en wel opweegt tegen het voordeel dat er in
gelegen is om, ter plaatse waar eenig werk wordt uitgevoerd, telkens de dadelijk benoodigde hoeveelheid cement
te kunnen doen leveren. Alleen bij groote werken, waarvoor belangrijke hoeveelheden in een kort tijdsverloop
noodig zijn, kan uitzending van portland-cement uit
Europa aanbeveling verdienen. In den laatsten tijd zijn
bij de overbrugging van kleine waterleidingen proeven
genomen met het maken van buizen van portlandcementbeton , ter vervanging van ijzeren buizen. Deze proeven
hebben bewezen dat cementbuizen veel goedkooper zijn
dan ijzeren en in vele gevallen even goed voldoen. Met
de verkrijging van materialen van inlaudschen oorsprong
werd geen moeite ondervonden. Waar dit mogelijk was,
werd de levering aanbesteed. Moeilijkheden met den aannemer voor de levering van djatihout voor de werken
in de residentie Bantam leidden tot ontbinding van de
gesloten overeenkomst. Thans bedient men zich aldaar
van het timmerhout dat in Japara verkregen wordt door
uitdunning van de djatibosschen van gouvernementswege
(verg. vorig verslag blz. 195). Bij een Indisch besluit van
23 Januari jl. werden voorschriften gegeven ter verzekering dat het voor de openbare werken te bezigen djati—
hout uit 's lands bosschen vooraf op stam gestorven en
dus goed bruikbaar zij. In 1881 (verg. het verslag van
dat jaar blz. 119) waren gelijke voorschriften gegeven
met betrekking tot het bezigen van zoogenaamd wildhout
uit 's lands bosschen.

In afwachting van den uilslag van het verleden jaar
aangekondigd onderzoek ter verbetering van het wegennet
in de 1'reanger regentschappen in verband met den spoorwegaanleg , bleef in dat gewest het vernieuwen van rivierovergangen in wegen , welke vermoedelijk voor verlegging
in aanmerking zullen komen , voorloopig achterwege.
Voor liet maken van een weg tussehen Tjilegon en
Nieuw-Anjer in Bantam (zie blz. 51 en 66 hiervóór) werd
f 13 888 beschikbaar gesteld. Opnemingen worden gedaan
om de nieuwe afdeelingshoofdplaats Menes met het overig
gedeelte van het gewest in verbinding te brengen.
Tot den aanleg in vrijen arbeid van een rijweg van
Margasari naar Boemiaijoe met een zijtak naar Ban)arKawoeng (residentie Tagal) werd omstreeks medio 1883
machtiging verleend; eene som van f 167 270 werd er
voor toegestaan.
Ten behoeve van de verdere verbetering van den in het
I vorig verslag genoemden binnenweg vau Tjiamis (Cheribon)
| naar Banjoemas en Hagelen werd nog f 9106 toegestaan.
In September 1883 werd machtiging verleend tot den
; aanleg in heerendienst van een nieuwen weg van Padas
naar Tapen (afdeeling Ngawi der residentie Madioen). Voor
het maken van een toegangsweg naar de spoorweghalte.
Paron in laatstgenoemd gewest werd eene som van f 26 796
beschikbaar gesteld, terwijl ook voor de verbetering van
den weg naar de halte Walikoekoen en den aanleg van
een toegangsweg naar de halte Kedoeng Galar , in de lijn
Soerabaija-Solo, de vereischte fondsen werden toegestaan.
Zooals reeds op blz. 17 hiervóór is vermeld, wordt ter
Sumatra's Oostkust door een ambtenaar van den waterstaat
een onderzoek ingesteld tot verbetering (of verlegging) van
den belangrijken handelsweg tussehen Trata Boeloe en
Pekan Baroe , die thans gedeeltelijk door een moeras loopt.
Bruggen en duikers. Voor den bouw van nieuwe en de
vernieuwing van bestaande bruggen en duikers werd in
het afgeloopen jaar f 894 596 uitgegeven, tegen f 1 909 101
in 1882. Van 288 bruggen en duikers werd de vernieuwing onderhanden genomen; daarvan kwamen er 229 gereed. 304 bruggen en duikers ondergingen in 1883 herstellingen.
Bij den bouw van duikers wordt steeds nagegaan of zij
ook strekken moeten ter vervanging van doorlaatopeningen welke tot de werkjes behooren die de bevolking,
zonder autorisatie , op eigen gezag en naar eigen goedvinden in de wegc^u aanlegt om het sawahwater van de
eene naar de andere zijde vau den weg te brengen. Op
die wijze tot stand gekomen en nog dagelijks tot stand
komende werkjes worden niet voor 's lands rekening vernieuwd , maar blijven voor rekening der bevolking , die ze
uit tijdelijke materialen (bamboes en ruwe steenen) maakt
en wier belang medebrengt ze in orde te houden.

Werken in het hclang van den landbouw. De overweging
vau het in 't vorig verslag (blz. 125) bedoelde voorstel tot
afdoende verbetering van de waterleidingen in de residentie
Batavia, bekend onder den naam van Ooster- en Westerslokkan en Tjiballok, heeft nog niet tot eene beslissing
geleid. Intusschen is men bedacht op het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen.
Voor de bevloeiing van de Tjihea-vlakte in de PreaDger
II. BIJZONDERHEDEN NOPENS SOMMIGE WERKEN.
regentschappen uit de Tjisokan (zie vorig verslag blz. 125)
Gehouwen. Gedurende het afgeloopen jaar werd voor de is een ontwerp opgemaakt. Daarentegen werden de opneoprichting en vernieuwing vau gebouwen uitgegeven mingen in de afdeeling Limbangan voor het verbeteren
f 1 730 208 en voor onderhoud en herstelling f 1 151 328 , van eene groote irrigatieleidiug uit de Tjimanok voorloopig
gestaakt wegens het vertrek van den daarmede belasten
tegen f 1859 278 en f 1 177 473 in 1882.
ingenieur.
Indemniteit voor het gemis van eene landswoning werd
De in 1882 voltooide Menenteng-leiding in Cheribon
uitbetaald aan 2ü adsistent-residenten , 130 controleurs, 15
voldeed uitstekend. Ter beteugeling van de Tjisangaroengregenten en 201 districtshoofden.
Van het voornemen om voor controleurswoningen een rivier aldaar ia een ontwerp in behandeling. Aan de vernormaal ontwerp te arresteeren is afgezien ; de Indische betering van de watervoorziening in het district KarangRegeering heeft zich er toe bepaald voor den bouw daar- Ampel (afdeeling Indramaijoe) werd met kracht doorgevan algemeene regelen vast te stellen, waarvan kan wor- werkt; de nieuwe inlaatsluis tot aftapping van water uit
den afgeweken wanneer er noodzakelijkheid toe bestaat de Tjimanok werd bijna geheel voltooid. Voorts werd een
ontwerp opgemaakt voor de beteugeling van de Sindo(Bij blad op het Indisch Staatsblad n°. 3924).
pradja-leiding gedurende den westmoesson.
Wegen. In het belang der wegen werd, behalve voor
Volledige ontwerpen werden ingediend ter verbetering
het gewoon onderhoud, in 1883 uitgegeven f 102 927, van de irrigatie in do afdeeling Brebes der residentie
waarvan f 68 156 voor verbetering. Over het algemeen is Tagal.
de toestand der wegen zeer gunstig te noemen.
Ten behoeve van de verlegging van de Lajangan-rivier

Bijlage C.
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in Pekalongan werd in het afgeloopen jaar eene hoeveelheid van 264 770 M*. grond verzet; voorts werd een ontwerp opgemaakt tot afsluiting en verlegging van de oosterleiding uit de kali Genteng, waarvan de kosten op
ongeveer f 500 000 worden geraamd bij uitvoering in geheel vrijen arbeid.
Omtrent de werken tot verbetering van de irrigatie en
den waterafvoer in de afdeeling Demak (residentie Samarang) kan het volgende worden medegedeeld. Over den
spoorweg naar het werk, namelijk van de halte Karangsono
{in de hoofdlijn van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij) naar Sedadi '), worden gedurende de maanden
April lot en met December 1883 770 wageuladingen met
materieel en materialen aangevoerd. De sporen voor de
exca vators en voor het vervoer van den ontgraven grond
werden gelegd. Met den bouw van de bureaux , dewoningen voor het Europeesch personeel en het werkvolk werd
voortgegaan, terwijl de inrichtingen ten dienste van het
werk , als werkplaatsen , magazijnen , locomotief-rémises ,
steen-, kalk- en cementovens geheel gereed kwamen. De
noodige spoorwegwagens werden aangemaakt; alle werktuigen , zoowel die in het atelier als voor de mortelbereiding , werden gemonteerd , evenzeer als de pompen , stoomheien, excavators en locomotieven. Het rollend materieel
bestond uit 6 locomotieven , 60 wagens en 1 personenrijtuig. De eerste stoomhei werd in Juni, de eerste exca vator
iu Juli in dienst gesteld. Gedurende 1883 werden aangemaakt'230 M'.kalk, 174000metselsteenenen 116080steenen
voor cement, terwijl420 strekkende M.dekzerken 14600 M3.
breuksteen uit de steengroeven werden verkregen. Uit den
fundeeringsput voor de kunstwerken in het eerste (973 IL
lange) kanaalvak werden 216 345 M'. grond ontgraven.
Ruim 900 palen en 2100 M. damplanken werden ingeheid.
De houten fundeering van een gedeelte der oeverbekleeding
van de rivier, alsmede die van de inlaatsluis voor het
kanaal kwamen zoover gereed dat in den aanvang van
1884 met het metselwerk kon worden begonnen. Het verkrijgen van koelies ging, zooals hooger reeds gezegd is,
meestal met de grootste moeilijkheden gepaard , terwijl dan
nog het aantal dikwijls onvoldoende was. Vooral tegen het
einde des jaars was de opkomst ten gevolge van het bewerken en beplanten der sawahs gering. Eene poging om
koelies te verkrijgen uit de lagere streken van Demak,
waar de sawaharbeid eerst later invalt, gelukte in zoover
dat ruim 200 man, tegen vergoeding van reiskosten , naar
Sedadi opkwamen. Met een loon van f 0,60 bij taakwerk
niet tevreden, eischten zij f 1, en toen hierin niet bewilligd werd , keerden de lieden, zonder eenig noemenswaardig
werk te nebben verricht, naar huis. Toen in Februari jl.
de bewerking der sawahs was afgeloopen, nam de opkomst van volk weder toe , zoodat in die maand en in
Maart het aantal inlandsche ambachtslieden en koelies
weder tot 1000 a 1100 man daags geklommen was. Ofschoon men ook nog met andere bezwaren te kampen had ,
zooals de geaardheid van den grond en teleurstelliug bij
het aanmaken van materialen, behoeft toch, naar het
oordeel van eene opzettelijk benoemde commissie van onderzoek , geen vrees te bestaan dat de kosten van het werk
de raming zullen te boven gaan. In het najaar van 1883
werd begonnen met het opmaken van de detail-ontwerpen
voor het tweede kanaalvak (tot Godong), waarvan de kosten, met inbegrip van de vele kunstwerken die daarin
zullen moeten voorkomen, gernamd zijn op ongeveer
f 1 600000. Dit nieuwe kanaal vak zal de 2de sectie der werken
uitmaken. In Maart jl. is machtiging verleend tot het
bouwen van eene ijzeren brug van ruim 100 M. lengte
over de stuw te Sedadi en tot het graven van 3717 M.
kanaal, een en ander nog behoorende tot de 1ste sectie
der werken. Daarvoor is toegestaan , boven de som van
f 2 375 555 benoodigd voor de reeds vroeger geautoriseerde
werken , respectievelijk f 69 640 en f 410 025. De in 1882
en 1883 zoo in IndiS als hier te lande voor het werk gedane
uitgaven vindt men vermeld op blz. 115 hiervóór.
De projecten voor de verbetering van de irrigatie in de
afdeelingen Grobogan en Kendal, mede in de residentie
Samarang, werden voltooid, doch waren bij den aanvang
van 1884 nog in onderzoek.
') Dit lijntje (door den dienst der staatsspoonvegen gebouwd)
kwam in April 1883 gereed. De kosten hebben ruim f 120 000 bedragen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Iu Rembang werd met den bouw van de in 't vorig
verslag bedoelde stuw te Moendri voortgegaan , terwijl begonnen werd met liet leggen van eene stuw in de Kerdjorivier tot irrigatie van 1500 bouws. De opnemingen inde
afdeeling Bodjonegoro in het belang der bevloeiing van de
districten Buwerno en Pelem werden ten einde gebracht en
met het opmaken van de noodige ontwerpen werd begonnen.
Van de leiding Patigonwan in de afdeeling Bangil der
residentie Pasoeroean kwamen al de kunstwerken gereed ;
de voltooiing van het geheele werk , dat door den steenachtigen ondergrond vertraagd werd, wordt binnenkort
te gemoet gezien.
De opnemingen ter verbetering van de waterverdeeling
uit de Pekalen-rivier in de districten Gending en Pa'jarakan (Probolinggo) leidden tot een voorloopig voorstel.
Het in 't vorig verslag besproken onderzoek naar de mogelijkheid om door verlaging van het watervlak in het meer
Klakah bet debiet der bronnen te vermeerderen , heeft niet
tot bevredigende uitkomsten geleid, zoodat daarvan ia
moeten worden afgezien. Wegens de ongeschiktheid van
den bodem was reeds vroeger het plan om een steenen
afsluitdam te bouwen opgegeven.
De werken ter beveiliging van den dam te Sitoebondo
(residentie Bezoeki) waren in Januari jl. zoover gevorderd
dat, hoewel het bandjirkanaal bij de monding nog niet de
volle breedte had , zware bandjirs daardoor konden worden
afgevoerd. Den 31sten Mei j 1. waren nog slechts 16 242 M'.
te verwerken van de 642 798 M*. waarop het geheele grondverzet was geraamd. Het nieuwe gedeelte der Panaroekanleiding is geheel voltooid en de groote sluis in deSampeanrivier op de bekopping na. In den oostmoesson van dit
jaar zou de Sampean-rivier door een aarden dam worden
afgesloten en daarmede het geheele werk zijn afgeloopen.
De voltooiing van de Singomerto-lei ding uit de iSeraijoerivier (residentie Banjoemas) kan spoedig worden tegemoet
gezien.
Tot den bouw van de in 't vorig verslag bedoelde werken nabij de prise d'eau der Mongkong-leiding in de
residentie Bagelen , ten doel hebbende om de irrigatie van
de 2000 bouws, die nu reeds water uit deze leiding trekken , volkomen te maken , werd in Juni 1883 machtiging
verleend. Met het maken van het overige gedeelte der
leiding tot aan het eindpunt Goenoeng Sernper en het
geven van meer bodemsbreedte aan de leiding zal eerst
worden aangevangen wanneer men zich van de goede
werking van bet eerste gedeelte zal hebben kunnen overtuigen. Door de voltooiing van dit tweede gedeelte , waarvan de kosten op ongeveer f 280 000 zijn geraamd, zal
het aantal bewaterbare bouws tot 5100 stijgen.
De stuw in de Konto-rivier (residentie Kediri) werd door
een zwareu bandjir grootendeels vernield; tijdelijke voorzieningen werden aangebracht.
Rivier- en waterkeeringswerken. De steenen overlaat
Rambatan nabij Indrainaijoe in de residentie Cberibon(zie
vorig verslag blz. 126) bleet geheel aan de verwachting
beantwoordeu ; beschadigingen kwamen niet voor en het
werk vereischte weinig onderhoud. Voorts kwam ter hoofdplaats Cheribon de verlegging van de kali Kitjing tot stand.
Met het aanbrengen van belangrijke voorzieningen aan de
oeverbeschoeiingen en dijken der Kediri-, Porrong- en Soerabaija-rivieren in de residentie Soerabaija werd voortgegaan.
Door veranderde omstandighe len zal het in 't vorig verslag vermelde rivierwerk te Padang (de afsnijding van eene
inschureode bocht van de Padang-rivier) althans vooreerst
achterwege kunnen blijven.
Havenwerken. De mededeelingen betreffende de Bataviasche havenwerken over het afgeloopen verslagjaar (1
Mei 1883 tot 30 April lS8i) luiden gunstig. Wel werd
hier en daar eenige schade veroorzaakt door de vloedgolven
van 27 Augustus 1883, doch zij werd spoedig hersteld.
Over 't algemeen weerstonden de verschillende kunstwerken
de ontzettende werking van die vloedgolven op eene wijze
die de hechtheid van het geheel voldiugend heeft bewezen.
Daar de westmoesson van 1883/84 zich over het algemeen door zeer kalm weder ouderscheidde , werd, in tegenstelling van de beide vorige jaren , gedurende dien tijd
betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van de haven. Alleen
de stoomvaartmaatschappij » Nederland " liet voortdurend
al hare schepen in de haven binnenloopen.
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Werkvolk was iu voldoende mate te krijgen , terwijl
bovendien dagelijks over 200 dwangarbeiders beschikt werd ,
welk getal gedurende ruim twee maanden 250 beliep en
in April jl. tot 350 werd opgevoerd. De desertie onderde
bemanning van de Priok-vloot, die trouwens wegens de
vorderingen van het werk gaandeweg verminderd wordt,
bepa;ilde zich tot 41 gevallen. Van de deserteurs keerden
er 12 uit eigen beweging terug en werden er 5 opgevat;
van deze laatsten ontsnapten er echter weder 3.
Worden de catarrhale koortsen en aandoeningen, die
zich in November 1883 ten gevolge van het buitengewoon
koude weder te Priok voordeden, buiten beschouwing gelaten , dan was de gezondheidstoestand in 1883/84 over
't algemeen zeer bevredigend te noemen. Tijdens het heerschen der cholera in Juni en Juli 1883 kwamen te Priok
slechts twee gevallen van die ziekte met doodelijken afloop
voor; de bemanning van de vloot der havenwerken bleef
geheel gespaard. Op het thans verwoeste etablissement te
Merak stierven 12 personen aan die ziekte. Tot verbetering
van den gezondheidstoestand en ook tot wering van de
muskietenplaag, die belangrijk verminderd is, heeft veel
bijgedragen de verwijdering van struikgewas en het dempen
van poelen en vischvijvers in den omtrek van de binnenhaven. Met de beplanting van den aldus verkregen grond
met eucalyptus en zonnebloemen werd in Februari jl. een
aanvang gemaakt, üp de oostergrens van het haventerrein
werd iu verband met deze terreinsverbeteririgen eene behoorlijke afwatering gemaakt door de verbinding van de
riviertjes Lagoa en Tjiliutjing onderling en met de zee door
eene breede sloot.
In 't geheel werden voor dit een en
ander 73 27G II 3 . grond verwerkt.
Aan boord der schepen die de haven bezochten kwamen
over het algemeen weinig ziektegevallen en geen enkel
geval van cholera voor.
Omtrent de verschillende werken kan het volgende worden medegedeeld.
Met de uitbaggering van het dokbassin , den toegang
tot de kolenhaven
en de kolenhaven zelve, waarvoor
272 429 Ms. specie werden opgewerkt, kwam men in het
verslagjaar geheel gereed. Het verdere baggerwerk bestond
in de uitdieping van een 250 M. lang gedeelte der Tjiliwong tusschen het havenkanaal en het verbindingskanaal
met de kali Besar, in de uitdieping tot 2.5 M. onder nul
en verwijding van den mond der westergracht, en in het
wegnemen van ondiepten in de buitenhaven , de binnenhaven en het scheepvaartkanaal. In het geheel werden
gedurende het verslagjaar 392 047 M8. specie opgebaggerd ,
waaronder 3717 M'. zware koraalblokken, die met kranen
omhoog gehaald, daarna stukgeslagen en voor vcrschillende bouwwerkens benuttigd werden. Met handenarbeid
werden 154 874 M . grondverzet, voornamelijk tot ophooging van het terrein bij de entrepots en ten dienste van
de accessoires.
Voor toekomstige herstellingen aan de zeehoofden werden
van 1 Mei tot 27 Augustus 1883 — den dag waarop
de uitbarsting van Krakatau het etablissement te Merak
vernielde — van laatstbedoelde plaats aangevoerd 5330
M'. rotsblokken en 5288 M'. trachiet, die bij de havenwerken in depot werden opgelegd. Bovendien werden
voor de gewones werkzaambeden aan de 3zeehoofden aangebracht 8636 M . rotsblokken en 5358 M . trachiet. Na de
verwoesting van Merak wist men aldaar nog 1833 M3.
trachiet te verzamelen , die naar Priok werden overgebracht.
Met het oog op de wijze waarop de havenwerken weerstand hebben geboden aan de vloedgolven op 27 Augustus
1883, mag men vertro,uwen dat de thans aanwezige voorraad rotsblokken en trachiet alleszins voldoende zal zijn
voor toekomstige herstellingen. Hoewel de zeehoofden door
die vloedgolven aan eene drukking werden blootgesteld
die de aangenomen maximum belasting met 25 pet. overtrof, ontstond alleen in het oosterhootd eene niet noemenswaardige verzakking
over 300 M. lengte, welke hersteld
werd met 2180 M3. rotsblokken en 2030 M3. trachiet. Na
dien tijd werd nog over eene lengte van p. m. 300 M. eene
langzame verzakking waargenomen , die in bet midden
omstreeks 40 c.M. bedroeg, maar sedert December kwam
zij tot staan en werd van verdere verzakkingen niets meer
bespeurd. Daar dit gedeelte van het oosterhoofd het minst
is blootgesteld aan de aanvallen der zee, en voor de veiligheid der haven het minste bijdraagt, is het niet noodig

geooroeeld tot wederophooging over te gaan. De toestand
der zeehoofden was voor 't overige bijzonder gunstig te
noemen. De gewone verzakkingen , veroorzaakt door zetting van het steen materiaal, werden geregeld bijgewerkt.
Ter geheele voltooiing van de binnen- en de buitenhaven ,
die voortdurend bleken ten volle aan hare bestemming te
beantwoorden , werden nogeenige werkzaambeden verricht.
Bij nauwkeurige opneming van de buitenhaven was namelijk gebleken dat daarin nogeenige ondiepten aanwezig
waren ; met de opruiming daarvan kwam men in het verslagjaar nog niet geheel gereed. In de binnenhaven viel
nog de in de heide vorige verslagen bedoelde smalle strook
langs den grooten kaaimuur te verwijderen. Nadat de
baggermolen Borneo daartoe van eene langere emmerladder
voorzien was, werd die strook 3 op de vereischte diepte gebracht , waarvoor nog 6628 M . moesten worden opgebaggerd. Voor het eigenlijke
onderhoud van de binnenhaven
werden 22 440 M3. naar boven gebracht, waaronder 6720 M3.
slibstoffen , die door het scheepvaartkanaal aangevoerd en
in vijf dagen opgeruimd waren. Het talud van hetzuiderboord der binnenhaven en vau het afgeronde boord bezuiden
den kaaimuur werd afgewerkt. Aan het oosterboord werden
twee houten steigers en ten behoeve van de prauwvaart
49 houten meerpalen aangebracht. De groote noordelijke
hulpsteiger werd geheel opgeruimd. Uit Nederland werden
8 behakeningsboeien en 8 corps-morts ontvangen, die in
de buitenhaven werden geplaatst. Men plaatste bovendien
nog eenige kleinere corps-morts in de binnenhaven en aan
den mond der westergracht ten behoeve van de prauwvaart.
De steen bezettingen van de taluds en bermen der zuiden oostzijde vau de kolenhaven en het dokbassin kwamen
gereed. Ken gedeelte van de bestorting van den berm werd
in Januari jl. weggeslagen, waardoor 10 M. betontalud
instortte. Terstond werd de noodige versterking aangebracht. De 25-tons stoomkraan kwam geheel gereed en
voldeed bij de beproeviug goed. In Mei jl. werd machtiging
verleend om, bij wijze van tijdelijken maatregel en voor
zoover de belangen van den dienst het zouden gedoogeu,
voor het publiek de gelegenheid open te stellen om van
die stoomkraan gebruik te maken tegen betaling van
f 25 voor de benoodigde brandstoffen en verder van f 2
per ton of gedeelte daarvan. De bediening zal geschieden
door het personeel der havenwerken. Benoorden de kraan
is een steenen hoofd aangebracht voor het aanleggen van
schepen. Tusschen dit hoofd en den kaaimuur der binnenhaven werd ter beveiliging van het terrein benoorden de
ateliers eene zware zeewering gemaakt.
De hooger besproken uitbaggering van de westergracht
tot 2.5 M. onder nul bleek een zeer gunstigen invloed te
hebben op de sterke strooming in de zuidergracht. Een
steenen leidam werd ter lengte van 110 M. in de verlenging van het oosterboord der westergracht aangelegd. De
mond der gracht werd aanzienlijk verwijd en aan haren
westelijken oever werden 67 meerpalen aangebracht.
De bruggen hielden zich goed; de spoorwegdraaibrug
stond bij de vloedgolven van 27 A.ugustus aan een groot gevaar bloot door het wegslaan der betonbestortingen die de fundeeringen moesten beveiligen. Toen deze bestortingen na een
paar dagen volkomen hersteld waren, bleek het dat de brug
volstrekt geen zetting ondergaan en dus niets geleden had.
De werken tot verbinding van het scheepvaartkanaal
met de kali Besar, die in April 1883 voltooid waren,
werden aan den plaatselijken waterstaat in beheer overgegeven. Het scheepvaartkanaal werd in Augustus en
September overal op de vereischte diepte gebracht. Daarna
had eene volledige oppeiling plaats in October en vervolgens na afloop van den westmoesson in het laatst van
April jl. Bij die laatste peiling bleek dat de aanslibbing
onbeteekenend was.
Van het drijvend materieel werden, behalve de gewone
diensten ten behoeve der havenwerken, nog buitengewone diensten gevorderd voor het verleenen van hulp op
verschillende plaatsen waar die na de uitbarsting van
Krakatau noodig was, terwijl ook een deel der vloot
voor gewone werkzaamheden van andere diensttakken
gebezigd werd. In Juni 1883 namelijk werden ten behoeve
van het marine-etablissement te Soerabaija tijdelijk afgestaan, teneinde later door het departement der marine
te worden overgenomen, 1 stoom baggermolen 1ste soort,
1 stoomsleepboot, 1 stoomhopperbarge en 3 klepschouwen t
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terwijl voor den baggerarbeid bij Pekalongan 1 klepschouw
werd afgustuan. Voor diensten in verband staande met de
uitbarsting van Krakatau werden 10 hopperu aangewezen,
waardoor de baggerarbeid te Priok ongeveer eene maand
moest gestaakt worden. Van deze vaartuigen moesten
eenigen vrij belangrijke herstellingen ondergaan wegens
de schade die zij geleden hadden op hunne reizen door
de puimsteenbunken met de daaronder drijvende boomstammen. In afwachting van de beslissing te nemen omtrent de latere bestemming van de baggervloot, voor
zoover zij niet ten behoeve van het onderhoud der havenwerken in dienst zal moeten blijven, zijn reeds in
April jl. 3 van die vaartuigen tijdelijk ter beschikking
gesteld van het departement van financiën tot tegengang
van den smokkelhandel in opium langs Java's noordkust.
(Ook in de laatste maanden van 18*3 was een der hoppers daarvoor gebruikt.) Een 4de hopper werd afgestaan
aan den resident der Lampongsche districten voor het
onderhouden van de gemeenschap tusschen verschillende
gedeelten van dat gewest. Voor het onderhoud der havenwerken zijn aangewezen: de groote baggermolen Merak,
1 baggermolen tweede soort en 2 hoppers, terwijl het
thans niet in gebruik zijnde gedeelte der baggervloot in
conservatie is opgenomen. In September 1883 g i n g eene
houten stoombarkas tijdens eene reis naar de Lampongbaai verloren. De in Mei 1882 te Merak gezonken hopperbarge Banjoemas werd geheel door de vloedgolven
medegesleept, waardoor de hoop om dat vaartuig nog te
redden vervloog.
Het cylinderdok heeft getoond ook goede diensten te
kunnen bewijzen aan de schepen die in de haven binnenvallen , want na de belangrijke averij die aan het dok
der Nederlandsch-Indische Droogdokmaatschappij op het
eiland Amsterdam door de vloedgolven van 27 Augustus
werd toegebracht, hebben vele schepen van het dok der
havenwerken gebruik gemaakt. Het bij Indisch Staatsblad
1883 n°. 254 vastgestelde nieuwe tarief voor dokgelden (zie
blz. 48 hiervóór) is ook op het dok van de havenwerken
toepasselijk.
In de ateliers werden de gewone herstellingen aan het
baggermaterieel en aan de verschillende werktuigen uit
gevoerd en tevens verscheidene werken voor andere diensttakken vervaardigd.
Op de reparatiewerf werd weder voorzien in het onderhoud
der tot den dienst der havenwerken behnorende houten
vaartuigen; bovendien werd er eene ijzeren kolenprauw ineengezet en met bet bouwen van eene houten klepschouw
een aanvang gemaakt. Pe drijvende lier, waarvan in
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't vorig verslag melding werd gemaakt, kwam gereed.
Ten aanzien van den bouw van de accessoires valt het
volgende te vermelden.
Het verplaatste magazijn voor de fabriek kwam in J u n i
1883 geheel gereed eu werd kort daarna in gebruik g e steld. Van de verplaatsing der bureaux is afgezien. In het
afgelnopen verslagjaar werden voorts voltooid de tolkantoren
en wachthuizen , de (ichtwachterswoning en de lichtopstanden , de bij den uitkijk en tijdbal behoorende woning (de
ijzeren uitkijktoren is in aanmaak), het petroleum-magazijn
en dat voor zelfontbrandbare stollen , liet groote riool en
eenige kleinere. De artesische put is geboord; aan de
buisleiding wer 1 echter nog niet begonnen. De fundeeringen voor vijf blokken der magazijnen en voor één
hangar werden voltooiil. Aan de fundeering voor het zesde
magazijnldok werd de hnnd gel"gd. Ook vverd een legin
van uitvoering gegeven aan het stationsgebouw : de zandbeplemping en een deel der fundeeringen kwamen gereed.
Van het denkbeeld om in het stationsgebouw een post- en
telegraafkantoor te maken werd afgezien wegens de hooge
kosten der fundeering vooreen gebouw meteene verdieping.
Voor zooveel bij de opmaking van het jaarverslag der
havenwerken de hier te lande ten laste van het dienstjaar
1883 gedane uitgaven reeds bekend waren ' ) , beliepen de
totale kosten van het werk over 1&76 t/m 1883, na aftrekking van tegoedschrijvingen en andere contraposten ,
f 21981473,39», tegen f 20 317 783,47» 3) volgens de in
't vorig verslag medegedeelde opgaven over 1876 t/m 1882.
De specificatie van beide sommen (wat laatstgemeld b e drag betreft volgens eene verbeterde rangschikking) wordt
opgegeven als v o l g t :
1876/1882.
1876/1883.
eigenlijke havenbouw volgens het
oorspronkelijk ontwerp . . . f 15 86B 715,07 f 16 597 672,48
accessoires
742 609,10
1 662 839,23
onderhoudsuitgaven
38 428,92 a) 658 530,38
permanente gebouwen te Priok.
329 352,14
263 974,31
voorhanden verbruiksartikelen .
788 498,31
749 432,00
voorhanden materieel
. . . . 6)2 553179,93» c) 2 149 024,99»
f 20 317 783,475 f 21 981 473,395
a) In de onderhoudskosten over 1883 (ad f 620101,46) is alleen
voor de havendammen begrepen f 509 647,795. Daarvoor zijn echter
depots van rotsblokken en trachietsteenen aangelegd ten dienste
van het onderhoud in vele volgende jaren.
6) Na afschrijving van ruim 57','j pet. op de kosten van aanschaffing.
c) Na afschrijving als voren van 65 pet.
Naar gelang van de verschillende dienstjaren waren de uitgegeven sommen en de tegoedschrijvingen verdeeld als volgt:
Af te trekken:

Uitgegeven, a)

JAREN.
In Indië.

1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

t

53 366,02
1 815 608,81*
2 476 738,56
2 496 762,29
2 448 821,29
2 347 507,89*
2 532 404,54
1 748 717,85
f 15 919 927,26

In Nederland.

Totaal.

80153,17»
26 787,155 f
4 038 542,03»
5 854 150,85
1 529 085,00
4 005 823,56
541 101,31*
3 037 863,60*
583 879,54»
3 032 700,83»
435 229,48
2 782 757,37»
b) 110 876,96
2 643 281,50
c) 95 957,73
1 844 675,58
f 7 361459,22 f23281 386,48
f
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wegens tegoedschrjjvingen (voornamelijk
ter zake van verstrek- wegens diverse
kingen en werkzaam- andere contraposten, il)
beden ten behoeve van
andere departementen).
f

f

3 737,01»
27 825,48»
26 479,27
82 651,11
97 963,47
509 368,83
215 171,705
963196,885

Te zamen.

Biyft alzoo ten
laste van de
havenwerken.

f

f

2 512,00
8 559,195
282 491,295
6 367,31
12 260,97
13 049,96
e) 11 475,46
f 336 716,20

6 249,015
36 384,68
308 970,565
89 018,42
110 224,44
522 418,79
226 647,17»
f 1 299 913,085 f

f

80153,17»
5 847 901,83'
3 969 43H.88
2 728 893,04
2 943 682,415
2 672 512,93»
2120 862,71
1 618 028,405
21 981 473,39»

a) De hier vermelde sommen kunnen niet vergeleken worden met die op blz. 115 hiervóór, welke laatsten aan andere boekingen (ten
dienste der begrooting) zijn ontleend.
b) Thans verhoogd met de nagekomen opgaaf van f 45 661,51' (zie noot 2 hieronder).
c) Nog te verhoogen met f 22 314,06» (zie noot 1 hieronder).
d) Wegens ontvangen assurantiepenningen , opbrengst van opgeruimde inventarisgoederen, inhoudingen op traktementen , boeten enz.
Deze contraposten worden hier afzonderlijk uitgetrokken, omdat zjj ten opzichte van de begrootingsrekeaing te verantwoorden zijn onder
de diverse ontvangsten van het departement der burgerlijke openbare werken (en dus niet als ontvangsten van den dienst der havenwerken).
e) Ook dit cijfer heeft sedert nog eenige wijziging ondergaan, waarmede in het volgend verslag zal worden rekening gehouden.
beide vorige verslagen bedoelde concessie-aanvraag voor
De quaestie der exploitatie van de havenwerken is eene
die exploitatie. De Regeering was van oordeel dat de door
andere phase ingetreden door de afwijzing van de in de
i) Dit was niet het geval met een bedrag van f 22 314,06», waarmede alzoo eerst {in het volgend jaarverslag zal worden rekening
gehouden.

J
) De nagekomen opgaaf ad f 46 661,515, bedoeld in 't vorig
verslag blz. 129 noot 1, is thans verantwoord onder de zooeven
vermelde som van f 21 981 473,39».
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de aanvragers gewenschte voorwaarden niet waren overeen
te brengen met de belangen van het Gouvernement, noch
met die van handel en scheepvaart, en wel omdat de
aanvraag te veelomvattend was en de aanvragers te veel
wilden monopoliseeren en te groote lasten wilden leggen
op handel en scheepvaart en up de nabij de haven gelegen
gronden. De weg , dien de Regeering thans denkt ie volgen
ten aanzien van de exploitatie, is aangewezen op blz. 15
en 16 der Memorie van Toelichting behoorende bij het
tweede ontwerp der Indische begrooting voor 1884. In
afwachting dat zicli een gegadigde voor de exploitatie
voordoet die den bouw van eene reparatiewerf metdroogdok op zich neemt en zici tevreden stelt met de uitoefening van zoodanige bevoegdheden als zouder bezwaar aan
particulieren kunnen worden overgelaten , zal de Staat het
noodige verrichten om de haven geschikt te maken voor
openstelling voor het algemeen. Voor de voortzetting van
den bouw der voor dat doel onontbeerlijke accessoires
werden bij de begroeting de noodige fondsen toegestaan.
Zij zullen eerst in 1885 gereed kunnen komen.
Wegens de vele aanvragen om grond te Tandjong Priok
in eigendom te verkrijgen , wordt het noodige voorbereid
om eenige daartoe reeds aangewezen terreinen in veiling
te brengen. Voor den opslag van steenkolen , waartoe die
terreinen geen geschikte gelegenheid aanbieden, zal aan
een paar bandelsfirma's te Batavia , als agenten van stoomvaartniaatschappijen , ingevolge een Indisch besluit dd. 9
Juli jl. .Ie heuoodigde ruimte aan het oosterboord der haven
kosteloos in gebruik worden gegeven, doch slechts tot
wederopzeggens, zoodat het mogelijk blijft het terrein te
begrijpen in eene eventueele concessie voor de exploitatie
van de haven. Onder anderen zal als voorwaarde worden
gesteld dat de grond binnen twaalf maanden na a a n zegging ontruimd zal moeten zijn.
De grenzen van het ten behoeve van de havenwerken
onteigend terrein werden opnieuw uitgezet en door steenen
pilaren op de hoekpunten definitief vastgelegd.
Omtrent de andere werken in het belang van de scheepvaart te Batavia en elders in Nederlandsch-Indië valt het
volgende ie vermelden.
Het oude havenkanaal te Batavia werd met de bestaande
bag-rermiddelen op voldoende diepte gehouden. De vloedgolven van 27 Augustus veroorzaakten belangrijke schade
aan de d a m m e n , de kaaimuren en de bovenslnis. Bovendien vereischt de laudingssteiger bij den Wrooten Boom
zware reparatiën.
Na het verdwijnen van de havenplaatsen Anjer, Tjiringin en Laboean in de resideutie Bantam ten gevolge
van het meergenoemde natuurverschijnsel, heeft de haven
van Karang Antoe in de Bantambaai, 't dichtst bij de
gewestelijke hoofdplaats Serang gelegen en waar zich ook
de gouvernements zout- en koffiepakhuizen bevinden,
metir beteekenis gekregen. Daar echter die haven door
verzandii g zelfs voor kleine vaartuigen moeilijkheden oplevert , worut een outwerp gereed gemaakt om in dien
toestand verbetering aan te brengen.
Het in goeden staat houden van de gemeenschap tusschen
de haven van Cheribon — die voor het toenemende verkeer
te klein gaat worden — en de reede vordert voortdurend
veel baggerarbcid. Ken voorstel om de binnen haven te verruimen en een beschermend zeehoofd in aansluiting met
den oostelijken havendam aan te leggen is in behandeling.
Omtrent den Uiggerarbeid ter reede van Tagal valt na
het melegedeelde op blz. 131 van het vorig verslag slechts
aan te teekenen dat in het afgeloopen jaar peilingen wer
den verricht ter verkrijging van gegevens voor eeneeventueel aan te leggen buitennaven voor vaariuigen van niet
te grooten diepgang.
De haven te Pekalongan liet over 't algemeen niet veel
te wenschen over; voorstellen betreffende eene herstelling
van de zeehoofden zijn in onderzoek. Met goed baggermaterieel is de gemeenschap met de reede behoorlijk te
verzekeren.
De toestand van het havenkanaal te Samarang was zeer
bevredigend. Slechts gedurende 22 dagen van de maanden
December, Januari en Februari jl. werd de gemeenschap
met de reede door zware winden en hevige branding moeilijk
of gevaarlijk. Twee baggermolens, twee sleepbooten en
zeven klepschouwen waren van April tot omstreeks medio
December bijna voortdurend in dienst om het kanaal op
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voldoende diepte te houden. Het in 1882 voltooide dok
voor de reparatie van de bagger vloot bewijst uitstekende
diensten. Ook andere te Samarang tehuis behoorende
gouvernements- en particuliere vaartuigen maakten er
gebruik van. Wegens de voortgaande aanslibhing van
het strand is men bedacht op eene verlenging van het
oosterhoofd.
De mond der kali Mas te Soerabaija kon door den baggermolen (die gedurende 1883 86 500 M*. specie opwerkte)
op voldoende diepte worden gehouden , zoodat de prauwvaart naar de reede geen belemmering ondervond. Van het
denkbeeld om de bestaande kaaimuren te verlengen, is
afgezien , daar men het beoogde doel er niet mede bereiken
zou. Echter zal tot behoud van eene goede gemeenschap
met de reede de baggerarbeid zooveel noodig vermeerderd
dienen te worden.
Gedurende het afgeloopen jaar werden «Ie in 1882
aangevangen werkzaamheden voor het verleggen van
den moed der Solo-rivier, tot behoud van het vaarwater in iien noordelijken ingang van straat Madura
(westgat van Soerabaija), naarmate de vereischte hulpmiddelen in gebruik genomen konden worden, belangrijk
uitgebreid.
In de eerste sectie werd voortgegaan met het graven
van de in 't vorig verslag bedoelde geul van 100 M.
breedte en 1 a 2 M. diepte, waarbij 163 000 M'. specie
verwijderd werden. Dit werk werd in December 1883
wegens den westmoesson tijdelijk gestaakt, om echter in
den oostmoesson van 1884 weder hervat te worden. Eerst
in Juli 1883 kwam in deze sectie de eerste baggermolen
(Solorivier I) in werking en in Augustus de tweede (Solorivier II). Na aanvankelijk tenige moeilijkheden te hebben
opgeleverd, werkten deze molens verder uitstekend. Zij
verplaatsen 1000 ïi 1?00 M3. per dag van 10 baggeruren.
De bij die molens behoorende persinrichting voor den afvoer van de opgewerkte specie voldeed in den aanvang
zeer goed , doch toen de molens later krachtiger begonnen
te werken , bleek zij niet in staat om de specie spoedig
genoeg weg te ruimen , zoodat besloten werd om het transport voorloopig weder te doen geschieden met behulp van
klepschouwen en sleepbootjes. Behalve met de beide g e noemde baggermolens werd in de 1ste sectie later nog
gebaggerd door de molens Celebes en Surnatra, ten einde
eene 60 M. breede g e u l , die door eerstgenoemde molens
tot op 4 M. beneden het terrein wordt uitgediept, te
brengen tot op 6 M. In de 1ste sectie waren tot 31 December 1883 machinaal uitgebaggerd ongeveer 190 000 M*.
specie.

In de 2de sectie g i n g men in het afgeloopen jaar voort
met het uitgraven van eene geul in de as van het tracé van
Kali Xgindro af tot door de bank benoorden Tandjong
Kapala. Er weroen p. m. 160 000 M \ specie ontgraven en
bovendien door de beide baggermolens Celebes en Surnatra
nog 189 000 M'. gebaggerd. De Celebes werkte uit zee door
de bank naar binnen , terwijl de Surnatra hoofdzakelijk
gebezigd werd voor het verdiepen en verbreedeu van de geul
bei,oorden Tandjong Kapala. Ten gevolge van de lage
waterstanden werd het baggeren iu de laatste maanden
z^er bemoeilijkt, weshalve de molens respectievelijk in
October en December naar de 1ste sectie werden overgebracht, waar zij meer nut konden noen.
In het afgeloopen jaar werd voorts de afsluitdijk langs
den rechteroever der Solo-rivier gemaakt. Dit werk werd ,
met uitzondering van het bezoden, ireheel in onderhandsche
aanneming uitgevoerd tegen f 0,25 per M s . Ten behoeve
van de afiamming der Solo-rivier werden 7390 M s . steen
verzameld , grootendeels gekocht van inlanders bij kleine
hoeveelheden tegelijk, en voor een klein gedeelte door
middel van dyuamiet-ontploffingen verkregen uit de nabij
het werk gelegen kalksteen heuvels. Dit laatste werd
niet lang volgehouden omdat het kostbaar bleek. Aan
inlanders werd voor de steen niet meer dan f 0,75 per M'.
betaald.
Van het in den steenachtigen bodem van Tandjong
Kapala aangelegde droogdok , waarvan reeds in het vorig
verslag (blz. 131) sprake was , werd met het beste gevolg
gebruik gemaakt voor het herstellen van eenige k l e p schouwen. Op het los- en laadhoofd aan de Solo-rivier te
Bedanten is een sterke houten bok geplaatst tot het lichten
van zware deelen en werktuigen der baggermolens, ten
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einde te voorkomen dat die vaartuigen, als zij reparatie!)

De toestand der haven van Koepnng (Timor) is onguu-

behoeven, naar Soerabaija moeten worden ge ment.

stig; wegens de bankvorming vóór du monding der rivier

Van de telepboniaclie verbinding van hot hoofdbureau
te Soerabaija met de sectiebureaux t e Boenga en Tandjong
Kapala (zie vorig verslag IJIZ. 130) werd dagelijks het
groote nut ondervonden, vermits veel omslagen tijdverlies
daardoor werden voorkomen.
Slet het verzamelen van gegevens nopens de getijen
(waartoe te Oedjoeng Pangka en op het Kleta-rif zelfregistreerende peilschalen zijn opgesteld) en nopens den slib—
en waterafvoer op de Soto- en Brantas-rivieren werd geregeld voortgegaan. Insgelijks werden de opnemingen ten behoeve van het scheepvaart" tevens irrigatiekanaal voortgezet.
Het drijvend materieel bestond bij het einde van het
jaar uit: vier baggermolens, één transpurtboot, vier sleepbooten, één stoombarkas, benevens zes ijzeren klepschouwen,
vier sloepen, drie whalebooten en twee tjunia-prauwen.
Aangezien de ondervinding geleerd had dat het aantal
klepschouwen te gering was om het baggerwerk zonder
ophouden te kunnen voortzetten, is men begonnen te
Soerabaija nog vier klepschouwen te vervaardigen. Desertie
onder de schepelingen kwam eeuige malen voor.
Werkvolk was in het algemeeu tot een voldoend aantal
te krijgen, terwijl de prijzen vrij laag konden gehouden
worden. De gemiddelde prijs van het grondverzet in de
coupure was minder dan f 0,35 per M3., met inbegrip van het
transport naar- en het verwerken in de dijken op ruim
100 M. uit de as der coupure. Ambachtslieden lieten zich
echter alleen tegen hoo»er loon overhalen om te Tandjong
Kapala te gaan werken.
Hoewel onder het Europeesch personeel en onder het
werkvolk aan den wal buikziekte en koortsen voorkwamen
en zich eenige gevallen van berriberri en koorts op de
baggermolens voordeden , kon de gezondheidstoestand over
het algemeen bevredigend genoemd worden.
In het laatst van April jl. werd de afsluitdam bij de
kali Ngindro weggebaggerd, waardoor het Solo-water
voor het eerst naar de baai van Sidaijoe vloeide.
In afwachting van de resultaten van voortgezette gelijktijdige getij-waarnemingen, die de gelegenheid zullen geven
om met meer kennis van zaken te beoordeelen of maatregelen moeten genomen worden om het gevaar voor uitschuring van de kali Miring in de toekomst te voorkomen, zal de voorgenomen afsluiting van die rivier voorshauds
niet worden tot stand gebracht.
Omtrent den toestand der havens van P&soeroean en Probolinggo luiden de berichten over 1883 bevredigend. De
eerstgenoemde is reeds veel verbeterd sedert er in Augustus
18S2 tijdelijk een baggermolen (die van Probolinggo) in
gebruik is gesteld. Te Probolinggo kan voorshands door
baggeren op de gewone inlandsche wijze de vereischte
diepte worden behouden. De havenhoofden aldaar blijven
echter gedurig herstelling vereischen, 't geen men toeschrijft aan hunne eigenaardige constructie.
Te Banjoewangi is het binnenkomen van de haven alleen
bij hoog water mogelijk en dan nog niet zonder gevaar,
daar de bankvorming aan den kop van den zuidelijken
leidam bij voortduring toeneemt. Opnemingen zijn gedaan
voor het maken van eene nieuwe haven, waartoe een
ontwerp in behandeling is.
Gedurende het afgeloopen jaar werd geregeld voortgegaan met baggeren in de rivier te Padang. De bank vóór
de rivier, welke in vroegere jaren zooveel bezwaren gaf,
is thans geheel opgeruimd, zoodat het in- en uitvaren
van geladen prauwen zonder moeite geschieden kan. Van
het denkbeeld om bij den ingang der rivier uit den rechteroever een dam in zee uit te brengen , waartoe reeds machtiging gegeven w a s , werd voorloopig door de Indische
Regeering afgezien. Na de tot stand gebrachte normaliseering
van de rivier wordt dit werk voorshands niet noodig geacht.
Het steenen zeehoofd te Telok Betong (Lampongsche
districten) werd door de vloedgolven van 27 Augustus
1883 geheel weggeslagen. Bovendien is het vaarwater door
de medegesleepte en later vastgeraakte boomstammen,
zelfs op de diepste plaatsen , onveilig geworden. De groote
massa's puimsteen , waarmede de baai maanden lang bezet
is geweest, zijn zeer onregelmatig bezonken , terwijl de
zeebodem over 't algemeen hooger is geworden. Eene volledige opneming moet plaats hebben alvorens het noodige
ter verbetering kan worden voorgesteld.

is zij alleen bij springtij toegankelijk. Door hooge zeeön
werd de kaaimuur in de haven voor een groot gedeelte
wpggeslagen en die langs het strand bier en daar zwaar
beschadigd. De noodige herstellingen zijn in overweging.
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Drinkwatervoorziening.
Te Batavia werd de aansluiting
voltooid van de artesische drinkwaterleiding op Tjikini met
het reservoir te Meester-Cornelis. Voorts werd besloten orn
aan den voet van den heuvel Tanah-Auaug ts Weltevreden
een artesischen put te doen graven ten behoeve van een
in de benedenstad in de nabijheid van het havenkanaal
speciaal voor de marine op te richten waterreservoir (verg
blz. 43 hiervóór).
De leiding uit de dessa Toek ter hoofdplaats Cheribon
gaf goed drinkwater, doch in onvoldoende hoeveelheid;
nadere voorzieningen worden beraamd.
Voor mededeelingen betreffende de in 't laatst van 1883
geconcessioneerde machinale drinkwatervoorziening van de
hoofdplaats Soerabaija wordt verwezen naar blz. 68 en C9
hiervóór, en wat aangaat de vanwege deil dienst der
grond peilingen uitgevoerde artesische putboringen naar
hoofdstuk O , afd. II.
III.

SPOORWEGEN EN STOOMTRAMWEGEN*.

§ 1.

Spoorwegen.

Ter vervanging van het reglement van 18G6 werd bij
ordonnantie van 9 December 1883 (Indisch Staatsblad
n°. 277) een nieuw » Algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië " (ook voor secundaire
spoorwegen, doch niet voor stoomtramwegen) vastgesteld,
bestemd om in werking te treden met l Juli 1884. Bij
dat reglement, ook geldende voor den dienst en het
gebruik der staatsspoorwegen , was bepaald dat binnen
zes maanden na de afkondiging de bestaande dienstreglemeuten en tarieven, voor zooveel noodig in verband met
de nieuwe voorschriften omgewerkt, door de bestuurders
der spoorwegdiensten op nieuw aan den GouverneurGeneraal ter goedkeuring moesten worden aangeboden.
Op een verzoek van het Indische Comité van bestuur
der Nederlandseh-Indische Spoorwegmaatschappij om uitstel van dien termijn en van de inwerkingtreding van
het nieuwe reglement werd door den Gouverneur-Geueraal
bij een besluit dd. 6 Maart 1884 afwijzend beschikt.
Naar aanleiding van een hier te lande door genoemde
Maatschappij aangeboden adres, waarin tevens verschillende
bezwaren tegen het nieuwe reglement werden ontwikkeld ,
is echter de Indische Regeermg een pnar maanden later
op deze afwijzende beschikking teruggekomen. In afwachting dat haar mededeeling zou worden gedaan van een
door de Begeering in Nederland in te winnen deskundig
advies nopens de doelmatigheid van het nieuwe reglement,
ook voor zooveel aangaat zijne toepasselijkheid op secundaire,
spoorwegen, is bij ordonnantie van 17 J u n i 1884(Indisch
Staatsblad n°. 87) de invoering daarvan tot een nader te
bepalen tijdstip verdaagd. Dientengevolge zijn ook nog
niet in werking getreden de Bijzondere Voorschriften
omtrent het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten,
«iie gegeven waren bij eene andere in n°. 279 van het
Staatsblad opgenomen beschikking van 9 December 1883.
1°. S t a a t s s p o o r w e g e n .
a. Aanleg en opneming.
De lijn Buitenzorg-Tjitjalengka is in Mei jl. tot Bandong,
eu de van Soerabaija uitgaande lijnen zijn in de eerste helft
van 1884 tot hare eindpunten (Soerakarta, Blitar en Probolinggo) gereed gekomen. Waarschijnlijk zal vóór het
einde van 1884 ook het stuk Bandong-Tjitjalengka voor
het publiek verkeer kunnen worden opengesteld '), zoo lat
dan alle staatsspoorwegen gereed zullen zijn tot wier aanleg
>) Dit stuk is 27.1 K. M. lang, maar voorbij Tiitjalengka worden
(in de richting van de ontworpen ljjn naar Tjilatjap) nog4 C K.M.
aangelegd tot de kali Tjibodas, ten einde van daar den noodigen
ballast aan te voeren.
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groot gedeelte der te Soerabaija aanwezige werktuigen
werd , met de nieuwe uit Europa ontvangene , te Madioeu
.Staatsblad n'. 110 en 111) is nu beslist dat ook staats- , opgesteld, waar sedert dit jaar ook het hoofdmagazijn
•poorwegen sullen worden aangelegd van Tjilatjap naar i van den exploitatiedienst der Oosterlijnen gevestigd is.
Diokjokarta (187 R.M.) en van SterAbaijn naar de monVoortaan zullen de werkplaatsen te Soerabaija slechts
ding van de Kali Mas [7 E . IL). Men rekent dat dit laatste
dienen als reparatie-atelier voor rijtuigen en wagens van
lijntje (bestemd om het station te Soerabaija in verbinding
bet Oosternet. Ten behoeve van de werklieden bij de
te brengen met de pakhuizen vnn de'i groothandellan ra
ateliers to Madioen ia e n e koelielumpong aangelegd met
genoemde rivier en met het punt v a a r de goederen m e n
een paar modelwoningen ; de overige woningen worden
uit de prauwen geladen worden die se naar en van de , door de werklieden xelven bekostigd , waartoe zij de mazeeschepen vervoeren) , met inbegrip van een ten dienste
terialen in voorschot krijgen , te verrekenen met hun werkvan al de Oosterlijnen op te richten tteenkolendepot, loon. Waar de algemeene werkplaatsen voor de exploitatie
f 630 000 zal kusten, en dat de lijn Tjilatjap-Djokjokarta
van de Westerlijn definitief zullen gevestigd worden , is
zal kunnen worden gebouwd voor f 1(5 millioen.
nog niet uitgemaakt.
\ a de reeds in 't vorig verslag (blz. 131) bedoelde staking
Nu het station te Soerabaija, aanvankelijk slechts inge(Oetober 1883) van de opnemingen benoorden A.mbarawa richt voor de behoeften van de lijn Soerabaija-l > asoeroean— aan die beoosten Probolinggo was nog niet begonnen — M a l a o g , het hoofdstation is geworden van het thans tot
zijn door het personeel der staatsspoorwegen geen opneruim 480 K.. M. uitgebreide Oosternet, is eene vergrooting
mingen voor nieuwe spoorwegen onderhanden genomen.
van de gebouwen nootzakelijk geworden. Daartoe werd
Intussehen had men zieli in de voorafgegane maanden o. a.
bij een Indisch besluit van 10 Maart jl. machtiging verleend.
n o g bezig gehouden met het opsporen van een verbeterd
tracé voor een eventuéelen spoorweg van Tjitjalengka naar
b. Exploitatie.
Tjilatjap , en wel voor die gedeelten , waar volgens het
Oosterlijnen.
in 1882 ingediende voorontwerp (verg. vorig verslag blz. 131)
de hellingen grooter zijn dan van 1 op 40. Dit onderzoek
Gedurende 1883 en het eerste semester van 1884 werden
heeft de gewenschte uitkomst opgeleverd. Men is er
achtereenvolgens de volgende lijngedeelten voor het publiek
namelijk in geslaagd eenige veranderingen in het aligueverkeer opengesteld :
ment van de baan te ontwerpen , waardoor minder zware
hellingen zijn verkregen, welke veranderingen, niet alleen
Kediri-ToeloengAgoeng (op I Juni 1883), lang 30 M ' K.M.
wat de kosten van aanleg maar ook wat de exploitatie
Madioen - Paron . . . . ( „ 2 Juli „ ) ,
25«»'j
n
a a n g a a t , tot besparing zullen leiden, ü e uitkomsten der
42CS4
Paron - Modjo Sragen . . ( „ 1 Maart 1884),
n
opnemingen voor eene lijn Poerworedjo-Magelang-Ambarawa werden benuttigd voor de beweriiing van een
385»5
Pasoeroean - Probolinggo ( „ 3 Mei „ ) ,
n
voorontwerp.
28»59
Modjo Sragen - Soerakarta ( „ 24 „
„ ),
»
Bijzonderheden omtrent de werkzaamheden bij de a a n g e 33W8
Toeloeng Agoeng - Blitar ( „ 16 Juni „ ) ,
n
legde lijnen kunnen blijken uit de geregeld in de Javasche
Courant opgenomen maandverslagen betreffende de verrich1995" K . M .
te zaaien eene lengte uitmakende van .
tingen van den dienst der staatsspoorwegen '). Als een buitengewoon belangrijk werk verdient hier vermelding het
met 5 stations en 22 halten.
monteeren en op zijne plaats brengen van den bovenbouw
Hiermede zijn de Oosterlijnen volledig in exploitatie
van de viaduct over de Tjitaroem in den Preangergekomen en in aansluiting gebracht met den particulieren
spoorweg. Deze viaduct heeft drie openingen elk van 54 M.
spoorweg Sauiarang-Vorstenlanden. Hare totale lengte
tusschen de twee steenen landhoofden en de twee ijzeren
bedraagt nu 480 730 K. M. en er komen in 't geheel 2
(op steenen voetstukken rustende) pijlers in de rivier. De
hoofdstations, 11 stations en 56 halten in voor. Het rechtbovenbouw bestaat uit een doorgaanden tralieligger van
streeksch verkeer van personen en goederen tusschen de
162 i l . De rails liggeu op nagenoeg 60 M. boven den
staat<banen en de lijn Samarang-Vorstenlanden heeft na
rivierbodem. De brug werd in de werkkamer (waar de
de aansluiting op 24 Mei jl. aanstonds een aanvang g e arbeid ook des nachts met electrische verlichting werd
nomen volgens eene voorloopige regeling te dien einde
voortgezet) op 13 paar rollen opgesteld en moest, om op
met het Indisch Comité van bestuur der Nederlandschhare definitieve ondersteuningspuuten te worden overgeIndische Spoorwegmaatschappij getroifen.
b r a c h t , 213 M. worden vooruitgeschoven. Daar geen
Een verkort overzicht van de geldelijke uitkomsten der
andere steunpunten dan de pijlers aanwezig waren, moest
exploitatie van de Oosterlijnen gedurende 1883, in vergetelkens eene lengte van 54 M. vrij dragen. Het gewicht
lijking met vorige jaren , vindt men in het volgende staatje.
der geheele constructie, met inbegrip van de ijzeren verlengstukken (neuzen) van 25 M. aan de voorzijde en 10 M.
aan de achterzijde die voor de plaatsing gebezigd werden ,
Geiniddel- Ontvang- ExpIoitabedroeg omstreeks 680 000 K. G. Het overtrekken , waarWinst over
tiekosten Winst
de lengte
mede slechts vier dagen met een geheelen werktijd van
sten
in exploi•)
JABEK.
het geheele
23 uren gemoeid waren, geschiedde door zes lieren,
tatie
waarvan de beweegkracht door kabels van staaldraad op
(inK. M.).
jaar.
per dag-kilometer.
de brugcoustructie werd overgebracht. Den 27sten November 1883 , juist zes maanden nadat het spoor tot aan de
viaduct was g e l e g d , ging de eerste locomotief er over.
1878 (7'/j
in vorige jaren Insloten werd. Door de wetten van 20 Juli

1884 (Nederlandsen Staatsblad n*. 158 on 15i), Indisch

Ook op de üosterlijnen kwamen belangrijke overbruggingen zonder tegenspoed tot stand, o. a. die over de
Solo-rivier nabij de hoofdplaats Soerakarta, waarvan reeds
in 't vorig verslag (blz. 132) werd melding g e m a a k t , en
die over de Brantas-rivier bij Djadjar (op den zijtak Kertosono-Blitar), bestaande uit twee spanningen elk van 40
en twee elk van 15 M.
De machinale bewerking van de materialen voor den
aanleg geschiedde steeds zooveel doenlijk in de te Soerabaija
en te Buitenzorg gevestigde algemeene werkplaatsen van
de staatsspoorwegen. De met 1 Januari jl. in gebruik
gestelde algemeene werkplaatsen te Madioeu werden aanstonds aan den dienst der exploitatie overgegeven. Een
•) Het uitvoerig jaarverslag ziet te Batavia afzonderlijk het licht.
Van het laatstverschenene, over 1882, is in December jl. een exemplaar aan de Staten-Generaal aangeboden.
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o) Met inbegrip van het aandeel in de winst (ad 1%) voor de
afdeelingschefs.
4) De met een * aangeduide cijfers wijken af van die in vorige
verslagen, omdat nader ontvangen gegevens tot verbeteringen hebben geleid.
W a t het jaar 1883 betreft, vindt men nadere opgaveu
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i:i het volgende overzicht.

OsDEKWElti'EX

VAN ONTVANiiST EN

Sommen.

ÜITiiAAF.

f 1113 281,43;
I 1 «96«71,111
100 389,195

Belzigen en bagage
Goederen, r e e , ena
Telegraaf en diversen
Totaal der ontvangsten

f8609041,78»

Directie en algemeene uitgaven van den dienst in Nederland en in Indie
1ste a:'d. (administratie)
2de id. (onderhoud en bewaking van weg en werken).
3de id. (beweging en onderhoud van materieel) . . .
4de ld. (vervoer)

Pet van ili:
Pet van de
brut»ontvanaiten. uitgaven.
14.37'
51.62»
4.00
100.00

93 813,47
88 923,84'
310 951,30*
869 509,89»
202 403,975

3.74
3.54*
12.39
14.33

Totaal der uitgaven

f 1055 602,49

42.07

Winst

f 1453 439,24»

Per dag en
per kilo-

I 670,99
I 166,0e1
322,015

9.7v
11,88»
0,88

llieter.

Per treinkilometer.
1,22»
1,12'
0,11

f 8 048,07
8.88s
8.425
29.455
34.06
19.17'
100.00

2,76

300,92
285,235
997,41»
1153,17
649,24

0,82»
0,78
2,73

0,10
0,10
0,34
0,395
0,22»

3,16

1,78

f 3 385,98

f

9,27»

f

1,1{

57.93

f 4 662,09

f

12,77»

f

1,60

14 534,39

0.58

46,62

f1438 904,85»

57.35

f 4 615,47

Van de winst gaat 1 pet. af voor de afdeelingschefs
van de exploitatie
Zuivere winst

8.06»

Per jaar ca
per Kilometer.

'1,12»
12,65

0,01'
1,58»

u) Berekend over 907 916 K.M. Met beladen treinen werden namelijk door de locomotieven afgelegd 927 307 K. M., waarvan 19 391
in dubbele tractie. Bovendien werden 122 130 K. M. in rangeerdienst afgelegd.
Slaandelijksche opgaven nopens het vervoer in 1883 zijn
vervat in bijlage AA. De cijfers betreffende het geheele
jaar volgen hieronder.
Aantal
of
hoeveelheid.
1 1ste klasse.
Reizigers ! 2de
,
(3de
,

5 687
51789
1 467 985

Totaal reizigersvervoer.

1 525 461

Opbrengst.

f

28137,00
145 747,92
906 461,94
f 1 080 346,86

1 382 810 K.G. f 32 934,57
Bagage
•
1 462 983 „
68 302,75
Bestelgoederen . . •
Vrachtgoederen . . • 170 323 200 ,
1 208 834,57
Totaal goederenvervoer. 173 158 993 K.G.
Rijtuigen, paarden en
3 805 stuks
Telegraaf en diversen.

Totaal der ontvangsten

f 1310 071,89

18 233,79
100 389,195

f2509 041,73»

1 wegens vervoer uitsluitend van- en voor
k particulieren
f2 230 373,595
] wegens vervoer van reizigers, bagage,
Hiervan / bestel- en vrachtgoed rechtstreeks voor
gouvernementsrekening
53 217,73
wegens vervoer van gouvernementsproducten door aannemers
225 450,41

(

Totaal als boven

f2 509 041,73»

Gedetailleerde opgaven omtrent den aard en de hoeveelheid der in 1883 vervoerde (betalende) vrachtgoederen zijn
te vinden in bijlage BB , waarin, ter vergelijking, tevens
gelijksoortige opgaven over 1881 en 1882 zijn opgenomen.
Voor het vervoer van de 1 5 2 5 461 reizigers hebben
10 282 gemengde treinen geloopen, zoodat gemiddeld 149
reizigers per trein zijn vervoerd. Hiervan reisden in de
lste klasse 0.37 p e t . , in de 2de klasse 3.32 pet. en in de
3de klasse 96.31 pet. In de opbrengst droegen de drie
klassen respectievelijk bij : 2.60, 13.49 en 83.91 pet. De
gemiddelde opbrengst per reiziger bedroeg in de lste
klasse f 4,945 , in de 2de klasse f2,83 3 en in de 3de klasse

f 0,61 7 , terwijl door iederen reiziger der drie klassen respectievelijk 4 9 * ' , 475* en 306» K. M. gemiddeld werd afgelegd. Alle
reizigers dooreen gerekend , werd gemiddeld door eiken reiziger f0,78 8 betaald en een afstand van 31 4 S K. M. afgelegd.
Voor elke 1000 K. G. bagage en bestelgoederen werd
gemiddeld ontvangen respectievelijk f 23,81 en f 41,50.
Elke 1000 K. G. vrachtgoed bracht gemiddeld f 7,09' op
en doorliep gemiddeld 8 3 " K. SI., zoodat per ton-kilometer
vrachtgoed f 0/J8»4 werd ontvangen.
Er werden vervoerd 764 rijtuigen, 1318 paarden en
1723 stuks vee.
Slet 1 Januari 1883 werd de spoorwegtelegraaf voor
het publiek verkeer opengesteld. Er werden verzonden
7656 telegrammen, waarvoor werd ontvangen f 5747,40.
Daarvan werd f 2262,67* als aandeel aan den gouvernements post- en telegraafdienst uitgekeerd.
Het rollend materieel bestond op het einde van 1883 uit
53 locomotieven , 157 rijtuigen voor persouen- en bagageverkeer en 514 wagens voor goederenvervoer.
Het steenkolenverbruik bedroeg 7708 ton.
De locomotieven legden af 1 049 437 K.M. (lïe noot a
hierboven), de rijtuigen gezamenlijk 4 354 554 en de goederenwagens gezamenlijk 4 699 158 K.SI.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen was in de rijtuigen der l s t e , 2de en 3de klasse
respectievelijk 24.25, 7.31 en 2.75 tot 1.
De nieuwe tarieven die op blz. 134 en 135 van het vorig
verslag omschreven werden , zijn met 1 Januari 1884 bij
wijze van proef in werking getreden. ') W a t de Oosterlijnen
betreft, bleken zij aanvankelijk van gunstigen invloed te
zijn op de toeneming van het reizigersverkeer in de lste
en 2de klasse. Immers in Januari t'm Slei 1883 werden
gemiddeld per maand vervoerd 419 lste klasse-en 4057 2de
klasse reizigers, terwijl die gemiddelden over de eerste vijf
maanden van 1884 beliepen 1229 en 6041. Hierbij moet
echter ook in het oog gehouden worden dat in Januari
t/m Slei jl. gemiddeld in exploitatie waren 371 5 5 8 K.SI.,
terwijl de geëxploiteerde lengte in hetzelfde tijdvak van
1883 gemiddeld slechts beliep 2 8 1 ' " K.SI.
Het totaal der ontvangsten gedurende de eerste vijf
maanden van 1883 en van 1884 bedroeg respectievelijk
f 687 388 en f 877 706, dat is per dag-kilometer f 16,18»
en f 15.54. Dat de opbrengst jier dag-kilometer in Januari
t / m Mei jl. iets lager was dan in hetzelfde tijdvak van 1883
') Ten opzichte van de door transportaannemers per spoorweg
te vervoeren producten en gouvernementsgoederen zijn tot aan den
afloop der aannemingscontracten de oude tariefprjjzen gehandhaafd
gebleven.
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vin It daarin zijne verklaring dat liet op 2 Juli 1883 geopende
gedeelte Madioen - 1'aron — buiten den tijd van afvoer der
producten — voor het verkeer niet veel te beteekeneii
heeft, wat eveneens bet geval is met het op 1 Maart 1884
in exploitatie gebrachte lijngedeelte Paron - Modjo Sragen.
Tegen de rangschikking van de suiker in de 2 Ie klasse
van het nieuwe vrachtgoe.ierentarief zijn door belanghebbenden bezwaren ingebracht, doch blijkens een besluit
van 29 J u n i jl. heeft de Indische Kegeering geen a a n leiding gevonden om ten opzichte van het artikel suiker
in de proefregeling verandering te brengen.

[Nederl. (Oo;t-) Indië.]
en zal het getal stations 5 , dat der halten 22 bedragen
Vermits de cijfers betreffende de exploitatie over 1881 ,
toen eerst op •"> October een klein gedeelte van de lijn
voor het publiek verkeer werd opengesteld, geen waarde
hebben voor raadpleging in het vervolg , zijn de geldelijke
uitkomsten der exploitatie gedurende 1883 alleen tegenover
1882 te vergelijken. Te dien aanzien wordt naar het volgende staatje verwezen.

JABEN.

W es te i-lijn.
Sedert 21 Mei 1882 was van deze lijn in exploitatie het
gedeelte van Buitenzorg t >t Soekaboemi, d a t , volgens
nader verkregen opgaven. eene lengte heeft van 5 7 ' "
K.M. Op 10 Mei 1883 en 17 Mei 1884 kwamen nog in
exploitatie de baanvakken Slekaboemi-Tjiandjoer, lang
38 5 7 0 K.M., en Tjiandjoer-Bandong, lang 5 9 2 , : K.M., zoodat
thans van de Westerliju in 't geheel 155 034 K.M. in exploitatie zijn. Het getal stations werd daardoor van 2 op 4 gebracht . en dat der halten van 8 op 20. Bij de spoedig te
verwachten geheele voltooiing van den spoorweg — tot
Tjitjalengka — zal de Westerlijn lang zijn 182 157 K.M.,

Sommen.

O x D E B W E R P E X VAX OXTVAXGST EX UITGAAT.

I' 179 336,59
182 220,21
27 463.175
f 389 009,97*

Reizigers en bagage
Goederen, vee, enz
Telegraaf en diversen
Totaal der ontvangsten

Directie en algemeene uitgaven van den dienst in
Nederland en in Indië
24 687,75*
26 892,55
lste atd. (administratie)
67 091,35*
2de id. (onderhoud en bewaking van weg en werken).
90 219,29'
3de id. (beweging en onderhoud van materieel) . .
51 255,78
4de id. (vervoer)
Totaal der uitgaven
f 260 146,73*
Winst
f 128 863,24
Van de winst gaat 1 pet. af voor de afdeelingschefs
1 288,63
der exploitatie
f 127 574,61
Zuivere winst

Gemiddcl- Ontvang- Exploitatiekosten Winst
dc lengte
sten
in exploiV) i
tatie
(inK.M.).
per dag-kilometer.

1882

50'"

f 14,13*

1883

8l»*7

13,00»

f

9,59
8,74

V inst
over het
geheele jaar.

f 4,54» *) f83131,39
4,26*

127 574,61

a) Met inbegrip van het aandeel in de winst (ad 1%) voor de
afdeelingschefs.
6) Het in 't vorig verslag (blz. 135) vermelde cijfer is gebleken
eene kleine verbetering te behoeven.
Meer gespecificeerd vindt men de uitkomsten over 1883
aangegeven in het volgende overzicht.
Pet. van de
Per jaar en Per dag en
Pet. van de per kiloPer treinbrutoper kilokilometer a).
ontvangsten. uitgaven.
meter.
meter.
46.10
46.84*
7.05*

2188,17
2 223,36*
334,97*
f 4 746,51

loii.oo

6.346
6.91'
17.24"
23.19=
13.176

66.87
33.126

9.49
10.33'
25.79
34.68
19.70=
100.00

f

301,23
328,13

818,61*
1 100,81
625,40
f 3 174,18»
1 1572,32*

0.33'

32.79*

f

'f

15,72
1556,60* f

5,99»
6,09
0,92
13,00» |f

0,90
0,91*
0,14
1,95*

0,82*
0,90
2,24
3,01*
1,71*
8,09*
4,31

0.12»
0,13*
0,34
0,45
0,26
1,31

0,04»

0,00»

4,26»

0,64

0,64»

o) Berekend over 199 203 K. M. De locomotieven legden namelijk in treindienst af 224 486 K. M. , waarvan 11 765 K. M. door losselocomotieven bestemd voor voorspandienst en 13 518 K. M. in dubbele tractie. Bovendien legden zjj in rangeerdienst 56 230 K. M. af, terwijl
zjj 2100 uren reservedienst verrichtten.
In de hooger reeds aangehaalde bijlage AA zijn alsgebruikebjk maandelijksehe opgaven nopens het verkeer opgenomen , terwijl bijlage B13 eene opsomming bevat van
de soort en het gewiciit der in 1882 en 1883 vervoerde
(betalende) vraclitgoederen.
Aan deze twee bijlagen is het volgende verkorte overzicht
over 1883 ontleend.
Aantal
of
hoeveelheid.

Opbrengst.

1 129
f 5 812,60
7 432
20 830,67
256 195
150 887,00
264 750
78 190 K.G. f 1806,32
280 225 r
Bestelgoederen . . .
9 607,95
Vraclitgoederen . . . 30 514 580 „
164 395,57
30 872 995 K.G.
Rijtuigen, paarden en
3 393 stuks
Telegraaf en diversen .
1 lste klasse.
Reizigers • 2de
id.
1 3de
id.
Totaal reizigersvervoer.

f 177 530 27

175 «nn 84
8 216,69
27 453,17»

Totaal der ontvangsten
f 389009,97»
wegens vervoer uitsluitend van- en voor
particulieren
f 333 260,26*
wegens vervoer van reizigers, bagage, beHiervan { stel- en vrachtgoed rechtstreeks voor gouvernementsrekening
38 293,67
wegens vervoer van gouvernementsproducten door aannemers
17 456,04
Totaal als boven . . . t 389 009,97*
Onder de opgegeven opbrengst zijn begrepen de sommen

van f 1003,75 wegens het vervoer van goederen langs de
in 1883 nog in aanleg zijnde gedeelten van de lijn, en
van f 23 239,63 voorts;.ruitende uit het doorgaand verkeer
met den particulieren spoorweg Batavia-Buitenzorg. In
doorgaand verkeer werden vervoerd 170 reizigers lste klasse,
1277 iier 2de klasse en 8(309 der 3de klasse; voorts 13 970
K.G bagage en 34 798 K.G. bestelgoed (het laatste in
2810 collis).
Voor het vervoer van bovengenoemd getal van 264 756
reizigers werden gebedgd 2 personen- en 1464 gemengde
treinen , zoodat gemiddeld per trein zijn vervoerd 180 a
181 reizigers. Hiervan reisden in de lste klasse 0.42 pet., in
de 2de klasse 2.81 pet. en in de 3de klasse 96.77 pet. In
de opbrengst droegen de drie klassen respectievelijk bij :
3.28, 11.73 en 84.99 pet. De gemiddelde opbrengst per
reiziger bedroeg in de lste klasse f 5,148, in de 2de klasse
f 2,80 ! en in de 3de klasse f 0,58*, terwijl door iederen
reiziger der drie klassen respectievelijk 5 1 4 * 4 , 4 6 7 U en
29 4 4 8 K.M. gemiddeld werd afgelegd. Alle reizigers dooreen gerekend, werd gemiddeld door eiken reiziger f 0,67Os
betaald en een afstand van 3 0 ° " K.M. afgelegd.
Voor elke 1000 K.G. bagage en bestelgoed werd gemiddeld ontvangen respectievelijk f 23,10 en f 34,28 5 . Elke
1000 K.G. vrachtgoed bracht gemiddeld op f 5,38 74 en
doorliep gemiddeld 67 1 7 : K.M., zoodat per ton-kilometer
vrachtgoed werd ontvangen f 0,08 o: .
E r werden vervoerd 580 paarden, 169 rijtuigen en 2644
stuks vee.
Het rollend materieel bestond op het einde van 1883 uit
10 berglijn-tenderlocomotieven , 30 rijtuigen voor personen
en bagageverkeer en 149 wagens voor goederenvervoer.
Het steenkolenverbruik bedroeg 1577 ton.

Bijlage C.
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De locomotieven legden af 280716 K.M. , de rijtuigen
gezamenlijk 423 058 en de wagens gezamenlijk 550704 K.M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen was in de rijtuigen 1ste, 2de en 3de klasse
respectievelijk 18.06, 7.93 en 3.32 tot 1.
Evenals in 1882 had de aardenbaan op het gedeelte
Buitenzorg-Tjitjoeroek ook in het afgeloopen jaar weder
veel te lijden door bandjirs van de rivier Tjidani , terwijl
het gedeelte Tjitjoeroek-Soekaboemi over liet algemeen in
goeden toestand bleef verkeeren. Het in Mei 1883 opengestelde baanvak Suekaboemi-Tjiandjoer werd tengevolge
van aanhoudende regens bij herhaling door aardverschuivingen beschadigd.
.Slechts eenmaal werd in 1883 het geregelde verkeer
belangrijk verbroken, namelijk door een e groote aardstorting die den 28/29 November in l.iatstgeraeld baanvak
plaats vond aan het einde van den tunnel op het emplacement der halte Lampegan. Op dal. gedeelte van den
spoorweg , o. a. tusschen de halten Lampegan en Tjibeber ,
waar de baan over eene lengte van p. m. 3 K.M. eene
helling heeft van 1 op 32 (op geen der andere tot dusver
geëxploiteerde gedeelten van de \Vester- of Oosterlijnen komt
een« zoo sterke helling voor), eischt de veiligheid van den
dienst bijzondere voorzorgsmaatregelen, waardoor de kosten
der tractie aanmerkelijk worden verhoogd. Door bedoelde
aardstorting werden de kolenloods en eene waterkraan zwaar
beschadigd , terwijl gedurende twee dagen de reizigers
genoodzaakt waren in een anderen trein over te stappen.
De toestand van kunstwerken, bovenbouw, gebouwen,
telegraaf en signalen bleef over het algemeen goed. In
den loop van 1883 werden 398 dwarsliggers en 9 spoorstaven verwisseld.
Vijf treinen ondervonden vertraging, waarvan twee
ten gevolge van versperring van den weg door aardschui v i n g , twee door een defect aan de locomotief, en
één doordien een andere trein niet op tijd aankwam op
het kruisingspunt. Ongevallen kwamen niet voor.
Met 1 Januari 1884 zijn ook op deze lijn de hooger
besproken nieuwe vrachttarieven in werking getreden.
Gedurende de eerste vijf maanden van 1882, 1883 en
1884 leverde de exploitatie respectievelijk op f 8 5 5 6 0 ,
Onderwerpen

Sommen.

van ontvangst en uitgaaf.
Reizigers en bagage
Goederen , vee, enz
Diversen
Totaal der ontvangsten.
Algemcenc kosten
Weg en werken
Tractie
Exploitatie
Totaal der uitgaven . .
Winst 1883
1882

f 514 281,71
2 497 657,07
106 010,23
f3117 949.01
194 375.29
343 097,65
306 428,87»
168 457,82
11012 359,63
12 105 589,3'
2065 709,23»

[Nederl. (Oost-) Indië.]
f127 276 en f224 5 9 8 , dat is per dag-kilometer: in 1882
f 13,89, in 1883 f 13,52 en in 1884 f 14,68'. Hieruit
valt af te leiden dat de nieuwe tarieven niet ongunstig
gewerkt hebben.
Sedert in Mei jl. de staatslijn tot Bandong is opengesteld ,
is de loop der treinen zoodanig geregeld dat van de zes
gemengde treinen daags vier onmiddellijk correspondeeren
met die van de lijn Batavia-Buitenzorgder NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij , en wel in iedere richting
één voor het traject Bandong-Buitenzorg-Batavia en één
voor het traject Tjiandjoer-Buitenzorg-Batavia.
2°.

Particuliere

spoorwegen.

u. In exploitatie.
De rentelooze schuld van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij aan den Staat daalde van f2 358 239,935
tot f 1 8 9 1 9 6 8 , 4 6 ' , doordien zij uit hare inkomsten over
1883 f 466 271,47 terugbetaalde (boven het gewone j a a r lijksche voorschot ad f 765 000). Bovendien vermin.lerde
hare in omloop zijnde obligatieschuld , door conversie en
aflossing, met f 1 5 9 9 200, namelijk de 4 1 /, pets. leening
van f 4 675 500 tot f 3 139 500 en de 3 pets. leen ing van
f 5 108 000 tot f 5 044 800. De reservefondsen van hare
beide lijnen (Samaraug-Vorstenlanden en Batavia-Buitenz >rg) bedroegen op 31 December 1883 respectievelijk het
maximum van f 500 000 en f 300 000 , terwijl de bij de
concessie Samarang- Vorstenlanden voorgeschreven vernieuwingsfondseu , namelijk dat voor rollend materieel en
dat voor den bovenbouw, voor welk eerste in 1882 (verg.
het verslag van dat jaar blz. 135/136) mede een maximum
is aangenomen, op 31 December 1883 een bedrag a a n wezen van respectievelijk f500 000 en f821301,09, tegen
f 500 000 en f 740 272,05' bij het einde van 1882.
Samarang- Vorstenlanden. De ontvangsten van dezen
spoorweg bleven in 1883 iets beneden die van 1882, maar
door vermindering van de exploitatiekosten beliep de winst
meer dan in eenig vorig jaar.
De uitkomsten der exploitatie gedurende 1883 zijn in
het volgende overzicht samengevat.
Per jaar
en per
kilometer.

Pet. van de Pet. van de
brutoontvangsten. uitgaven.
16.5
80.1
3.4
100
6.2
11.0
9.8
5.4
32.4
67.6
65.8

f
19.3
33.9
30.2
16.6
100

2 533,40
12 303,73
522,22
15 359.35
957,51
1 690,14
1 509,50
829,84
4 986,99
10 372,36
10 175,94

Per dag
en per
kilometer.
6,94
33,71
_ 1'43_
f 42,08"

Per
treinkilometcr.a)
1,23
5,96
0,25

f

2,62
4,63
4,14
2,27
13.66
28,42

f
f

f

27,88

7.44
0,46
0,82
0,73
0,40
2,41

5,03
4,87

d) Berekend over 419 120 K.M., daaronder ook begrepen de afstanden afgelegd met werk- en ballasttreinen. In 't geheel doorliepen de
locomotieven 507 900 K.M., waaronder voor alleen loopende locomotieven 5487 K.M. en in rangeerüienst 83 295 K.M.
In het volgende staatje is de aard van het verkeer meer
in bijzonderheden aangewezen , terwijl voor maandelijksche
opgaven verwezen wordt naar bijlage C C , en voor een
gedetailleerd overzicht van de soort en het gewicht der
vervoerde vrachtgoederen (in vergelijking ook met 1881
en 1882) naar bijlage DD.
Aantal of
hoeveelheid.
11ste klasse .

J2de

,

.

. .

l3de
, (geRei" ! woon tarief).
zigers l 3de kl. (verminJ derd tarief) .
(Militairen . .
\ Gevangenen .
Totaal reizigersvervoer.
Transportecren . .

6 494
31637

Opbrengst.
f

36 864,70
88 044,80

393 948

317 799,34

509 218
10 633
3 511
955 441

52 326,64
12 920,58
4 122,45
f
f

611078,51
511078,51

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Aantal of
hoeveelheid.

Opbrengst.

Per transport . .
f 511078,51
241153 K.G. f
3 203,20
Bagage .
181651 .
24 604,93
Bestel- ) particuliere
8 622 „
goederen.) dienst- . .
1 436,92
Vracht! particuliere. . 193 905 205 „
2 376 250,16
goe- ?dienstgoederen. 16 823 289 „
41 046,56
39 740,40
deren, /ballastgoederen 68 SM 000 .
Totaal goederenvervoer. 274 550 920 KM.
2 486 282,17
Rijtuigen, paarden en
4 504 stuks
14 578,10
106 010,23
f 3 1 1 7 949,01

Het aantal gewone reizigers (militairen en gevangenen
niet medegerekeud) bedroeg ruim 5 pet. meer dan in
1882; voornamelijk was dit het gevolg van de belangrijke
toeneming van het aantal reizigers 3de klasse op den
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zijtak naar Willem I onder de werking van bet i n ' t vorig
verslag (blz. 138) bedoelde verminderd tarief voor het
locaal vervoer op dien zijtak. De opbrengst van het reizigers»
verveer op den zijtak nam echter af, ook door de gelijkstelling van het tarief voor de lste en 2de klasse met dat uer
hoofdlijn. Het vervoer van bestelgoedereu voor particulieren
vermeerderde met 13 pet. naar het aantal colli en met
ruim 18 pet. naar het gewicht gerekend) de afvoer van
particuliere vrachtgoederen nam toe met 11 pet., terwijl
de opvoer verminderde met 13 pet.
Voor het vervoer van de !>•>
' •"> 441 reiziger* habhen4380
(gemengde) treinen geloopen . zoo lat gemiddeld 218 reizigers per trein zijn vervoerd. Van de 941 297 gewone
reizigers ruisden in de lste klasse 0.(59 pet., in de 2de
klasse 3.36 p e t . . in de 3 Ie kleun tegen gewoon tarief
41.85 p e t . , en in de 3 '.;> klasse tegen verminderd tarief
54.10 pet. In de opbrengst droegen de gewone reizigers
naar gelang van de k l a m van vervoer respectievelijk bij:
7.26, 17.82, '!4.33 en 10.59 pet. De gemiddelde opbrengst
er reiziger bedroeg voor de late, 2de en 3de klasse f 5 , 5 2 ,
2,78 en f 0 . 8 1 , voor de 3de klasse verminderd tarief
f 0,10, voor de militairen en de gevangenen f 1,22 en
f 1,17, en voor alle reizigers dooreen f 0,53. De gemiddelde
afstand do r eiken reiziger afgelegd was het grootst voorde
categorie der militairen (91 K.M.) en het kleinst voor de reizigers 3 ie kla-se tegen verminderd tarief (10 K.'J.j. Voor
alle categorieën te zaïnen bedroeg de gemiddelde afstand
25.6 K.M.
Voor elke 1000 K G . bagage en bestel'.roe leren werd
imiddeld ontvangen respectievelijk f 13,28 en f 136,8(5*.
lke 1000 K G . vraebtgoed bracht gemiddeld f 8,96 o p ;
afzonderlijk voor de particuliere vrachtgoederen, de dienetgoederen en de baliastgoedereu berekend , bedroeg die gemiddelde vracht f 12,25 , f 2,44 en f 0,62. De particuliere
goederen doorliepen gemiddeld 95.7 K.M. en brachten dus
per ton-kilometer f 0,12" op.
Het rollend materieel bestond bij het einde van I8S3
uit 24 locomotieven , 61 rijtuigen voor personen-en bagageverkeer en 302 wagens voor goederenvervoer.
D i locomotieven verbruikten 4136 ton steenkolen , g e middel l kosten ie per t o n : op den wal te Samarang f22,89
en op den tender f 26,71.
De locomotieven legden af (zie honger noot a) 507 902
K.M., de rijtuigen gezamenlijk 1891747 en de goederenwagens gezamenlijk 4 1 3 9 787 K.M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen in de rijtuigen was voor de l s t e , 2de en 3de
klasse respectievelijk 12.1 , 5 . 1 en 2.3 tot 1.
Op of nabij bet station der Maatschappij t e Soerakarta
werd door deu dienst der staatsspoorwegen in 1881 een
aanvang gemaakt met de coodige werken voor den overg a n g der reizigers en het overladen der goe leren, en
zulks krachtens eene overeenkomst den 28^ten Augustus
1882 in lndië met het Comité van bestuurder Maatschappij
gesloten , waarbij zoowel die aansluiting als het doorgaand verkeer op de beide spoorwegen geregeld werd (verg.
het verslag van 1882 blz. 130). Hooger is reeds vermeld
dat die aansluiting in Mei j l . is tor stand gekomen.
Werd op 15 Januari 1883 de nieuwe halte Karangsono
geopend ter vervanging van die te Serang (^er^. vorig
verslag blz. 137), den lsteu Mei 1883 werd de halte
Gedangan opgeheven , wegens bet afloopen van den houtaaukap waaraan zij indertijd haar ontstaan te danken had.
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Totaal der ontvang-sten .

Totaal der uitgaven .
Winst 1883. . .
.,
1882. . .

.
.

.

.

.

t'
f

f
f

3'.U 9*2.20
312 155.42
34 0-J9.11
73S KMi.73
59 586.54
72 103,06
96 304,39
75 603.93
3"3 597.92
434 50K.8I
468 496,28

lu Maart 1883 kwam een zijtak van den in § 2 te vermelden st< iimtramweg Samarang-Joana naar het spoor-

wegitution te Samarang in exploitatie. Eerlang zal ook
een stoomtramweg aansluiten aan het spoorwegstation
Goendili (zie mede § 2). De reeds in 't verslag van 188M
(blz. 120 , noot,) bedoelde , op 's lands kosten 1c maken
toevoerweg voor gewoon verkeer van Moengkoeng ('licht
inj Srngeii) naar het station La wang kwam nog niet gereed, lijven de aanvankelijk daarvoor beschikbaar gestelde
f 40 000 is In Maart j l . , vermoedelijk ter voltooiing van
ii r werk , eene suppletie van ruim f 1600 toegestaan.
Door eene aanvulling der concessievoorwaarden (overeenkom si. dd. 18 üctober 1883) werd uitgemaakt dat de
te Samarang bestaande verbinding tusschen het station
der Maatschappij en de haven niet te besciiouwen is als
een in den afstandswijzer en in de tarieven voor den
spoorweg op te nemen gedeelte der lijn, maar uitsluitend

als een laad- en losmiddel om koopmansgoederen aan het
water in stele van op het station te kunnen laden en
lossen. Daarop is het speoiale tarief per wagonlading TOOT
het gebruik maken van die verbinding bij Indisch besluit van 27 December 1883 n°. 10 goedgekeurd en in
Februari jl. weder in werking getreden, nadat het een ige
maanden buiten toepassing was gebleven omdat de Indische
Regeeriiig vóór de bier bedoelde wijziging van de concessievoorwaarden hare goedkeuring er niet t a n meende te mogen
verleenen. (De ontvangsten te uezer zake worden door de Maatschappij verantwoord onder den post » Huren en diversen".)
Het verlaagd tarief voor den afvoer van koopmansgoederen langs den zijtak naar Samarang en Broemboeog,
dat blijkens het vorig verslag (blz. 138) voor den tijd van
één jaar als proef gewerkt had , doch met 15 Augustus
1883 buiten werking t r a d . omdat de Indische Begeering
tegen de gevraagde bestendiging voor slechts drie jaren
bedenking h a l , is sedert het voorjaar van 1884, met
goedkeuring van den Gouverneur-Generaal (Indisch besluit
dd. 13 Maart 1884 n°. 32), voorgoed ingevoerd. In den
verderen loop van 1884 zijn in de tarieven voor den spoorweg en ook in de klaasificatie van onderscheidene goederen
n e g eenige wijzigingen tot stand gekomen, die echter , wat
den zijtak betreft, alleen voor den opvoer gelden. Teu gevolga van deze nieuwe klassificatie is voor de goedereu,
genoemd in de Javasche Courant dd. G J u n i j l . , de vracht
verlaagd , ook door de invoering1 van eene tusscbenklasse
la met een vrachtprijs van f 0,12 per ton en per kilometer.
De wijzigingen zijn door de Indische Regeering, blijkens
hare besluiten dd. 3 J u n i en 5 Juli jl. u'. 41 en 3 , voor»
leopig goedgekeurd.
Over de eerste zes maanden van 1884 hebben de o n t vangsten van dezen spoorweg slechts bedragen f 919 4 5 1 ,
tegen f 9G1 974 in hetzelfde tijdvak van 1883.
Batama-Bnilen:org.
W a s de mindere ontvangst ge:lurende 1883 op de lijn Samarang-Vorstenlanden alleen toe
te schrijven aan afgenomen goederenvervoer , bij den spoorweg Batavia—Buitenzorg openbaarde zich de teruggang
tegenover 1882 zoowel in het goederen- als in het reizigersverkeer. Bovendien waren de uitgaven in 1883 iets hooger
dan in bet voorafgegane jaar. De winst per dagkilometer
daalde dan ook van f 22,13 tot f 20,52, maar bleef toch
hooger dan in eenig jaar vóór 1882.
Het volgende staatje doet de ontvangsten en uitgaven
der exploitatie over 1883 kenr.en.
Pet.
van de bruto
ontvangsten.

Pet.
van de
uitgaven.

Per jaar
en
per kilometer.

53 1
42.3
4.0

f

f
f'

IIII!

8.1
9.8
13.0
10.2
41.1
58.9
60.8

19.6
23.8
31.7
24.9
100

f
f

|

6 757,28
5 381.99
580171
12 725.98
1 027.35
1243,15
1 660.42
1 303.52
5 234.44
7 491.54
8 077,53

Per dag
en per
kilometer.
f

f
f

t
t

18.51
14,74
1.61
:<4.xi:
2.SI
3 41
4.55
3.57
14.34
2U.52
22,13

Per treinkilometer. a)

f

f
1

f
f

1.77
1,42
0,15
3.34
U.i7
0.32
0,44
0,34
1.37
1.97
2.16

a) Berekend over 220 712 K. M., daaronder ook begrepen de afstanden afgelegd met werk- en hulptreinen. In 't geheel doorliepen de locomo—
tieven 247 811 K M . , waaronder voor alléén loopende locomotieven 15 243 en in rangeerdienst 11856 K.M.
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Nadere gegevens omtrent het personen- en goede renverke. r vindt men iu de reeds hierboven aangehaalde bijlagen CC ra DÜ , waaraan onderstaand verkort overzicht
Wordt ontleend.
Aantal of
hoeveelheid.
Reizigers 1ste klasse .
2de
.
r

Ms

,

•

Militairen
Gevangenen . . . .
Totaal reizigersvervoer.
Bagage

20
150
820
18
2

900
748
458
728
828

115 032 K.G
of colli

Totaal goederenvervoer. 84 509 720 K.G.

Huren en diversen . .

f

21308,80
85 063,60
275 503,12
3 507,87
1 609,82

6 001 stuks

m

categorieën respectievelijk 11.0, 12, 17.1 en 19.4 K.M. en
doiireengenomen voor allen 10.3 K.M.
Voor elke 1000 K.G. bagage en bestelgoed weid getniddeld ontvangen respeetievelijk 1 42.85 en f 41,14*. Klke
1000 K.G. vrachtgued bracht gemiddeld f 3,40 o p ; afzonderlijk voor de particuliere vraebtgoederen , de goederen
voor den aanleg van den Preanger-spoorwpg en d e d i e n s t goedereu (onder welke laatstin ook de ballastgoederen)
was de gemiddelde opbrengst f 5,08, t'2.10 en f 0,71 per
1000 K.G. De particuliere vraebtgoederen doorliepen g e middeld 45,4 K.M. en brachten <:us per ton-kilometer f 0 , 1 1 '

op. De dienst-en ballastgoederen doorliepen
gemiddeld 11.4
K.M. en gaven eene opbrengst van f0,061 per ton-kilometer.
f 386 993,21

1 013 662

Bestelgoederen (parti326 127 K.G
culiere) . .
particuliere . 46185 213 .
voorden aanleg van den
Vracht- 8t»at88PO°r- 17 392 000
8 ° e d c r ( ' n dienftgoede-'
I ren . . . 1 959 348
iballastgoedel ren . . . 18 532 000

Rijtuigen, paarden en
vee

Opbrengst.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

4928,99
13 418,65
234 596,46

36 598,08
14 573,73

304115,91
12 968,50
34 029,11
u) f 738 106,73

a) Hieronder f 30144,67 wegens het trafiek in rechtstreeksch
verkeer met den Preanger-spoorweg, namelijk f 26 261,79 wegens
reizigersvervoer, benevens f872,71 en f3 010,17 wegens het vervoer
van bagage en bestelgoed.
De zoogenaamde omnibustreinen van den spoorweg
Batavia-Buitenzorg vervoerden in 1883 bijna 71.5 pet. van
het aautnl reizigers; van de doorgaande treinen van dien
spoorweg maakten 26.8 pet. der reizigers g e b r u i k , terwijl
1.7 pet. in rechtstreeksch verkeer met den Preanger-spoorw e g vervoerd werden. Had de staking van den dienst van
de paardentrain te Batavia in Juni 1882 het reizigersvervoer per omnibustreinen belangrijk doen toenemen , de
met 1 J u l i 1883 geopende exploitatie van aen stoomtramw e g (zie lager § 2) was uit den aard der zaak op dat
vervoer van nadeeligen invloed. Toch werd gedurende het
tweede halfjaar 1883 van de omnibustreinen niet minder
gebruik gemaakt dan in het tweede semester van 1881.
Het vervoer van particuliere vrachtgoe leren was 9 pet.
minder dan in 1882, welke achteruitgang voornamelijk
zijne oorzaak vond in den minderen opvoer van bouwmaterialen en rijst en in den minderen afvoer van groenten en
koffie. Daarentegen was het vervoer van goederen voor den
aanleg van den Preanger-spoorweg ruim 21 pet. meer dan
in 1882, terwijl het vervoer van ballastgoederen , in laatstgemeld jaar 190!) t o n , in 1883 klom tot 18 532 t o n , vermits er buitengewoon veel grond en ballast noodig was
voor de werken te Weltevreden ten dienste van het aldaar
in aanbouw genomen station en vOuF de uitbreiding van
zijsporen.
Voor het vervoer van de 1013 662 reizigers hebben,
behalve 631 extratreinen , 2920 gemengde en sneltreinen
benevens 3924 omnibustreinen geloopen. Gemiddeld per
trein werden vervoerd met de gemengde en sneltreinen
98 a 9 9 , met de omnibustreinen 184 a 185 reizigers. De
reizigers late klasse droegen tot het personenvervoer 2.1
pet. bij , die der 2de klasse 1 5 , en die der 3de klasse
82.9 pet. Hierbij is niet gerekend op de militairen en g e vangenen. In de opbrengst van het gewone reizigersvervoer
deelde de 1ste klasse voor 5.5, de 2de voor 22.2 en de
3de voor 72.3 pet. De gemiddelde opbrengst per reiziger
bedroeg voor de 1ste, 2ue en 3de klasse f 1,02, f 0,56''
en f 0,33*. Voor gevangenen en militairen werd dooreengenomen per hoofd ontvangen f 0,23 4 . De afstand waarover
elke reiziger vervoerd werd beliep voor de opgegeven vier

Het rollend materieel heston! bij het einde van 1883
uit 12 locomotieven , 49 rijtuigen voor personen* en bag igeverkeer en 73 wagens voor goederenvervoer.
De locomotieven verbruikten 1445 ton steenkolen , g e mid leid kostende op den wal te Batavia f 21,96 per ton.
Door de locomotieven werden doorloopen (zie noot a op de
vorige blz.) 247 811 K.M., door de rijtuigen 1180 268
en door de goederenwagons 995 637K.M., waaronderdoor
rijtuigen en wagens der staatsspoorwegen respectievelijk
36 418 en 474 743 K.H. Van dit laatste getal werden
228 738 K.M. doorloopen ten behoeve van den op\oervan
materialen voor den aanleg der Preangerlijn (volgens speciale overeenkomst), terwijl de overige 240 005 K.M. voor
gewoon goederenvervoer werden doorloopen tegen betaling
van wagenhuur aan den dienst der staatsspoorwegen.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen in de rijtuigen was voor de 1ste, 2de en 3Je
klasse respectievelijk 7 9 8 , 3.36 en 2.^8 tot 1.
Nu de Preanger-spoorweg in Mei jl. tot Bandong in
exploitatie is gebracht, is tevens de treinenloop tusschen
Batavia en Buitenzorg gewijzigd, en de dienstregeling zal
nadere wijziging ondergaan zoodra het hooger bedoelde
nieuwe station te Weltevreden in gebruik k o m t , dat bestemd is voor de bediening van het doorgaand verkeer,
ter vervanging van de halte Noor iwijk. Een verzoek van
de Maatschappij om laatstbedoelde halte alsdan te doen
vervallen, is vooralsnog niet ingewilligd; inmiddels is
haar voorloopig ontheffing verleend van de verplichting
om het emplacement te Noord wijk , ook door inkrimping
van het spoorstelsel, tot eene halte voor locaal verkeer in
te richten.
Sedert 15 Juli 1883 is op dezen spoorweg het tarief
voor koopmansgoederen der 1ste klasse van f 0,14 tot op
f 0,12 per ton-kilometer verlaagd; bij ! et einde van het
jaar was echter nog niet gebleken dat dientengevolge eene
grootere hoeveelheid goederen der l>-te klasse ten vervoer
werd aangeboden.
Gedurende de eerste zes maanden van 1884 beliepen de
ontvangsten van dezen spoorweg f 351 151, tegen f376 046
iu hetzelfde tijdvak van 1883.
h. la aanleg.
Van de in vorige verslagen vermelde concessiön voor
spoorwegen zijn een drietal formeel aanvaard en ten deele
reeds in uitvoering g e n o m e n , namelijk voor die i n d e residentiën ï a g a l , Batavia en Sumatr.i's Oostkust, welke
volgens de roorloopige plannen eene lengte zouden hebben
van respectievelijk 3 0 , 30 en 55 K..SI. De spjorwijdte is
voor allen bepaald op 1.067 M., eu de duur der concessie
op negentig jaren. Omtrent eiken van deze spoorwegen
afzonderlijk is het volgende aan te teekenen.
Tagal-Baudjai an-Balapor-lang, met een zijtak van Bandjarau naar Pangka. Bij besluit van 7 October 1883 n". 3
verklaarde de Indische Regeering dat de concessie voor
deze lijn door de concessionarissen, de heeren N . A . RUYL
e s. , definitief was aanvaard. Op dien datum was de waarborgsom van f 25 000 (zie vorig verslag bijlage HH sub
n'. 2) in 'slands kas te Batavia overgebracht. Sedert heeft
het comité, dat zich hier te lande voor deze onderneming
(en voor het verkrijgen van de latrer te vermelden concessie
betreffende een spoorweg van Cheribon naar Samarang)
gevormd had , de concessie Ï a g a l - B a l a ; oelang overgedragen op de te 'sGravenhage gevestigde naamloozc vennootschap » Java-Spoorwegmaatschappij " , welker akte van
oprichting , nadat daarop de Koninklijke bewilliging was
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verkregen , is opgenomen in de Staatscourant van 22 F e bruari jl. De concessie-voorwaarden, zooals zij bij Indisch
besluit (ld. 9 September 1883 n°. 2 nog op ééO punt waren
gewijzigd, vindt men in haar geheel in n°. 3988 van het
Bijblad op het Indisch Staatsblad. Met afwijking in zoover
van art. 7 dier voorwaarden zijn spoedshalve hier te lande ,
in plaats van in Indiü, goedgekeurd de teekeningen van
rails , wissels , rollend materieel, enz. Inmiddels is ook met
de werkzaamheden voor den aanleg begonnen. De spoorweg moet binnen drie jaren na den dag van aanvaarding
voltooid en in exploitatie gebracht zijn.

Indisch Staatsblad (Indisch besluit dd. 16 November 1883
n°. 28). Intusschen was reeds een paar maanden te voren
met de werkzaamheden voor den aanleg aangevangen
onder leiding van den uit Nederland teruggekeerden ingenieur die de voorloopige opnemingen verricht had en d i e ,
als administrateur, over een kleinen staf van in Europa
«aangenomen technisch en ambachtspersoneel beschikte. In
de eerste plaats werd gezorgd voor het bouwen van koelieloodsen en van woningen voor het Europeesch personeel,
zoomede voor het aanwerven van koelies. Een gedeelte der
koelies en spoorleggers werd van Java verkregen, maar
het meerendeel van het werkvolk bestaat uit Chineezen.
Batacia {Benedenstad) -ifeester Cor>ielis- Bekassi. De voor- Voor de in eigen beheer uit te voeren werken had de
loopige concessie , in Januari 1882 (zie het verslag van dat Maatschappij bij het eind van 1883 157 koelies en a m bachtslieden in dienst, welk getal bij het eind van het
jaar blz. 139 , zoomede bijlage HH van 't vorig verslag)
eerste boekjaar (30 April 1884) geklommen was tot 264.
verleend aan H. J. MEEHTENS en de firma TIEDEMAN &
Bovendien werden bij uitbestede onderdeelen der werken
VAN KERCHEM te Batavia voor een spoorweg Bataviain dienst van (Chineesche) aannemers gebezigd aanhankelijk
Bekassi, ging in 1883 over op de Nederlandsche Handel30 a .40 m a n , allen Chineezen, welk getal in de eerste vijf
maatschappij en w e r d , na storting van het waarborgkapitnal ad f 25 000 , door hare factorij te Batavia op den maanden van 1884 reeds geklommen was van 125 tot 736.
Gedurende het regenseizoen (September tot Februari) was het
U d e n October 1883 (Indisch besluit van dien dag n°. 34)
verrichte grondwerk doorgaans van weinig beteekenis, maar
definitief aanvaard. Bij Indisch besluit dd. J9 Februari 1884
n°. \a i s , op verzoek van de nieuwe concessionarissen, sedert kon bijna overal regelmatig doorgewerkt worden.
Het aanvangspunt der werken werd gekozen op 5 a 6 K.M.
eene gewijzigde richting van den spoorweg vastgesteld,
afstand van Belawan , dicht bij Laboean. Op 30 April j l .
waardoor het t r a c é , dat volgens de aanvankelijke plannen
was men op het gedeelte Laboean-Medan (17 K.M.) reeds
30 K.M. lang zou ziin , korter zal worden. De spoorweg
druk bezig met het opwerpen van de aarden baan. Van het
van de benedenstad Batavia naar Bekassi zal nu loopen
gedeelte Belawan-Laboean (6 K.M.) was toen nog alleen
niet langs Gedoeng Roeboe en Poeloe Gadoeng, maarrechthet openkappen van den weg aanbesteed en in eieren b e streeks langs Passar Senin (Weltevreden) en Meester Corheer begonnen nan het machinale grondverzet, terwijl van
nelis. De zijtakken (Jedoeng Roeboe - Passar Senin en Poeloe
Gadoeng - Meester Cornelis zijn dientengevolge uit het o n t - bet baauvak Medan-Deli Toewa (11.6 K.M.) de definitieve
uitbakening onderhanden w a s , waarmede men op den zijwerp komen te vervallen. Bij bet aangehaald besluit van
tak reeds gevorderd was tot ruim 8 K.M. voorbij Medan.
19 Februari jl. zijn tevens geheel nieuwe concessievoorMen tracht het gedeelte Laboean-Medan zoo spoedig m o waarden vastgesteld , met bepaling dat eerst van dien d a g
gelijk gereed te m a k e n , opdat dit baanvak reeds in
af de concessie wordt beschouwd aanvaard te zijn. In de
het voorjaar van 1885 in exploitatie zou kunnen worden
nieuwe voorwaarden is o. a. niet overgenomen de bepaling
genomen. De weg is zóó geprojecteerd dat de vervoerde
dat de concessionaris recht van voorkeur heeft voor vergoederen direct van de stoomschepen in de spoorwagens
lengingen en zijtakken van de lijn '). Ook is niet behouden
kunnen geladen worden of omgekeerd. In overleg met de
gebleven de verplichting voor den Staat om den spoorweg
Maatschappij is bij Indisch besluit dd. 8 April j l . n°. 32
na afloop van de concessie over te nemen . maar daarvoor
eene wijziging in de concessievoorwaarden g e b r a c h t , in
is het beding in de plaats gesteld dat de Regeering tot
dier vopge dat de Regeering het recht heeft om den*spoordie overneming het recht beeft, mits zich deswege twee
weg bij het eindigen der concessie over te nemen , zonder
jaren vóór het einde der concessie verklarende. De lijn
er toe verplicht te zijn (zooals oorspronkelijk bepaald was),
moet vóór of op 19 Februari 1887 gereed zijn. Voor de
terwijl aan de Maatschappij , voor het geval de Staat van
uitvoering van de concessie heeft zich te Amsterdam eene
naamlooze vennootschap gevormd, de »Batavia=cheOoster- dat recht geen gebruik m a a k t , eene verlenging van hare
concessie voor dertig jaren op de vigeerende voorwaarden
spoorwegmaatsehappij". ü p de ontwerp-akte van oprichting
wordt gewaarborgd. Deze bepalingen gelden ook bij het
dier maatschappij is door den Koning bewilliging verleend
einde der verlengde concessie.
bij besluit dd. 24 J u n i l(-84 n°. 73 (Staatscourant van
10 October). Alvorens de concessie van 19 Februari jl. te
verkenen had de Regeering zich overtuigd dat de N e derlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij ten opzichte
3°. C o n c e s s i e - a a n v r a g e n .
van den ontworpen spoorweg naar Bekassi geen gebruik
wenschte te maken van het recht van voorkeur dat zij
In het najaar van 1 8 8 3 , toen er sprake was om den
voor zoodanige lijn aan de concessie voor haren spoorweg
bouw van staatsspoorwegen in Indië in te krimpen en den
Batavia-Buitenzorg zou kunnen ontleenen.
aanleg van de lijn Tjilatjap-Djokjokarta aan particulieren
over te laten , werden hier te lande door de heeren J .
GROLL en D. MAARSCHALK aan de Regeering voorstellen
Deli-spoonceg. Deze onderneming, in 't leven geroepen
gedaan tot aankoop Tan de bestaande en van eenige nog
door het initiatief van belanghebbenden bij de tabaksculte maken staatsspoorwegen op Java. Ook de Nederlandsche
t u u r ter Sumatra's Oostkust, moet hoofdzakelijk dienen om
Handelmaatschappij wenschte te dier zake onderhandelinop betere en minder kostbare wijze dan langs de bestaande
gen te openen , doch alleen voor de Oosterlijnen. In N o l a n d - en waterwegen mogelijk i s , te voorzien in een g e vember 1883 werd echter aan de voorstellers medegedeeld
regelden afvoer van de oogsten uit Deli en L a n g k a t e n i n
dat de Regeering bezwaar had om tot verwezenlijking van
een gemakkelijken opvoer van materialen voor de talrijke
de geopperde denkbeelden hare medewerking te verleenen ,
tabaksondernemiugcn. De lijn loopt van de ankerplaats der
en zulks op grond van de motieven voorkomende in de
stoomschepen aan de monding van de Belawan-rivier over
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag van
Medan (hoofdplaats der afdeeling Deli) naar Deli Toewa
de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende het
(34.6 K.M.), met een zijtak van Medan naar Timbang
eerste ontwerp der Indische begrooting voor 1884. Onlangs
Langkat (20.9 K.M.). De spoorweg moet binnen driejaren ,
is de Gouverneur-Generaal uitgenoodigd om de gegevens
te rekenen van 3 November 1883, gereed en in exploitatie
te verzamelen die noodig zijn om te zijner tijd eene nadere
zijn. Op genoemden datum werd namelijk door d e t e A m beslissing te nemen omtrent de exploitatie van de van
sterdani gevestigde Deli-Spoorwegmaatschappij (zie vorig
staatswege aangelegde spoorwegen. Die gegevens zouden
verslag blz. 140), door storting van het vereischte waarook kunnen gebezigd worden wanneer te eeniger tijd tot
borgkapitaal van f 40 0 0 0 , de concessie aanvaard op de
verkoop van deze spoorwegen mocht besloten worden.
voorwaarden vergeld in n°. 3893 van het Bijblad op het
i) In December 1883 is door de Indische Regeering in beginsel
aangenomen zich voortaan by het uitgeven van concessiën voor
apoor- of stoomtramwegen van het toekennen van eene onbepaalde
voorkeur voor zijtakken of verlengingen geheel te onthouden.

Van medio Juli 1883 tot medio Juli 1884, dat is i n d e
twaalf maanden die verloopen zijn sedert de afsluiting der
mededeelingen in 't vorig verslag, zijn een n e g e n t a l a a n vragen om concessie voor spoorwegaanleg op Java en één
voor spoorwegaanleg op Sumatra bij de Regeering inge-
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komen. Men vindt die aanvragen , met de ter zake genomen
beschikkingen (slechts één recente aanvraag is nog in
behandeling) uitvoerig vermeld in de als bijlage EK bierachter gevoegde lijst, welke tevens den stand der reeds
in vorige jaren besproken en toen nog niet vervallen nanvragen vermeldt, voor zoover de dientengevolge verleende
concessiën nog niet in uitvoering zijn gekomen.
W a t de in 't vorig verslag reeds vermelde aanvragen
betreft, valt kortelijk aan te teekenen: dat voor eene lijn
Samarang-Cheribon (p. m. 230 K.M.) definitief concessie is
verleend bij Indisch besluit dd. 23 Februari 1884 u°. 8 ,
welke concessie vóór of op 1 December aanstaande moet
aanvaard zijn; — dat afgewezen is de aanvrage voor eene
spoorwegverbinding Anjer-Soerabaija (Indisch besluit dd.
25 December 1883 n°. 8 ) ; — dat nader in behandeling
is genomen eene aanvankelijk gunstig bejegende aanvrage
voor een spoorweg van Soerabaija over Poerwodadi naar
Samarang; — dat prioriteit werd verleend, doch op verzoek van den aanvrager weder werd ingetrokken (Indische
besluiten dd. 14 October 1883 n°. 3 en 18 April 1884 n°. 18),
voor een spoorweg van Paloor naar Wonogiri en verder
oostelijk naar Madioen met zijtak naar Toeloeng A g o e n g ; —
en eindelijk dat zoowel de aanvrager voor eene lijn Soerakarta-Amburawa als die voor eene lijn BandjarnegaraBanjoemas respectievelijk in Augustus en September 1883
verklaarden van hunne aanvragen af te zien.
Onder de nieuwe aanvragen waren er drie die in hoofdzaak betrekking hadden tot de verbinding van Tjilatjap
met Djokjokarta , Willem I en Samarang. Blijkens Indisch
besluit dd. 19 Februari jl. aanvankelijk in advies gehouden ,
kunnen zij t h a n s , nu besloten is om de lijn TjilatjapDjokjokarta van staatswege aan te leggen (zie blz. 122
hiervóór), beschouwd worden als te zijn vervallen. Voor
den aanleg van een spoorweg van Probolinggo over Loemadjang en Djember naar Panaroekan werden twee a a n vragen ontvangen , van welke de eerste in advies werd gehouden (Indisch besluit dd. 7 Maart 1884 n°. 26) omdat nog
niet definitief beslist was ten aanzien van de vraag of die verbinding van staatswege zou behooren te worden g e m a a k t , en
de tweede bij Indisch besluit dd. 7 Juli jl. n°. 6 werd afgewezen. Ook werd afgewezen (Indisch besluit dd. 10 October 1883
n°. 33) — en zulks in verband met de reeds aan anderen
verleende concessie — eene aanvrage voor de lijn CheribonSamarang. Ten opzichte van de drie overige aanvragen is
aan te teekenen dat nog in behandeling is die van twee
ingezetenen van de Vorstenlanden , in Mei jl. ontvangen ,
betreffende een spoorweg van Setjang over Temanggoeng
naar K e n d a l , met zijtak naar Wonosobo, en dat de beide
andere aanvragen, voor welke bij de Indische besluiten dd. 5
en 20 Maart jl. n°. 14 en 20 gedurende den tijd van één jaar
prioriteit werd verleend, betrekking hadden tot spoorwegen
van Tjilatjap naar Wonosobo enz., en van Blitar naar
Malang enz. ').
De nieuwe concessie-aanvraag voor S u m a t r a , waarvan
hooger sprake w a s , gold tevens de exploitatie van een
gedeelte van het Ombilienkolenveld. De spoorweg , ontworpen met eene spoorwijdte van slechts 0.75 M., zou loopen
van het kolenterrein over Padang Pandjang en Padang naar
de Brandewijnsbaai, met een zijtak (al&stoomtramweg) van
Padang Pandjang over Fort de Koek naar Paijakombo.
Reeds voorloopig is hier te lande aan de adressanten te
kennen gegeven (Juni jl.) dat hun verzoek voor geen gunstige beschikking vatbaar is , vermits de Regeering te rade
was geworden voor de ontginning van een gedeelte van
het Ombilienkolenveld , met verplichten aanleg en exploitatie van een spoor- of stoomtramweg van daar tot de
Brandewijnsbaai, openbare mededinging uit te lokken.
In gelijken zin is geantwoord op twee andere reeds in
't vorig verslag vermelde verzoeken om concessie voor
kolenwinning , gecombineerd met spoorwegaanleg ter S u matra's Westkust. Ook wat deze twee verzoeken en nog
een derde van dezelfde strekking betreft. dat reeds in
October 1883 werd afgewezen, wordt naar de aangehaalde
') In Januari jl. werd door ingezetenen van Kediri aan de Indische
Regeering verzocht dat besloten mocht worden oin den staatsspoorweg van Iilitar door te trekken tot Wlingi. B(j eene beschikking
van 4 Juni jl. werd aan de adressanten geantwoord dat, in verband
o. a. met de laatstbedoelde concessie-aanvrage, waarin ook de verbindiDg met Wlingi begrepen was, voorloopig geen termen bestonden
om het maken van eene staatsiyn in overweging te nemen.
Handelingen der Staten-Generaal.
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bijlage Eli verwezen : ) .
Door den ingenieur J. L. CLUYSENAER i s , ten vervolge
op zijne vroegere rapporten van 187(5 en 1878 over spoorweg-aanleg op Sumatra (zie laatstelijk het verslag vau
1878 blz. 136j, in November jl. een nader advies nopens
dit onderwerp uitgebracht, voornamelijk ter beantwoording van de vraag of eene spoorwegverbinding van het
Ombilienkolenveld met de Indische zee, of in 't a l g e meen van de Padangsche Bovenlanden met de Brandewijnsbaai, het hoofdgebergte moet overschrijden bij Padang Pandjang , dan wel of meer aanbeveling verdient het
in eene der concessie-aanvragen uitgewerkte en ook vroeger door hem zelf voorgestane denkbeeld om den spoorweg
over den berg/.adel van Soebang direct naar de Brandewijnsbaai aan te leggen met eene zijlijn naar Padang en
eene andere van Solok naar Padang Pandjang. In deze verhandeling , die onder den titel van » Nota over spoorwegaanleg in Midden-Sumatra " in den loop van 1884 hier te
lande van regeeringswege in druk uitgegeven en in den
handel verkrijgbaar gesteld i s , blijft de heer CLUYSENAER
de laatstelijk door hem verdedigde meening voorstaan dat
aan een spoorweg over Padaug Pandjang en van daar door
de kloof der Aneh de voorkeur moet worden gegeven boven
de richting over den pas van Soebang. Op grond van n a u w keurig herziene berekeningen worden in de Nota de kosten
van aanleg en uitrusting van zoodanigen (locaal-)spoorweg,
loopende van den terminus (oever der Pamoeatan) over
Solok , Padang Pandjang en Padang naar de Brandewijnsbaai — in 't geheel 145.3 K.M. — thans geraamd op
f 11100 0 0 0 , tegen f 16 800 000 volgens de oorspronkelijke
ontwerpen. Bij aanleg door particulieren zou nog f 1 700 000
meer noodig zijn, wegens rentebetaling gedurende den
a a n l e g , kosten van inbreng en overdracht der concessie
enz. Bovendien wordt voor de kolendelving eene uitgaaf
van f 650 000 noodig geacht.
§ 2.

Stoomlramwegeu.

Sedert 1 Februari 1884 worden de stoomtramdiensten en
het gebruik van stoomtrams in Nederlandsch-Indië, b e houdens de eenmaal bij concessie verkregen rechten, b e heerscht door het bij ordonnantie van 9 December 1883
(Indisch Staatsblad n . 278) vastgestelde, en in Maart jl.
(Indisch Staatsblad 1884 n°. 30), ter tegemoetkoming aan
bezwaren van belanghebbenden , op sommige punten g e wijzigde » Algemeen Reglement op den aanleg en de
exploitatie van stoomtramwegen voor publiek verkeer in
Nederlandsch-Indië."
Ten einde gegadigden voor het tot stand brengen van
dergelijke ondernemingen voor publiek verkeer in de gelegenheid te stellen om hunne aanvragen om vergunning
zóó in te richten dat daarop met het minste verwijl kan
worden beschikt, werden bij gouvernementsbesluit dd. 9
December 1883 (Indisch Staatsblad u°. 279) bekend gemaakt
e n , mede te rekenen van 1 Februari 1884, van kracht
verklaard de daarbij vastgestelde » Voorwaarden waarop
in het algemeen vergunning kan worden verleend voor den
aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen toor publiek
verkeer 3) in Nederlandsch-Indië.
1°.

Staatsstoomtramweg.

Nu het spoorweglijntje van omstreeks 5 K.M. in Atjeh ,
ter verbinding van her zeehoofd te Olehleh met Kotta
Radja, sedert den 8sten J u n i jl. als stoomtramweg geëxploiteerd wordt en thans ook gereed is gekomen het nieuwe
baanvak (6*" K.M.) van Kotta Radja naar Lambaroe , moet
van dit lijntje te dezer plaatse en niet meer zooals vroeger
in de § Spoorwegen gewag worden gemaakt. Ten gevolge
van het definitieve terrein-onderzoek is het oorspronkelijke
voornemen om de lijn van Kotta Radja naar Lambaroe aan
2
) Over nog twee andere (mede afgewezen) verzoeken betreffende
de ontginning der Ombilienkolen, bjj het eene waarvan het plan
werd ontwikkeld om den afvoer langs een zoogenaamden zwevenden
kabelspoorweg te doen geschieden, terwjjl by het andere verzoek
een kettingspoorweg als afvoermiddel was ontworpen, wordt lager
gehandeld (in hoofdstuk O afd. I I ) .
3
) De voorwaarden zyn dus niet van toepassing op stoomtramwegen voor het vervoer van grondstoffen ten behoeve van ondernemingen van landbouw en ny verheid naar de plaats van verwerking.
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<len kant var. den bestaanden colonneweg te leggen, behoudeus eenige versterking van de bruggen , vervangen
moeten worden door een ontwerp voor de uitvoering wanrvan o])liooging en verbreeding van den colonneweg liier
en daar noodig is geweest en in verband daarmede ook de
werkzaamheden nan bruggen en stations van grooteren
Omvang zijo geworden dan men aanvankelijk verwachtte.
Tusschen Oleldeli en Kotta Radja is net spoor versmald
moeten worden.
Bestond aanvankelijk het plan om de lijn door te trekken
tot GléKambing, in Augustus 1883, tijdens het bezoek
door den vorigen Gouverneur-Generaal aan Atjeb gebracht,
werd besloten om niet verder dan tot Anngaloeng te gaan ,
en in Mei jl. is door den Gouverneur-Generaal bepaald
dat zonder naderen last niet verder zou mogen worden
gewerkt dan tot Lambaroe.
De werkzaamheden ondervonden in bet afgeloopen jaar
vertraging doordien de ingezonden ontwerpen, wegens
verschil vau inzichten tusschen den ontwerper (den eerstaauwezenden ingenieur der burgerlijke openbare werken
in Atjeh) en den chef van den dienst der staatspoorwegen
op Java , niet aanstonds konden worden goedgekeurd. Toen
evenwel in de tweede helft vau 1883 de plannen waren
gearresteerd , is de arbeid met kracht onderhanden genomen
en volgens een bericht van den Gouverneur-Generaal van
24 Juni jl. werd de opening der lijn tot Lambaroe tegen
1 Augustus 1884 te gemoet gezien.
In 1883 bracht de dienst tusschen Olehleb en Kotta
Radja f 41 177 op, tegen f 47 332 in 1882, terwijl de
kosten der exploitatie , in laatstgemeld jaar f 46 754, in
1883 bedroegen f 54 342. Eerstgemelde ontvangst van
f 41 177 was over de verschillende maanden van het jaar
verdeeld als volgt:
Januari
f 3 622
Juli
f 3 515
Februari
3 537
Augustus
3 633
Maart
3 525
September . . . . 3135
October
2 859
April
3 443
November . . . . 3193
Mei
3 458
December
3 803
Juni
3 454
f 21 039
f 20 138
f 41 177
2°. P a r t i c u l i e r e

stoomtramwegen.

<:. In exploitatie.
Samarang-Joaua. Was op 1 December 1882 een eerste
gedeelte van 4.3 K.M. ter hoofdplaats Samarang voor het
publiek verkeer geopend geworden , in het afgeloopen jaar
kwamen achtereenvolgens op 12 Maart en 2 Juli de overige
gedeelten vau het stadsnet (respectievelijk 4.8 en 2.7 K.M.)
in exploitatie, en op laatstgemelden datum tevens 5.6 K.M.
van de hoofdlijn, die vervolgens op 27 September , toen
r.og een gedeelte van 19.7 K.M. was afgewerkt, tot Dernak
gereed kwam, zoodat op 31 December 1883 in 't geheel
in exploitatie was eene lengte van 37.1 K.M. De overige
gedeelten van de hoofdlijn, de sectiën Deraak-Koedoes en
Koedoes-Patti-Joana (26.4 en 36.5 K.M.), werden, na
opneming en voorloopige goedkeuring van regeeriugswege ,
achtereenvolgens op 15 Maart en 18 April jl. voor het
verkeer opengesteld. De kosten van aanleg en uitrusting
der lijn worden berekend ongeveer te zullen bedragen
f 3100 000 (of f 31000 per K.M.), als: kosten van oprichting , overneming der concessie en verkrijging van
kapitaal f 356 000, aanleg van den weg met gebouwen
en kunstwerken f 2 124 000 , en rollend materieel f 620 000.
De spoorwijdte bedraagt 1.067 M.
Gemiddeld over bet gebeele jaar 1883 waren 17.5 K.M.
in exploitatie. In 't geheel werden 474 940 reizigers vervoerd, met eene opbrengst van f 68 457. De totale ophrengst, waaronder dus ook de ontvangsten wegens bagageen goederenvervoer, bedroeg f 09 5L5, of f 3972 per jr.arkilometer, f 10,88* per dag-kilometer en f 1,00' per
trein-kilometer. De uitgaven beliepen f 48103, dat is per
jaar-, per dag- en per trein-kilometer respectievelijk
f 2749 , f 7,53 e:i f 0,6'J'. liet materieel der SamarangJoana Stoümtrammaatschappij bestond op 31 December 1883
uit 12 locomotieven , 18 rijtuigen en 55 wagens. Over do
eerste vijf maanden vau 1884 beliepen de ontvangsten , ten
dee'e volgens voorloopige opgaven , f 72 817.

Batavia (Kleine Boom)-Mn>!;ler Cornrlis. Voor den vroegeren paardentruindienst te Batavia op de trajecten Kleine
Boom-Harmonie en Harmonie-Kramat (p. m. 8 K.M.) is
achtereenvolgens op 1 Juli en 5 Augustus 1883 een stoorn-

tramdienat in de plaati gekomen. Van 1 Juli 1889 tot 1

April 1884 beliepen He ontvangsten p. m. f 128 000; de
uitgaven f 119 000. Op laatstgenoemden datum was het
eindgedeelte Kramat- Meester Cornelis (circa 4 K.M ) nog
in aanleg. i)e termijn voor het in exploitatie brengen van
dit gedeelte werd op verzoek der Nelerlandsch-lndische
Tramwegmaatschappij door de Regeering met een jaar
verlengd (Indisch besluit dd. 11 September 1883 n". 10),
zoodat de openstelling van de gebeele lijn uiterlijk den
2Gsten September 1884 zou moeten plaats hebben. Tot
zoolang zou op dit gedeelte de exploitatie van den paardenspoorweg nog mogen worden voortgezet. Volgens recente berichten heeft de openstelling tijdig plaatsgehad.
//. In aanleg.
Hier is alleen melding te maker' van den stoomtrarnweg
tot verbinding van Poerwodadi met het spoorwegstation
Goendih van de lijn Samarang-Vorstenlanden. De vergunning, die aanvankelijk verleend werd aan G. KLAT te
Samarang, is op 6 Februari 1884 door G. H. C. VAN
ZULL DE JONG aanvaard. Deze stoomtramweg, die nabij
Goendih de stapelplaats van de houtonderneming Sepreh
aandoet, en eene spoorwijdte krijgt van 1.067 M., is sedert
in aanleg genomen en moet vóór of op 6 Februari 1885
voltooid zijn.
3°. A a n v r a g e n om v e r g u n n i n g .
In de reeds aangehaalde bijlage EE vindt men , nevens
de daarop genomen beschikkingen , al de tot dusver ingekomen aanvragen voor het tot stand brengen van stoomtramverbindingen voor publiek verkeer vermeld, met uitzondering : a. van die welke reeds blijkens de mededeelingen
in 't vorig verslag voor goed afgewezen waren of als vervallen kouden worden beschouwd, en b. van de vier tot
dusver aanvaarde vergunningen. Deze laatsten betreffen
de drie hierboven onder 2°. besproken lijnen, welke in
aanleg of reeds in exploitatie zijn , zoomede den ontworpen stoomtramweg te Buitenzorg, waarvoor in September
1882 oorspronkelijk aan M. COUVÉE vergunning was verleend. Op 31 Augustus 1883 was deze vergunning aauvaard door de Buitenzorgsche Stoomtrammaatschappij, doch
zij is door de Indische Regeering ingetrokken (besluit dd.
9 Juli 1884 n°. 21), nadat in December te voren door de
aandeelhouders tot eene ontbinding van de vennootschap
besloten was (verg. ook bijlage H hierachter), Uit de opgaven in de bovenbedoelde bijlage EE kan blijken dat in 1883
en de eerste zeven maanden van 1884 een viertal aanvragen ,
betreffende stoomtramlijuen in Soerakarta , Kediri, Soera baija en Pasoeroean , in zoover haar beslag hebben erlangd,
ciat aan de ontwerpers een termijn is gesteld voor de aanvaarding der vergunning op de hun bekend gemaakte
voorwaarden , en dat ten aanzien van zes aanvragen , betreffende lijnen in Soerakarta , Madioen , Soerabaija , Pasoeroean , Probolinggo en Kediri, aan de ontwerpers , met
toekenning van prioriteit, een termijn is gesteld voor het
uitwerken van hunne plannen. Overigens werden eenige
aanvragen , waaromtrent eene beslissing voorshands ontijdig
werd geacht, hetzij in verband met de rechten van vroegere
aanvragers, hetzij wegens andere omstandigheden, in
advies gehouden , en ook een aantal voorloopig of definitief
afgewezen. De voorloopige afwijzingen golden meestal aanvragen die , bij gemis aan toelichting , niet in overweging
konden worden genomen. Ten slotte vermeldt de overgelegde lijst ook die aanvragen welke om de eene of andere
reden , meestal doordien de aanvragers het hun gegeven
recht van prioriteit niet benuttigd hadden om uitgewerkte
plannen in te dienen , in 1883 of later zijn komen te vervallen , wat 1883 betreft, voor zoover het vorig verslag
zulks niet reeds berichtte.
IV.

STOOMWEZEX.

Het uit vier ingenieurs bestaande personeel belast met
het regeerii'gstoezicht op het particulier stoomwezen in
Nederlandsch-Indië , met uitzondering van het stoomwezen.
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•toom nis liewcegkraelit waren niet te betreuren rTetoutbre-

GEWESTEN.

ken vun een der ingenieurs van Januari tot J u n i 1883 (zie
vorig verslag blz. 141) was oorzaak dut de inspectiim in
de suikerfabrieken niet met de gewenschte regelmatigheid
konden worden uitgeoefend in den tijd van het jaar die zich
het l>est daarvoor eigent, namelijk tijdens het stilstaan
der fabrieken. Zooveel mogelijk werd echter , na de aan-

1ste/ Batavia. . .

9

spec-' Cheribon . .
tie /
afJ. Tagid . . . .
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vulling van let personeel, net verlorene ingehaald, In
't geheel
Uit het
eene niet
toestellci

werden in 1883 1540 stoomketels onderzocht.
volgende overzicht kan blijken dat in 1883 we 'er
onaanzienlijke vermeerdering in het aantal stoomplaats had.
1883.
Verwarmingsopp»-rvlak
(in M 5 .).

1406

65 624

1447

69 557

121

7 308

171

11129

1526

72 932

1618

80 686

79

3 375

88

3 399

1447

69 557

1530

77 287

III

Aantal
stoomketels.

Afgekeurd of om andere
redenen aan het gebruik
a)
A a n w e z i g op 31 December.

a)

444.50

Van de 171 nieuw in werking gebrachte stoomketels
waren er 33 geplaatst in stoomvaartuigen. De 138 anderen
w a r e n , naar gelang van hunne bestemming en van het
gewest waar zij in gebruik kwamen , verdeeld als v o l g t :

Verwarmingsoppervlak
(in M=.).

suikerfabrieken

81

7 896.14

stoomtram-ondernemingen

14

490.25

koffie-ondernemingen

7

54.35

ijsfabrieken

6

91.35

eene mijnbouw-onderneming

4

indigo-ondernemingen

4

49.60

irrigatie-pompen

8

91.34

een atelier voor metaal- en houtbewerking

3

26.25

stoomkranen

3

7.81

eene vleeschverkoelingsinrichting

. . . .

o

31

2 333.30

3de JKediri . . .

8

832

13

462

4

388

3

214

Buiten bezittingen .

9

143.31

Totaal . . .

138

9 008.09

1 Samarang .

18

150

'

\ Kadoe . . .

2

46.10

1 Djukjokarta.

10

770.64

I Soerakarta.

9

434.51

*

670

1 Madioen . .

70

4 635.48

Verreweg de meeste der nieuwe stoomtoestellen waren
weder uit Engeland en Schotland afkomstig , zooals blijkt
uit het onderstaand overzicht van de landen waar de nieuw
opgerichte stoomketels waren vervaardigd.
Stoomketels
voor
machinerieën.
te land.

LAND

Aan-

HERKOMST.

tal.

Nederlandsch-Indië .

Duitschland

. . . .

Engeland en Schotland.
Engelsch-lndié.

.

.

Hongkong

. . . .

Stoomketels
in schepen
en
vaartuigen.

Totaal.

VerwarVerwarVerwarmings- A a n - m i n g s - A a n - mi n g s opperopperopper—
vlak
tal.
vlak
tal.
vlak
(in AR).
(in M'.).
(in MS).

10

729

5

2

160

3

12

1 544

9

795

187.80

15

916.80

20.75

4

180.75

11

93

5 229 38
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1
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ii

12

1 544

n

9

795

i 842.61

117

7 071.99

n

1

7.50

M

9

534

9

534

«

ii

ii

1

50

1

50

2

9.21

1

20

3

29.21

138

9 008.09

33

66

drukkerren

4.50

eene electrische lichtinstallatie

1

43.50

eene boengkil- en oliefabriek

1

42

een thee-etablissement

1

22

eene waterfiltreer:nricht;ng

1

3

138

. Soerabaija .
1

in- 1
spec-( Pasoeroean.
815.40 tie j
afd. JPiobolinggo.
113 65
(Bezoeki. . .

120

o

Totaal . .

4 635.48

1

Bestemming.

Aantal
stoomketels.

70

1 Pekalongan.

1 Japara . . .

Verwar—
mingsoppervlak
(in M'.).

. . . .

810

a) In 1882 werden 39, in 1883 48 ketels door den dienst van
het stoomwezen voor verder gebruik afgekeurd.

Ten dienste van:

Transport

id.

Verwarmingsoppervlak
(in M».).

GEWESTEN.

320.08

Transport eeren .
A a n w e z i g op 1° Januari.
Nieuw in werking ge-

Vr war-'
niingsopper- |
vlak
(in M'.M

gesteld.

5

2de
1882.

p

KT» >•

Waar in gebruik

III

der eigei lijke spoorwegdiensten ' j , ondervond ook gedurende het; afgeloopen jaar in de uitoefening van zijne taak
nergens moeilijkheden van de zijde der geliruikers van stoomtoestellen. Ongevallen ten gevolge van de aanwending van

5*3

Koloni.al verslag r a s 1884.

2.]

KB B

L5.

9 008.09

]
) Het toezicht van bedoeld personeel op de stoomtoestellen en
het rollend materieel van stoomtramdiensten is in beginsel geregeld
bü art. 16 van het op blz. 129 hiervóór bedoelde Algemeen Reglercent betreffende stoomtramwegen.

Totaal.

.

.

.

2 121.16

171 11 129.25

Het getal der uitgereikte vergunnings-akten tot beziging
van stoomketels en stoomtoestellen bedroeg 192 , waaronder
13 slechts voorwaardelijk, dat is voor een bepaalden termrjn , werden afgegeven, en 31 betrekking hadden tot
gewijzigde of verplaatste ketels, dan wel tot ketels die
nog krachtens eene voorwaardelijke vergunning werden
gebezigd. De overige 148 vergunningen betroffen nieuwe
ketels.
Een vijfjarig overzicht, aantoonende het toenemend gebruik in Nederlandsch-Indië van stoomkracht door parti-

[5.
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culieren m o g e hier weder eene plaats vinden.
Stoomketels voor machinerieën te land.
.Stoomketels in schepen en vaartuigen.
Aanwezig op 31
December
van de
onderstaande ja iren.

1879
1880
1881
1882
1883

Java en Madura.

Aantal.

Verwarin iugsoppcrvlak
(in M'.).

1 173
1237
1236
1268
1328

48 708
55 888
67 537
61374
67 859

Uuitenbezittingcn.

Aantal.

Verwarniingsoppervlak
(in M2.).

Aantal.

Verwarmingsoppervlak
(in M2.).

16
19
20
19
29

182
227
238
216
396

1 189
1256
1 266
1287
1357

48 890
66115
57 775
61 590
68 265

Eene specificatie van het totaal der op 31 December 1883
gebezigde stoomketels, naar gelang van de inrichtingen
waarvoor zij dienen moesten en de gewesten waar deze
werden aangetroffen, dan wel — waar het scheepsketels
geldt — van de bestemming der schepen eii vaartuigen
waarin zij geplaatst waren, vindt men in bijlage FF.
Daaruit blijkt dat van de 1357 ketels voor machinerieën te
land er 1045 (of 77 pet.) met 63 681 M'. verwariningsoppervlak (dat is ruim 93 pet. van het totaal vermogen)
voor suikerbereiding gebruikt werden , ongerekend nog 36
ketels voor irrigatie-doeleinden, welke grootendeels, en 8
voor rietvervoer, welke geheel aan de suikerindustrie dienstbaar waren. Voor andere industrieele inrichtingen bleven
dus 268 stoomketels over, die5 een totaal verwarmingsoppervlak hadden van; 4090 M ., tegen 212 en 235 ketels
met 3075 en 3369 M . verwarmingsoppervlak bij het einde
van 1881 en 1882.
Tot de 173 stoomketels in particuliere schepen en vaartuigen droeg de vloot van de Nederlandsen-Indische Stoomvaartmaatschappij ruim de helft bij. De gezamenlijke
schepen dier Maatschappij telden namelijk2 89 ketels, met
een verwarmiugsoppervlak van 6840 M ., zoodat voor
andere schepen
en vaartuigen overbleven 84 ketels met
2192 Ms. verwarmingsoppervlak.
Certificaten vaii bevoegdheid tot de bediening van stoomtoestellen werden in 1883 uitgereikt aan 50 personen,
namelijk aan 17 als machinisten , aan 14 als machinedrijvers
en aan 19 als stokers.
V . P O S T - EN TELEGRAAFDIENST.

§ 1. Yereenigde dienst.
De formatie van het personeel voor den post- en telegraafdienst onderging sedert den aanvang van 1883, behalve de reeds in 't vorig verslag (blz. 142) vermelde wijzigingen , in Augustus jl. (Indisch Staatsblad 1884 n°. 118)
nog eene uitbreiding met twee commiezen en één hulppostcommies ten behoeve van de vestiging van een hulpkantoor voor den post- en telegraafdienst te Tandjong Priok
(Batavia) en een hulppostkantoor te ïrengalek (Kediri). De
opening in Februari jl. van een post- en telegraafkantoor te
Kalianda aan de Lanipongbaai, welke plaats, in stede van
Telok Betoug, gekozen werd als landingspunt van den
toen uitgelegdeu nieuwen telegraafkabel door straat Soenda
(zie lager in § 4), vereischte geen uitbreiding der formatie, omdat het personeel bij het dientengevolge van
minder omvang geworden kantoor te Telok Betong kon
worden ingekrompen. Het post- en telegraafkantoor van
de op 26'27 Augustus 1883 verwoeste havenplaats Anjer
(Bantam) werd reeds den 29sten dier maand vervangen
door een tijdelijk kantoor te Tjilegon , en het hulppostkantoor te Tjiriugin door een hulppostkantoor te Menes,
dut in September geopend werd. Het tijdelijk kantoor te
Tjilegon bleef slechts omstreeks drie maanden in stand ,
toen daarvoor het reeds op blz. 51 hiervóór be loeide posten telegraafkantoor te Meruk (Nieuw-Anjer) in de plaats
kwam. Echter werd te Tjilegon, in afwachting dat de
formatie van het personeel van den post- en telegraafdienst
zou toelaten aldaar een hulppostkantoor te vestigen, in
de waarneming alleen van den postdienst op tijdelijken

Totaal-generaal.

Te zamen.

Aantal.

Verwarmi ngsoppervlak
(in M».).

Aantal.

Verwarmingsoppervlak
(in M».).

134
143
149
160
173

7 369
7 688
7 849
7 967
9032

1323
1399
1405
1447
1530

66 259
63 803
65 624
69 557
77 287

voet voorzien door middel van een daartoe door den resident aangewezen beambte. De in 1882 voorgenomen verheffing van het hulppost- (tevens spoorwegtelegraaf-)
kantoor te Djombang (Soerabaija) tot post- en telegraafkantoor werd uitgesteld totdat beslist zou zijn nopens de
waarschijnlijk eerlang noodige vervanging van het haltegebouw aldaar door een stationsgebouw , dat dan de noodige
localiteit zal kunnen bevatten voor den uitgebreideren
post- en telegraafdienst, welke localiteit in het thans bestaande gebouw niet wel is aan te brengen.
Het aantal spoorwegtelegraafkantoren , dat aanvankelijk
46 beliep (zie vorig verslag blz. 143), werd in den loop
van 1883 met 7 vermeerderd (zie lager in § 4).
Op 1 Januari jl waren voor het algemeen verkeer beschikbaar:
Java.
Post- en telegraafkantoren . . .
65 a)
Postkantoren . .
3
Spoorwegtelegraafkantoren . . .
53*)
41 <•)
Hulppostkantoren .
Te zamen . . 162 d)

Madura.

Sumatra.

Andere
eilanden.

Totaal.

o

20
5

12

85
22

2
4

10
35

13
25

53
66
226

o) In deze opgaaf zjjn niet begrepen de telegraafkantoren te
Lengkong ea Tjipannas (die slechts gedurende zekeren tjjd van het
jaar geopend worden), noch ook het hulptelegraaf kantoor in de stad
Batavia (dat onder het post- en telegraafkantoor in de voorstad
Weltevreden ressorteert).
b) Op 8 van de hierbedoelde plaatsen bestaan tevens hulppostkantoren.
r) Hieronder ook de in de voorgaande aanteekening bedoelde 8 kantoren, doch niet de op geheel tijdelyken voet ingerichte hulppostkantoren te Karangsono (zie vorig verslag blz. 143) en Tjilegon
(zie hooger).
d) In verband met de beide voorgaande aanteekeningen is het aantal plaatsen, waarover de 162 kantoren van Java verdeeld zjjn,
te stellen op 154.
Met de inrichting van eenige hulppostkantoren tottelephoonkantoren (waarover nader in § 4 van deze afdeeling)
zal vermoedelijk spoedig een aanvang kunnen worden
gemaakt.
Aan een veertiental hulppostkantoren werd , op grond
van de bij art. 24 van het postreglement (Indisch Staatsblad 1881 n°. 139) verleende bevoegdheid, door den directeur der burgerlijke openbare werken het behandelen van
aangeteekende stukken opgedragen. Het zijn , wat Java
betreft, de hulppostkantoren te Mangoenredja, Manondjaija,
Tassikmalaija en Tjitjalengka (alle vier in de Preanger
regentschappen), op Bawean (Soerabaija), te Gombong en
Keboetnen (beide in Bagelen), Kedong Djati (Samarang)
en Paraan (Kadoe), en wat de buiten bezittingen aangaat,
die te Amoerang (Menado), Boeleleng (Balij, Sambas,
Singkawang en Sintang (alle drie in de Westerafdeeling
van Borneo); terwijl zij, uitgezonderd alleen de vier eerstgenoemde kantoren, tevens op grond van art. 30 van
voormeld reglement werden aangewezen voor het afgeven
en uitbetalen van postwissels.
Van de in 1879 (Indisch Staatsblad n°. 114) verleende
machtiging om , bij gemis van geëxamineerden voor den
hoogeren rang, zooveel meer ambtenaren van lagereu rang
aan te stellen, behoefde ook in 1883 weinig gebruik te
worden gemaakt. Telkens na afloop van een examen konden

Bijlage C.
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de vacatures worden aangevuld , en Lij hot einde van 188:1
was liet aantal gi examineerden voldoende om in de behoefte voor de eerste maanden van lh84 te voorzien. Adspiranten die den vijfjarigen cursus eener hoogere burgerschool
geheel of grootendeels hebben doorioopen, bieden zich
steeds in voldoen ien getale aan voor den rang van adjunetcominies. In afwachting van eene benoeming als zoodanig
waren hij het einde van 1883 6BO 14tal alspirauten tijdelijk
bij eenige kantoren werkzaam buiten bezwaar van den
lande. In 1883 meldden zich tot het afleggen van examen
aan : 4 candidaten voor de rangen van adjunct-inspecteur
en inspecteur, waarvan 2 slaagden ; 14 candidaten voor
den rang van commies der 2de klasse , waarvan 9 slangden ; en 25 candidaten voor den rang van commies der
3de klasse, waarvan 17 slaagden; in het geheel dus 43
candidaten , waarvan 28 of' bijna 65 pet. aan de gestelde?
eieeben voldeden (tegen 148 candidaten , waarvan 84 of
bijna 57 pet. slaagden , in 1882).
Het inlandsclie personeel van den vereouigden dienst bestond op 1 Januari 1884 uit 1275 personen (waaronder 120
postiljons met eigen paarden), tegen 1385 personen op 1 Ja*

nuari 1883 en 1467 op 1 Januari 1882. Deze verminderingen

Tweede Kamer.
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zijn een gevolg zoowel van de verdere openstelling van
gedeelten der slaatsspoorwegen , als van uitbesteding van
het brieven- en personenvervoer op verschillende postritten.
Voor de bestellers en het verdere minden' inlandscho

personeel van den poat- en telegraafdienst (kantoorknechts,

koetsiers en postiljons) , die tot dusver enkel aan eenen
armband met koperen plaat waren te onderkennen, werd
in Januari 188* (Indisch Staatsblad n°. 5j ook eene eigen-

lij ke dienstkleeding vastgesteld. Tevens werd eene uitmon*
steriog aangenomen voor de mandoors, hoofd bestellers en
andere toezichthoudende inlandsche beambten bij dezen
diensttak. De geleidelijke invoering van deze door beide
categorieën van personeel voor eigen rekening aan te

schaffen uniform-kleeding zal uiterlijk op 31 December
a. s. moeten zijn afgeloopen.

Omtrent de geldelijke uitkomsten van den vereenigden
dienst ') wordt aan het jongste in druk verschenen afzon*
derlijk verslag van den gouvernements-post- en telegraaf*
dienst in Nederlandsch-lndië over 1882 (wat de uitgaven
in Nederland betreft met gebruikmaking van verbeterde
gegevens) het volgende verkort overzicht ontleend over de
jaren 1880, 1881'en 1882.
1880.

1881.

1882.

ONTVANOSTEK.

Prievenpost
Paardcnpost (gouvernements- n binnenlandsHie)
Telegraphie
Opbrengst vaa verkocht materieel en andere toevallige baten

f 7t>0 425
68 668
477 8*5
68 041

( Porten vaa dienstbrieven
,.
.
1 Paardenpostverstrekkingen aan dienstreizigers
Ucmoncposten. I!ilm( . n ,. nl(Isi . h) , regeeringstelegrammen
( la regularisatie aan andere dieusttakken verstrekte goederen.
Totaal

f 401 181
S5 r>r, 1
2122

f 700 581
31 529
472 714
10 939

1316 609

548 854
f 1805 403

-f 1281 763

f 404 511
90 191
1287

501 992
f 1 783 755

705 759
20 015
490 597
15 340
"f1292 317
371 128
80 972
2 203
403 363
f 1 755 680

UITGAVEN.

Traktementen enz. van personeel, daaronder ook huishuur-indemniteiten der
kantoorchefs
Reis- en verblijfkosten, zoomede bureau- en lokaalbehoeften
Aanschaffing, onderhoud enz. van materieel
Kosten vallende op de overbrenging van postpakketten zoowel buiten als
binnen Ncderlandsch-lndië, verrekeningen met de Nederlandsche en vreemde
postadministratiën enz. enz
Onderhoud, herstelling en uitbreiding van telcgraatlanen
Uitgaven voor de binnenlandsehe paardenposterij
Nadeelig verschil
Dat het nadeelig saldo over 1882 ruim f 138 000hooger
was dan over 1881 moet grootendeels op rekening van
de paarden posterijen worden gesteld. Te dier zake viel
namelijk onder de ontvangsten ruim f 41 000 minder
te verantwoorden , terwijl daarentegen de uitgaven alleen
voorde binnenlandsehe paardenposterij stegen met f 56000 ,
doordien het voor de trekdieren benoodigde g r a s , dat
vroeger kosteloos (in heerendienst) geleverd werd, sedert
1 Juli 1882 tegen betaling moest aangeschaft worden.
Overigens waren in 1882 ook de kosten van het personeel
van den post~ en telegraafdienst en die voor de overbrenging van postpakketten enz. respectievelijk ruim f 10 000
en f 60 000 hooger. Tegen deze nadeelige verschillen wogen
echter voor ruim f 49 000 op eene meerdere opbrengst ad
f 23 061 door de brievenpostenj en de telegraphie afgewor
pen , en eene mindere uitgaaf van f 25 987 voor aanschaf •
fing van materieel voor beide diensten.
§ 2.

Brievenposterij.

Correspondentie tvsscheu Indië en Nederland of vreemde
lauden Van de 68 in 1883 door de stoomsehepen der maatschappij » Nederland " volbrachte reizen kwamen 65 reizen
(namelijk 32 u i t - en 33 thuisreizen) voor betaling volgens
art. 13 van het in 1882 niet haar gesloten postcontrnct
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n*. 3803) in aanmerking.
De vracht der op deze reizen vervoerde brievenmalen
beliep f 40 963 (ot gemiddeld f 723 per reis), zoodat eene
bijpassing van f 109 037 zou hebben moeten plaats vinden
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

f1098 210
85 909
393 318
291 893
110 268
178 372

f1049 243"
75 371
275 402

2157 900 •

f 898608

407 035
74 481
172 183
2 054 375
r~270~62Ö

f1065 750
74 436
249 475

108 032
78 391
228 295
2 104 385
f 408 705

om tot het gewaarborgde cijfer van f 156 000 (voor m i n stens 52 reizen per jaar) te komen. Verschillende boeten ,
wegens te late aankomst op eenige reizen , werden echter
tot een bedrag van f 9362 beloopen , maar konden grootendeels, namelijk op f 1475 n a , worden teruggegeven
voor zooveel vroegere aankomst op anderereizen. Dientengevolge bedroeg de suppletie f 107 562 en het totaalcijfer
der betalingen over 1883 f 154 525 (of gemiddeld f 2377
per reis), waarvan de eene helft ten laste komt van da
Nederlandsche, en de andere helft ten laste van de Indische postadministratie Uver 1882, toen gedurende het lste
kwartaal nog het oude postcontract in werking was, waarbij
voor elke reis f 3000 gewaarborgd w a s , ontving de Maatschappij: aan vracht f 41 5 5 4 , aan suppletie f 117 4 i 6 ,
en aan overliggeld f 83 , te zamen alzoo f 159 083 , dat
is over de volbrachte 61 reizen gemiddeld f 2608 per reis.
Overigens zijn Ien aanzien van den .Nederlandsclien
maildienst en in 't algemeen ten aanzien van het postverkeer niet Buropa, na het vermelde in 't vorig verslag
(bis. 144), ditmaal geen nieuwe mededeelingen te doen.
Van de stoomsehepen der Queensland lioyal Mail-Line,
die op hunne reizen tusschen Londen en Brisbaue (hoofdplaats van do Australische kolonie Queensland) geregeld
') Met inbegrip zoowel van de gouvernements-als van de binnenlandsche paardenposterij, van welke laatste, ook nadat zij met
1 Januari 1880 weder onder bet beheer der hooiden van gewestelijk
bestuur was gebracht, de verificatie der geldelijke administratie
niettemin aan den pos;- en telegraafdienst bleef opgedragen.
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Bfttavia aandoen, wordt, op don voet van art, 36 en 37

van bet postreglement voor Nederlandsch-Iudiö (Ioditcb
Staatsblad 1881 n°. 139), door de Indische postadministratie

gebruik gemaakt

[Nederl. (Oost-) Indië.]

geboden quitantiën onbetaald

•
Ter iLvordsring

voor bet verkeer niet de Australische

koloniën. Ëcbter wordt telert Januarijl. de eorreapondentie
voor West-Austrahë, oj) verz ek van bet postbestuur dter
kolonie, uitsluitend via Colombo (Gejrlon)verzonden, daar

aangeboden
<piilantien.

Postwissdterkar
met Nfderland rn wet vreemde lande*.
Blijkens de uit Indië ontvangen opgaven (die voor l^S'J
nog van voorloopigen aard zijn) werd aldaar gestort ter
overmaking naar Nederland en vreemde landen in I<s82
f 1284029 en in 18N3 f 1312 185, terwijl in omgekeerde
richting in elk dier jaren werd overgemaakt, volgens de
in Indifl uitbetaalde Nederlandsche en buiten land scha postwissels, achtereenvolgens f 7!i 434 en f 89 33(>.
Hieronder volgt eene opgaaf van het aantal postwissels
en de daarmede uit en naar Indifl overgemaakte geldswaardige bedragen over de tien jaren gedurende welke dit
postwisselverkeer reeds bestaat:
Jaren.
Aantal postwissels.
1874
3 619
1875
13 752
1870
i:* 307
1877
ir. MJ
1878
16 570
1879
18 050
188(1
10 148
1K8I
22 484
1882
22 055
1883 . . . . o) 23313
Totaal.

.

.

109 202

f

•

Bedrag.
285 549
1 187 058
1)99 605
1 037 774
1 U 0 2*1
I 2.rij. 'JH5
1 949 001
I 984 191
1 363 409
1 Ml 521

f 1 1 4 0 5 478

a) Yi;nrlnopigc opgaaf.

Verreweg het grootste gedeelte (namelijk bijna 95 pet.)

der verzendingen vond in genv'1 de tte i jaren plaats uit
Indië, en w e l :
naar Nederland
145 101 postwissels. ad f 100905C3
„ vreemde landen 12 092
.,
.,
718 005
te zamen uit Iudie

157 193

.,

,,

Daarentegen werden in omgekeerde
overgemaakt:
uit Nederland
„ vreerade landen
te zamen naar Indie

f 1 0 814 508

lichting

9 470 postwissels. ad f
2 599
,,
„
12 009

„

.,

f

slechts

491 852
99 058
590 910

Volgens de afrekeningen niet de Nederlandsche postadmiuistratie (die om verscheidene redenen eenig verschil
moeten opleveren met de bovenstaande opgaven) bedroeg over
het gemelde tijdvak van 1874 tot en met 1883 het totale
verkeer een^i som van f 11258 3 1 3 , waarvan uit Indië
f 10(571538 en naar Indië 1' 58ü 775 overgemaakt w a s ,

zoodat over dietienjaren door de Nederlandsche en vreemde
postbesturen f 10 084 7(53 meer voor rekening van de lndische postadmini.-tratio moest worden betaald dan zij
schuldig waren wegens de in Indië voor hunne rekening
uitbetaalde postwissels. Over de jaren 1881 , 1882 en 1883
vindt men gespecificeerde opgaven in bijlage. ü G hierachter.
Posterijen M Indië. Ook in het afgeloopen jaar werd
nog betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van de in den
aanvang van 1882 hij sommige, en sedert 1 Juli 1883 Lij
alle post- en telegnafkantoren in Nederlandsch-Indië tegen
een zeer laag tarief opengestelde gelegen beid om door
middel van deu postdienst gelden op quitantiën te doen
invorderen. Uit het volgei.de staatje kan blijken dat in elk
i!er bei e jaren ongeveer 51 pet. van het aantal en ongeveer (52 pet. van het bedrag van de ter invordering' a a n -

Betaalde
ipiitantien.

Onbetaald g e bleven
quitantiën.

.IARI'.N.

de in 1882 tuaachen dat postbestuur en de Indische postadministratie gesloten tijdelijke overeenkomst voor l.et
onderling rechtstreeksche poatverkeer (/.io bet verslag van
1882 bis. 144) door gemelde kolonie werd opgezegd als
voor haar te nadeelig wegens de lumge transportkosten
die door bet postbestuur van Queensland van haar werden
gefiischt. Voor bet verkeer met Cochin-China, de Philippijnsehe Eilanden, China en .Japan wordt gebruik g e maakt van de om de 14 dagen varende Franscbe en Engelsche mailbooten eu van bet stoomschip der NederUndsch-lndische Stoomvanriuiaatsclmpny dat maandelijks
(zie bis. 80' hiervóór) van Batavia via Singapore en Saigon
naar China vertrekt.

bleef.

Aantal.

Badiss;.

Aantal.

1882

370

f 10 891

183

1883

1020

20 771

504

Bedrag.

f

Aantal.

4 113

199

10 351

522

Bedrag.

f

0 778
16 420

De in den loop van 1883 in het belang zoowel van de afzenders als van de postadminisiratie toegelaten vereenvoudiging
in het behandelen ter post van nieuwsbladen in het binuenlandseb verkeer (zie vorig verslag b!z. 144/ 145) vond tot
nog toe weinig toepassing. Alleen de, uitgevers van een
tweetal bladen maakten van het nieuwe voorschrift gebruik ,
doch één hunner hield daarmede na korten tijd weder op.
Ten gevolge van de in § 1 hiervóór besproken oprich
ting van een hulppostkantoor te Meues (Bantam) en de
instelling van een postiljon-dienst (per paard) zesmaal
's weeks tusschen die plaats en Pandeglang (Indisch Staatsblad 188:5 n°. 225) verviel de gelijksoortige postdienst die
vroeger tusscheo de verwoeste afdeelingshoofd plaatsen Anjer
en Tjiringin werd onderhouden. Tusschen het in November
1883 geopende post- en telegraafkantoor te Nieuw-Anjer
en de gewestelijke hoofdplaats Sprang kwam op denzelfdeu
voet een dagehjksche postdienst tot stand.
Overigens werd in October jl. in de residentie Tapanoli
ter Sumatra's Westkust de wekelijksche dienst per postlooper tusschen Siboga en Taroetoeng (onderafdeeling Siliudoug) uitgebreid tot Lagoe Boti (onderafdeeling Toba) ,
en in December jl. (Indisch Staatsblad 1883 n°. 272) een
dienst tweemaal's w e e k s , per postbode, ingesteld tusschen
Aijer Madidi en Likoepang (residentie Menado).
In 1883 was het vervoer der postpakketten en — voor
zoover dit te pas kwam — het verstrekken van voorspannen
aan dienstrtizigers aan particulieren uitbesteed op de gebeele lijn van Bandoug naar Soerabaija, langs Cheribon ,
Tagal , Pekalongan, Samarang, Putti en R e m h a n g ; verder
van Pasoeroean langs Probolinggo tot Bezoeki; van Soerabaija naar Kanial (Madura); van Ban joewangi naar Boeleleng (Bali); van Ambarawa langs Magelang, Poerworedjo en Banjoemas naar Tjilatjap ; van Uau langs Padang
Sidempoean naar Siboga; alsmede op eenige lijnen in de
residentiën P a l e m b a n g , Westerafdeeling van Borneo,
Alenado en Amboina. Het overbrengen van de postpakketten tusschen Padang en Fort de Koek , waarvoor tot
31 December 1883 gebruik werd gemaakt van de toen
opgeheven (indertijd door het gewestelijk bestuur i n g e stelde) paarden pesterij tusschen beide plaatsen , is sedert
mede aan een particulieren aannemer uitbesteed.
De in Mei 1883 in de gouvernementslanden van Java
en Madura, geheel afgescheiden van den gewonen postdienst, georganiseerde districtspost heeft uitsluitend ten
doel het overbrengen van dienstbrieven, welke vroeger
— vóór 1 Juli 1882 —door heerendienstplichtigen werden
overgebracht. Men zie daarover blz. 72 van het vorig verslag en blz. 70 hiervóór.
Het aantal depothouders van frankeerzegels, gezegelde
briefomslagen en briefkaarten onderging in 1883 slechts
geringe wijziging. Tegen twee die hun depot opgaven,
boden drie anderen zich als depothouders a a n , zoodat bij
het einde van het jaar het aantal depots 17 beliep, tegen
16 in 1882 en 17 in 1881.
Volgens het laatst verschenen afzonderlijk verslag van
den post- en telegraafdienst was hij het einde van 1882
bet brievenvervoer in Nederlandseh-Indië, met uitzondering van het vervoer over zee, geregeld over een afstand
van 9070 K.M. ' i , dat is over 274 K.M. meer dan op 31
December 1881 , en wel voor Java en Madura over 3521
en veer de buitenbezittingen over 5549 K.M. Ten behoeve
van den postdienst (buiten de districtspost en het vervoer
over zee) werden in 1882 dagelijks afgelegd gemiddeld 9904
') Over C09 K. M. geschiedde het vervoer per spoortrein en over
M H K M . door aannemers. (In 1881 waren deze cijfers, ten deele
volgens verbeterde o p g a v e n , respectievelijk 505 en 695 K . M . )
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K.M., waarvan op Java en Madura 7000 K.M., namelijk per
spoortrein 2574, per kar 4812) per postiljon 611 en per

postlooper 103 K.M. De postdienst in de buitenbezittingen
liep dagelijks over 2304 K.M., waarvan per kar bediend
werden 116 , jier postlooper 1785 , per poatpraUW 1X5 en met
lieerendienstplichligcn (alleen op Bank»en Billiton)218 K.M.
ïtlalisllek.

Terwijl in de bijlage (i(l uitvoeriger gegevens

worden verstrekt, volgt hier een driejarig verkort overzicht betredende het bionen- en buitenTandsch verkeer
zoowel van brieven, drukwerken , en/.., als van post wissels.
Uit de cijfers over 188M blijkt, dat i'> vergelijking met
de heide voorafgegane jaren de ontvangsten der brievenpostcrij weder gestegen zijn, en d a t , met uitzondering van
eene kleine daling in de cijfers der ongefrankeerde brieven
en der monsters in het binneulandsch en der ontvangen
brieven in het buitenlandeen verkeer, alle overige cijfers
der postverzendingen zijn toegenomen. Met gemiddeld be-

drag der binnenlandscho postwbwel» d;:alile evenwel (van
f 64,00 in 1881 en f61,69 in 1882 tot f 61,40 in 1883) doordien vroeger wissels tot een onbeperkt geldsbedrag konden
worden afgegeven, terwijl sedert 1 Januari 1882 een maxi*
mum van f 1000 per wissel is aangenomen (Indisch Staats*
blad 1881 n°. 139, art. 30 § 2 , en 1881 n°. 2 2 4 , art. 47).

[Ntderl. (Oost-) Indië.]
b) Kerst in 1882 in het binnenlandsril verkeer ingevoerd.
c) De verkochte bi'iefknnrteti
met betaald antwoord zijn hier dubbel
in rekening gebracht.
(/) Namelijk de gewone ontvangsten der brieveuposterij. D e o n t vangxtcn wegens opruiming van afgekeurde trekdieren en materieel .
wegens heboeting van het personeel en andere toevallige baten ( w a a r onder ook de verkoopprijs van ti"kdieren en materieel afkomstig van
postritten waarvan de bediening I M aannemers overging) lijn hieronder
•liet begrepen. l)ezo soort van ontvangsten leverde in 188! i 16 9 3 9 , in
1882 f 15 310 en in 1883 f 20 620 op.
e) Deze porten werden vroeger slechts in weinige gevallen doch w«rden sedert April 1882 (Indisch .Staatsblad n°. 97) geheel en al door
ywerzegels verantwoord. De waarde der in 1883 verbruikte port/egels
is met f 16 082 verminderd wegens afgeschreven porten van onbestelbare en geweigerde ongefrunkeerde s t u k k o n , tegen f 14 885 in 1882.
./*) De goldswaardige bedragen der aarftaegaJl (zie de voorgaande noot)
zijn uict bij die der />a«/«e/-zege!s g e v o e g d , maar o n d e r d e geheven
porten verantwoord.
/// De geleidelijke vermindering d**zer opbrengst is het. gevolg van
de intrekking van de gouvernements-brievenpostwagens op verschillend*
lijnen waar het vervoer aan particulieren is uitbesteed.

§ 3.

Paardenposterij.

W e r d , sooals hooger gezegd (zie bis. 134), de binuenlandsehe paardenposterij ter Sumatra's Westkust — t u s scben Padang en Fort de Koek — met 31 December 188:;
opgeheven, da paardenposterijen op Java en Madura ,

zoowel de gouvernement*— sis de binnenlandsche paarden •
1881

1882 «)

1883 0)

1 498 ISS
284 Hüd
—
2~783~438~
011778
3 008210

1 003 001
299 125
2 902 120
970 030
3 878 t M

1 712 070
288 234
3 030 904
977 133

1 892 417
il IN

2 005 (153

2 209 754
23 SM
1 183

1°. DRIEVEN . DRUKWERKEN . ENZ.

H. liiimriilandsrii verkeer.
Aantal gefrankeerde brieven . .
„
nilgejflBlikeerrtll blieven .
Totaal 'Ier portbetalende brieven

4008 017'

Aantal nieuwsbladen en verdere

IS SM

f)
Aantal aangeteokeudo Ktukken
(reeds onder de voorgaande
opgsvea begrepen)
. . . .
Aantal ontvangstbericliteu voor
aangeteekendc stukken . . .

//. BuilenliimMi

MS

I9I3U01I

1 (131 302

192 938

I1S 994

227 390

105

103

375 619
SSa 895
143 514

111220
197 279
851 4'.l!'

421'. 231
111793
83S 024

77 954
11708
55

91 040
22 021
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M BOT

tl

I*I4~8B7~

uilicr.

Aantal ontvangen brieven .
.,
verzonden brieven .

.
.

Drukwerken

g

( « w i c h t ia

Aantal monsters . . . .
„
documenten . . •
„
aangetekende
stukken [ r e t d * o o der de voorgaande
opgaven begivpen)
„
nntvangst-bericb"

ten voor aangotee-

.
.

ƒ ^
' S «
£ o
*o ~
f ^ ^
' tt£
| =

-2

kende stukken
c3
!•. 1'OSTWISSIXS EN QUITAXTOMC.
Aantal ftNeaeflIasSaeftf postwisse's
.,
buitcnlandacht
.,
.,
quitantien ter invordering.

27 071
192

37 893

41 SM

52 259

SM

100

207

BS tr>7
22 181
»]
IM M l

102 ON!)
22 055
370
124 520

104 463
23 313
1 BM
1 18 862

'.'•". »'.!::reAii!TKV e)
Aantal verkocht* biitif.tl'-.iiUche

briefkaarten .

„

.,

iaitnlandtdu
briefkaarten .

532 480

SM 052

M7S4I

MSM

34 725
BM 777

10 280
087 527

562 1 28

V. i n s m ,
Aantal onbestelbare en geweigerde brieven en onalge*.
naalde poate-reatante—brievea.
5". ONTVANGSTEN. (/)
Porten van ongefraukcci de en ontoereikend gefrankeerde stukken e)
. . .
R e c h t op afgegeven biunen- en
huitenliindsrlie [UMI wiaeall • •
Verkochte frankeerxegvla, hriefkaartcn en briefomslagen /•) .
PiiNS-igegeldi'n (wegens persoucu-

r.8 271

f

02 Ü34

5S ..48

f

99 653

t

M r.7S
TSOaSI

f

f

Ontvangsten.

JAREN

Aantal verstrekkingen.

Wegens
Wegens
verstrekverstrekkingen aan k i n g e n a a n
dicnstreiziandere
reizigers.
gers. a)

Te
zamen.

0 579

57 312

1 188

1882

23 090

3 330

27 020

1883

20 003

2 438

23 101

1881

f353 781

f

94

1 282

W9

41

607

490

30

5JC

f 24 950

f 378 731

11 507

634

12 201

1882

350 437

17 285

307 722

11482

089

II 871

ISS3

258 I 04

12 410

279 580

8 598

281

8 882

7 573
a)

Dienstreizigers hebhen h*t kosteloos gebruik der paardenposterijen.
in deze kolom uitgetrokken sommen zijn dus slechts als fictieve ont.vangsten t.> bc-cho'iwen ; zij stellen het bedrag voor, dat wegens dezelfde
reizen door particulieren zou betaald zijn.

De

o) D e cijfers over 1882 zijn verbeterd; die over IS83 zijn nog vaa
voorloopigen aard.

zamen.

l'.innenlandsche paardenposterij.

02 77G

7S-! :t'.',l

Te

Gouvernenients-paardenpostery.
| f 50 TIJ

010 255

f

Aan
Aan
dienst- i n d e r e
reizi- reizigers. gers.

1881

131 786

593 348
1» 521
705 75'.i

De niet uitbestede lijnen der beide paardenposterijen op
Java en Madura leverden in de laatste drie jaren de volgende uitkomsten op. (De cijfers over 1882 berusten op
verbeterde, die over 1883 nog op voorloopige opgaven.)

49 827

99 080 '

577 690

vervoerper brievenpostwagen)/)

C2 2I0

posterij, werden opnieuw geregeld bij Indisch besluit van
l90ctober 1883 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3961).
Dientengevolge werden op 1 Januari 1884 van de lijnen
der ffOstxrs^BMsfa-paardenpostery, vermeld op blz. 146
van het vorig verslag, nog slechts die langs den grooten
postweg van Tjilegon over Serang naar Batavia (105'/K.M.) en van Tjiandjoer naar Bandoog (GO K.M.) in eigen
beheer bediend. Wat de andere posterij betreft, werd bij
dat besluit een nieuwe staat, aanwijzende de wegen
waarop eene binnenlandtche paardenposterij wordt onderhouilen , vastgesteld ter vervanging van de bij verschil lende besluiten gewijzigde regeling van 9 September 1881,
en tevens do paneiubahans-paardenposterij in het r e g e n t schap Sunianap (Madura), te rekenen van 1 November
J 8 8 3 , ingelijfd bij de binnenlandsche paardenposterij, zoodat deze posterij op Madura (voor welke residentie de
kosten met. f 4386 per jaar werden verhoogd) nu loopt
van de grens d»>r afileeling Bampang over Pamakassao
naar Sumanap. Verder werden bij een tweeden aan voormeld besluit toegsvoegden slaat de sommen aangegeven
over welke , met i n g a n g van 1 Januari 1884, voor elke
residentie zou kunneu worden beschikt voor het onderhoud
der binnenlandsche paardenposterij. Het totaal dier sommen
beloopt f 154 406 ' s j a a r s , buiten de kosten van het gras
voor de paarden, die op f 120 939 werden g e r a a m d ,
zoodat de uitgaven voor deze posterij in 1884 op ongeveer
f 275 300 zijn te stellen.

[S. 2.]
Koloniaal verslag van 1884.
§ 4. Telegrafen

en telephonen.

Xn de uitbarsting van Krakatau op 2(5/27 Augustus
1883, waardoor do telegraafkabel in straat Boenda verloren
ging en de bavonplaats Anjer (Bantam), waar de kabel
aan de Javasche landlijnen aansloot, zoomede een gedeelte
dier landlijnen (tot Tjilegon) geheel vernield werd , kwam
aanstonds — zooals reeds in § 1 is vermeld — te Tjilegon
een tijdelijk telegraafkantoor gereed , dat echter nog vóór
het einde van 1883 vervangen weed door een kantoor te
Merak of Nieuw-Anjer, welke pluste, in stede van het
verdwenen (Oud-) Anjer, als uitgangspunt van den nieuwen
kabel naar Sumatra gekozen was. Door deze maatregelen
kwam derhalve in het getal telegraafkuntoron geen verundering. En d a a r , zooals mede reeds in § 1 is a a n g e teekend, de opening van een gouvernements-telegraafkantoor te Djombang in Soeraiiaija (waar tot dusver slechts
een spoorwegtelegraafkantoor gevestigd ia) voorshands nog
uitgesteld blijft, bedroeg op 31 December 1883 bet aantal
gouvernements-telegraal'kantoren , evenals op 1 Juli 1883 ,
toen zoodanig kantoor geopend werd te Vlingi iu Kediri
(verg. vorig verslag blz. 146), 05 op Java en 20 op S u matra. Bovendien itond nog; op 53 plaateen, allen op J a v a ,
de telegraaf der staatsspoorweoren voor het publiek verkeer
open. Toen op 1 Januari 1883 met deze openstelling begonnen werd (zie vorig verslag blz. 147) bedroeg het aantal
spoorwegtelegraafkantoren 46. De 7 die in den loop vau
het jaar geopend werden , waren die te Parou , Geneng
en Poerwodadi in Madioen, te Ngadiloeweh, Kras en
Ngoedjang in Kediri en dat te Toempang in Pasoeroean.
Van de 20 kantoren op Sumatra vond men er 9 , 3 , 2
en 4 in de gewesten S imatra's W e s t k u s t , Benkoelen,
Lampongsche districten en Palembang, en 2 in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden. Deze laatste twee
kantoren (te Kotta Radja en Olehleh) zijn slechts onderling,
en niet met het Indische telegraafnet verbonden. Ten gevolge van eene met de » Eastern Extension Australasia
and China Telegraph O o m p a n y " gesloten overeenkomst
kunnen echter bij genoemde twee telegraafkantoren, als
ook bij de postkantoren op de Oostkust van S u m a t r a , op
Borneo en op Celebes telegrammen voor alle werelddeelen
^ingenomen en per post naar Pinang of Singapore ter o verseining gezonden worden , terwijl de daarvoor aan genoemde
Maatschappij verschuldigde seinkosten te Batavia worden
verrekend.
Zooals reeds blijkt uit het staatje op blz. 132, zijn onder
de hooger bedoelde 65 gouvernementstelegraafkantoren op
Java niet begrepen bet hulptelegraafkantoor in de stad
Batavia, noch ook de slechts nu en dan te openen k a n toren te Lengkoug en Tjipannas. Dit laatste kantoor was
in 1883 in 't geheel niet geopend en dat te Lengkong
alleen van 1 Januari tot 30 April en van 17 tot 31 December.
In Februari jl. is nog een gou vernemen tstelegraafkantoor
geopend te Kalianda in de Lampongsche districten (zie
lager), terwijl in den verderen loop van 1884 nog zijn
of eerlang zullen worden geopend een hulptelegraafkantoor te Tandjong Priok (haven van Batavia) en 26
spoorwegtelegraafkantoren in de residentiën Soerakarta,
Madioen, Kediri, Pasoeroean , Probolinggo en Preanger
regentschappen.
Bij het einde van 1883 besloegen de gouvernementstelegniaflijnen de navolgende lengte (in K.M.):
Lengte der lijnen.
3 "59.2*
2 002.97
5 702.21
Op 31 December t882 waren de
Mtalen (volgens verbeterde opgaven)
5 885.20

Java
Sumatra

,

Draadlengte.
5 37G51
2 0*7.37
7 423.88
7 5VG.72

Zoowel de lengte der lijnen als de draadlengte verminderde dus in 1883 met p. rn. 123 K.M. Dit was hoofd-

zakelijk hieraan toe te schiijven dat de te loor gegane kabel
in straat Soeuda (103.6 K.M.) op 31 December 1883 nog
niet was vervangen en dus in de eerstvermelde totalen
niet begrepen i s ; dat de landlijn van Nieuw-Anjer naar
Tjilegon , die voor de ver' ieble lijn Anj>-r-Tjilegon in de
piaais k w a m , ruim "2 K.M. korter w a s , en «lat tussclien
Sidoardjo en Madioen en tusseben Kertosono en Kediri de
gouvernementstelegraaflijn naar de spoorbaan werd verlegd , waarbij de lijn van Kediri naar Madioen geheel kon

[Nederl. (Oost-) Indiö.]

vervallen. Met dit verleggen naar de gereedkomende trajecten van de staatsspoorwegen zal geleidelijk worden voortgegaan. Voor het bevestigen van de draden , waar deze
niet te talrijk zijn , bedient men zich vrij algemeen van
ijzeren steunpunten (model HENLEY).
.Nadat besloten was om , ter vervanging van het verdwenen Anjer, op den Java-wal in straat Soenda eene nieuwe
vestigingsplaats (Nieuw-Anjer) te Merak te stichten en om
op den Sumatra-wal als landingspunt voor den nieuw aan
te schaden kabel Kalianda aan de oostzijde der Lampongbaai te bezigen, w e r d , ingevolge bekomen machtiging
van het Upperbestuur, door de Indische Regeering op 10
December J883 voor de levering en uitlegging van den
benoodigden nieuwen kabel gecontracteerd met de «Eastern
Extension Australasia and China Telegraph Company".
De benoodigde hoeveelheid werd op 10 Engelsche mijlen
strandkabel (shore-end), benevens 30 Engelsche mijlen
diepzeekabel (iutermediate cable), te zamen ruim 74 K.M.,
en de prijs , daaronder die voor het uitleggen , op £ 9200
bepaald. Heeds op 18 Februari, eenige weken vóór den
overeengekomen uitersten termijn, was de kabel, die door
het kortere tracé (p. m. 68 K.M.) bijna '/j minder lengte
kon hebben dan de vroegere, met het beste gevolg u i t gelegd '). De overgebleven 6 K.M. diepzeekabel werden in
een te Tandjong Priok gemaakt kabelbassin behoorlijk
geborgen. Zoolang de telegraphische gemeenschap tusschen
Java en Sumatra verbroken was , althans sedert de wederoprichting van een voorloopig kantoor te Telok Betongen
de weders'erbinding van die plaats aan het Sumatra-net
(9 September), geschiedde het overbrengen van telegrammen geregeld om de vijf (later om de vier) dagen per
stoomschip, dat eerst voer tusschen Batavia en Palembang
en later , sedert Telok Betong weder over zee te bereiken was,
tusschen Batavia en die plaats. De verbinding van Telok
Betong met Kalianda door middel van eene landlijn van
63V4 K.M. kwam 14 Februari gereed, en toen vier dagen
later de kabel gelegd was, werd aanstonds het nieuwe
kantoor Kalianda geopend. Zoowel vroeger als bij het uitleggen van den kabel (en bij deze laatste gelegenheid met
de beste hulpmiddelen voor het dreggen) waren pogingen
aangewend om den ouden kabel op te halen, maar op geen
der verschillende onderzochte plaatsen gelukte het een spoor
daarvan terug te vinden. De thans gelegde kabel, die van de
nieuwste constructie en door omwinding met eene messiii"strook tegen beschadiging door insecten gevrijwaard i s ,
bleek bij — en ook geruimen tijd na — de uitlegging in
uitmuntenden staat te verkeeren , zoodat met grond mag
worden verwacht dat hij langen tijd bruikbaar zal blijven '•). De gemeenschap van Java met Australië , langs de
beide particuliere telegraafkabels van Banjoewangi naar
P o r t D a r w i n , werd in 1883 viermaal gestoord en wel van
5 t/m 7 en van 9 t/m 16 Maart, van 5 t/m 9 April en
van 22 t/m 26 October. Ken gedeelte dier kabels is in
Maart 1884 vernieuwd. Op den kabel van Banjoewangi
naar Singapore kwam geen storing voor, terwijl op dien
van Batavia naar laatstgenoemde plaats de gemeenschap
van 2 t/m 7 December verbroken was 3 ).
Bij de spoorwegielegraafkantoren (waar ia het afgeloopen jaar voor 't eerst de gelegenheid werd opengesteld
om berichten over te zenden naar of te ontvangen van de
gouverneinentstelegranikantoren) waren tot 31 December
1883 aangeboden 4807 en ontvangen 3012 telegrammen ,
te zamen uitmakende respectievelijk 67 570 en 43 214
woorden , en bovendien öOregeeringstelegrammen. De 7819
particuliere telegrammen brachten op f 9563, waarvan
') In het tracé van den kabel zyn de noodige bakens en tonnen
geplaatst. Men zie 1e bekendmaking van den Commandant der
Zeemacht in ren der bijvoegsels van de Javasche Courant dd. lü
Mei 1884.
l
) Voor den vroegcren kabel in straat Soenda was in elf jaren
(1872 t/m 1882) uitgegeven aan reparatiekosten f 135 828 en aan
vernieuwingskosten f 79 000, totaal f 214 828, behalve eenige minder
beteekenende reparadën aan landeinden. De onderhoudskosten bedroegen derhalve gemiddeld ongeveer f 20 000 's jaars.
») Omtrent de in 't vorig verslag (blz. 148) besproken toetreding
voor Nederlaudsch-Indië tot du internationale conventie betreflende
de bescherming van omlcrzeesche telegraafkabels, den 14den Maart
1884 tussclnn verschillende Staten , waaronder Nederland , te 1'arjjs
tot stand gekomen, is de beslissing uitgesteld totdat gebleken zal
zjjn welke wijzigingen de bepalingen der conventie in de wetgeving
hier te lande noodig maken.
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verbeterde opgaven). Bij deze sommen is niets in rekening
gebracht voor de gewisselde binnenhmdsche regeeringstelegrammen , die achtereenvolgens in genoemde drie jaren
Bene (fictieve) opbrengst vertegenwoordigden van f 00 191,
f 80 972 en f 107 127. Een en ander blijkt nader uit bijlage GG hierachter en uit bet volgende verkorte overzieht.

f 6158 ten bate van de gouvernements- en f 3405 ten
bate van de spoorwegtelegraaf kwam.
Het geheele telegraafverkeer bracht aan het Gouvemement OU , wat de buitenlandsche telegrammen betreft na
aftrekking pan het aandeel van andere telegraufadministnitiün, over 188:5 (volgens voorloopige opgaven) f 504 880,
tegen f 472 714 in 1881 en f490 597 in 1882 (volgens

1882.

1881.

1883.

GezaGezaGczaAantal
Aantal
Aantal
menlijk
menljjk
menljjk
OpOpOpteleteletcleaantal brcngst.a)
aantal brengst.rt)
aantal brengst. a)
grammen. woorden.
grannuen. woorden.
grammen. woorden.
Binnenlandsche betalende telegrammen .

.

306 939 G 382 004 f 417 774
6G 079

740 2G7

54 940

37:; 018 7 122 871 f472 714
Binnenlandsche regecringstelegramnien
Totalen

.

b)
.

.

28GG21 1079 923 f 9G191
401 G80 8 202 794

0

295 382 5 830 820 f 431 778
73 783

797 807

58 819

369 165 6 628 627 f 490 597
28 975

95G 902 f

398 140 7 585 529

8G972

«)

271 290 4 065 523 f 439 372
83 550

894 420

05 514

354 840 4 959 943 f 504 886
28 GG1

969 577 f 107 127

383 501 5929 520

»)

!
u) Voor het buitenlandse/t verkeer is alleen de netto-opbrengst uitgetrokken. De bruto-ontvangst ter zake van dit verkeer heeft bedragen :
in 1881 f491817, in 1882 f540 336 en in 1883 f608 472, waarvan als aandeel van andere telegraaf-administr.itiè'n in die jaren achtereenvolgens uitbetaald werd f430 877, f481517 en f 5 4 2 958. De netto-ontvangst, tegen 71/» cent per woord, beliep in 1883 f 67 082,
tegen f 5 9 836 in 1882 en f 5 5 520 in 1881. Daarvan gaan echter de gedane terugbetalingen af, hoofdzakelijk wegens gevraagde herhalingcu van verminkte woorden, zoodat de zuivere opbrengst wordt teruggebracht tot de in het stnatje opgegeven bedragen. De gegevens
voorkomende in 't vorig verslag (blz. 148 noot c) berustten op eene verkeerde berekening der ontvangsten voor buitenlaudsche telegrammen ,
waardoor de opbrengst dier telegrammen te hoog was berekend. Deze vergissing is thans hersteld.
b) Hieronder znn niet begrepen de diensttelegrammeii (zoogenaamde dicnst- ca postaoia's) waaromtrent bylage GG gegevens bevat.
De opbrengst der regeeringstelegrammen is als fictief te beschouwen.
c) De opbrengst wordt hier oningevuld gelaten, als zijnde voor een gedeelte (ter zake van de binnenlaiidsehe regeeringstelegrammen) fictief.

Bovenstaande opgaven doen zien dat in bet biuiicnlaiidsch I telephnonrlienat voor publiek verkeer op Java en Sumatra,
waartoe blijkens 't vorig verslag in begii sel besloten was,
bet afgeloopen jaar respectievelijk 35 049 en 24 092 tele- I wordt het noodige voorbereid. Inmiddels zijn bij een Indisch
grammen minder werden overgebracht dan in 1881 en ; besluit van 27 Jlaart 1884 (Indisch Staatsblad n°. 52)
1882, zoomede dat bet woordental waaruit de berichten » bepalingen omtrent den gou vernemen ts-telephoondienst"
bestonden respectievelijk 2 317 081 en 1 705 297 kleiner i vastgesteld. Daarbij is bepaald dat op plaatsen , waar geen
was, maar dat desniettemin de opbrengst f 21598 meer | gouvernements-telegraafkantoor gevestigd is, telephoonbeliep dan in 1881 en f 7594 meer dan in 1882. Kik bin- kantoren opgericht en door eene lijn met het gouvernenenlandsch telegram bracht gemiddeld op f 1,02, tegen • ments-telegraafhet verbonden kannen worden ; dat deze
f 1,46 in 1882 en f 1,30 in 1881 , niettegenstaande het ; kantoren beschouwd en beheerd lullen worden als hulpgemiddeld woordental per telegram , van 20.79 in 1881 ; kantoren van het telegraafkantoor waarmede zij rechten 19.74 in 1882, daalde tot 14.98. De invoering van het I streeks verbonden zijn ; dat op plaatsen , waar posr- of
woordtarief in het binuenlandsch verkeer, waartoe blijkens j hulppostkantoren gevestigd zijn ; de waarneming van den
't vorig verslag met 1 October 1882 werd overgegaan , | telephoondienst wordt opgedragen aan den chef van bet
heeft derhalve reeds in bet eerste jaar waarin het nieuwe ! postkantoor of den hulppostcommies , en dat on plaatsen ,
tarief ten volle in werking was de daarvan verwachte | waar ge.en post- of hulppostkantoor beslaat, de telephoon
uitkomst opgeleverd, namelijk een aar.vankelijken terug- I dienst kan worden opgedragen aan een daartoe aan te
gang van het aantal telegrammen en vooral van 'net aantal wijzen geschikt persoon. Wat het tarief betreft, dit werd
woorden , bij eene niet verminderde opbrengst. De voor- voor de wisseling van berichten tusschen een telephoondeelen hiervan zijn dat bet nuttig werkvermogen der be- kantoor en het telegraafkantoor waarmede het rechtstreeks
staande telegraallijnen zeer wordt verhoogd en dat eene verbonden is of een in dezelfde lijn gelegen telephoonvermeerdering der verbindingen , die bij do handhaving van kantoor gelijkgesteld met dat der telegrammen in den
het oude tarief wellicht spoedig noodig zou zijn geweest, eersten telegraafkring, namelijk een vast recht van 20
voorloopig achterwege kan blijven.
cent per bericht, benevens 4 cent per woord. Voor de
Het aandeel van de Nederlandsch-Iudische telegraaf- overbrenging van een telegram naarof van verder gelegen
administratie in de opbrengst van het buitenlandsch
verkeer plaatsen zal bet tarief (Indisch Staatsblad 1882 n°. 208)
bedroeg f 05 514, dat is gemiddeld f 0,7S4 per telegram, toegepast worden van het telegraafkantoor van aansluiting,
tegen f 54 940 en f58 819 in 1881 en 1882 of gemiddeld vermeerderd met 4 cent per woord ; terwijl voor berichten ,
f 0,83' e:i f 0,79' per telegram. Terwijl het aantal bui- aangeboden btj een telephooukantoor en bestemd voor een
tenlandsebe telegrammen toenam , werd daarentegen hun ander niet in dezelfde lijn gelegen telephooukantoor, het
inhoud over 't algemeen iets kotter. Het gemiddeld woor- tarief zal worden toegepast dat tusschen de beide teledental per telegram bedroeg namelijk in het buitenlandsch
graafkantoren van aansluiting geldt, vermeerderd met 8
verkeer: 10.70 in 1883, 10.81 in 1882 en 11.20 in 1881. cent per woord. Vermits voor den uitersten telegraafkring,
Van de in vorige verslagen besproken telephonen voor behalve een vast recht van 00 cent per telegram, 12cent
correspondentie met de lijnwachters werd steeds met goeden per woord geldt, zal alzoo het hoogste tarief dat bij den
uitslag gebruik gemaakt bij het onderhoud der telegraaf- gouvernements-telephooudienst kan worden toegepast belijnen en bij de herstelling van storingen in de gemeen- dragen 20 cent per woord, vermeerderd met evenbedoeld
schap op lange lijntrajecten , vooral op Sumatra. Met de vast recht van 60 cent per bericht. Aan de ambtenaren of
invoering er van op Java is reeds begonnen tusschen andere personen, met den telephoondienst belast, zal voor
Tjiamis en Banjoemas en daarmede zal op andere lijnen elk betalend telegram , door hen verzonden of ontvangen
worden voortgegaan, nu een nieuwe voorraad telephonen (daaronder, doch niet verder dan tot op anderhalve paal
in Indië ontvangen is.
afstand van het kantoor, de bestelling ten huize van den
Tot het in 't leven roepen van een gouvernements- geadresseerde begrepen) eene belooning worden toegekend

verkeer (ongerekena de regeeringstelegrammen) gedurende
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van 2 cent per woor.1. Uegeerings- en dienst berichten zullen

kosteloos door hen moatdn worden behandeld.
Voor bet telephoniich verbinden van plaatsen die reeds
aan eene telegraaflijn gelegen zijn , zou de toepassing van
de vinding VAN BUB8BLBBHOHB, Om namelijk dezelfde
draden gelijktijdig voor telegraaf- en telephoonberichten
te gebruiken , het spannen van afzonderlijke draden onnoodig kunnen maken. De gegevens aan de Indische Kegeering verstrekt o:n den Induohen telegraafdienst nader
niet dit anti-inductiestelsel bekend te doen worden, hebben
echter tot de overtuiging geleid dat wegens omstandigheden van personeelen en atniospherischtn aard de toc|)assing t:r van voor Indië vooralsnog niet raadzaam is te achten.

1),! particuliere telephoon-inrichting van de NederlandackIndische Telephoonniaatsehappij te Batavia werkte op het
einde va:: 1833 In de benedenstad niet (10 en in de bovenstad met 14 «abonneerden , doch in liet bej^in van 1884
bad eene snelle uitbreiding plaats, zoodat op 31 Maart jl.
die getallen tot 71 en 84 gvk lom men waren. De bruto-outvangsten bedroegen over 1883 f 14 8 2 0 , waarvan 10 pet.
(of f 1482) all aandeel voor het Gouvernement in 'alauda
kas werd gestort. In Juli 1883 werd besloten om den
zoogenaainden Uitkijk te Batavia telephonisch te doen verbinden met hel postkantoor in de stad , ten einde dit laatste
niet liet minste verwijl kennis te doen dragen van de
aankomst van stoomschepen ter reede, en in 't laatst van
A u g u s t u s 1883 werd aan de Telephoonmaatschappij ten
genave van den handel vergunning verleend o m d i e n U i t kijk 0'jk in verbinding te brengen met haar centraaltelephoonbureau. Tevens werd toegestemd in eene verlaging
— van f 20 tot f 15 's maande — van het abonnementstaricf voor de sta 1 liatavia , waar het nu evenveel bedraagt
als voor de voorstad Weltevreden en voor Samarang en
Soerabaija is aangenomen.
Met tien aanleg van teleplioonverbinding.-n op de beide
laatstgenoemde hoofdplaatsen werd door de Maatschappij
in het afgeloopen jaar een begin gemaakt, ü e openstelling
van hare inrichtingen aldaar zou vermoedelijk in 1884
plaats vinden.
Voor de uitvoering van hare concessie van Januari 1882
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3967 juncto n°. 3710)
betreffende een viertal plaatsen in de afdeeling Deli (residentie Sumutra's Oostkust) heeft de Maatschappij in August u s 1883 twaalf maanden uitstel g e k r e g e n , dat is voor de
hoofdplaats Medan en voor Laboean Deli tot 24 Augustus
1884, en voor Timbang Langkat en Klambier tot 24
Augustus 1885.
Ook werden, op den voet van de in 't vorig verslag
(blz. 148) bedoelde ordonnantie van 10 Mei 1883 (Indisch
Staatsblad n°. 145), eenige vergunningen verleend tot den
aanleg van telephoonverbindingen voor eigen gebruik,
ongeveer op gelijke voorwaarden als die waarop hier te
lande dergelijke vergunningen aan particulieren worden
verleend. Zoo verkreeg, hij Indisch besluit van 11 November 1883, de eigenaar van de suikeronderneming Ketegan
(Soerabaija) vergunning om zijne fabriek van dien naam
met de tuinopzichterswoningen te Trosobo (aan den grooten
postweg van Modjokerto) en te Bottokan (aan het Magettankanaal) door een telephoon te verbinden , en werd in den
aanvang van dit jaar (Indisch besluit van 8 Februari jl.)
aan de firma C. BAIIRE & G. KINDER vergund eene telephoonverbinding aan te leggen tusschen hare twee kantoren ter hoofdplaats Cheribon, terwijl de eigenaar der
erfpachtsonderneming Soekabrenti (Preanger regentschappen) kort daarna (Indisch besluit van 18 April 1884) eene
gelijke vergunning erlangde voor eene verbinding tusschen
genoemde onderneming en eene te Soekaboemi te vestigen
particuliere ziekeninrichting.

91. Departement van financiën.
I. FINANCIËN.

§ 1. Begrooting.
a. Bcgrootingswetlcn.
Begrooting

van

1 8 8 4.

Ten gevolge van de verwerping door de Tweede Kamer
der Staten-Generaal van het Ilde hoofdstuk der uitgaven
van de in 1883 ingediende begrooting van NederlandschIndië voor 1884, strekte ingevolge de laatste alinea van

[Nederl. (Oost-) Iudie.]

art. 8 der comptabiliteitswet de begrooting van 1883 annvankelijk tot grondslag van beheer voor het dienstjaar 1884.
Nadat in April jl. een nieuw ontwerp was ingediend,
werd de hegrooting vastgesteld bij de wetten van 20 J u l i
1884 (Nederlandsen Staatsblad a'. 154 t/m 157), terwijl bij
twee andere wetten van gelijke dagteekening (Nederlandsen
j B'aatsblsd n.. 158 en 159) eene verhooging weid toegestaau van f 9(35 000 en f 480 01)0 ten behoeve van den aanleg van een spoorweg: 1°. van Djokjokarta naar Tjilatjap
en 2°. van het spoorwegstation te Soerabaija naar den
mond der Kali Mas (Oedjong). Onder dagteekening van 1
Augustus jl. (Indisch 'Staatsblad 1884 n \ 106 t/m 111)
werd liet zestal wetten in Indië afgekondigd , en tevens
openbaarheid gegeven (zie ir. 112 en 114, zoomede n*. 113
en 115 var! gemeld Staatsblad) aan de Koninklijke besluiten
dd. 25 Juli 1884 ir. 78 en 80 en n \ 79 en 81 , houdende
splitsing in artikelen van het hoofdstuk der uitgaven in
Nederland en van dat der uitgaven in Indië.
Met inbegrip van de beide verhoogingen wijst nu de
I begrooting voor 1884 de volgende eindcijfers a a n :
i Middelen in Nederland (hoofdstuk I der
Middelen)
f 41 l:S3 051
Middelen in Indië (hoofdstuk 11 der
Middelen)
101 703 146
f 142 836197
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk 1 der
Uitgaven)
f 24 944 136
Uitgaven in Indië (hoofdstuk II der
Uitgaven)
121 791 225
146 735 361
Nadcelig verschil. . . .
f
3 899 164
Bij art. 2 der wet tot vaststelling van het Iste hoofdstuk
der Middelen is even als vroeger bepaald dat in het b e grootings-tekort zal worden voorzien door middel van eene
nader te sluiten geldleening.
In vurige jaren werd bij de vaststelling van het hoofdstuk der Middelen in Nederland tevens de wijze geregeld
waarop behoorde voorzien te worden in het kas-tekort van
den lndischen dienst hier te lande. Op grond van de b e deiikingen daartegen in de Tweede Kamer gerezen , is bij
eene afzonderlijke w e t , die van 30 Decemter 1883 (Nederlandsch Staatsblad n°. 254), de Minister van Financiën
bevoegd verklaard om bij net openen van kredieten aan
den Minister van Koloniën gedurende het jaar 1884 het
bedrag van de volgens art. 33 der comptabiliteitswet in
's Rijks schatkist gestorte gelden te boven te gaan met
eene som van ten hoogste f 14 500 0 0 0 , met bepaling
tevens dat in dat voorschot aan de Indische kas zal mogen
worden voorzien door uitgifte of beleening van bewijzen
van vlottende schuld.
Ten aanzien van de reeds in vorige verslagen besproken
begrootingen over de drie voorafgegane dienstjaren i s , tot
aanvulling van de vroegere mededeelingen, nog het volgende aan te teekenen.
Begrooting

van

1881.

De kredieten door den Gouverneur-Generaal boven deze
begrooting geopend in December 1882, ten gezamenlijke
bedrage van f 5 174 8 7 0 , zijn bij de wet van 20 Juli 1884
(Nederlandsen. Staatsblad L°. 162) bekrachtigd , doch niet
dan nadat de in 't vorig verslag (blz. 149) bedoelde voordracht ter z a k e , die door de Tweede Kamer der StatenGeneraal in hare zitting van i l October 1883 verworpen
w e r d , door eene andere was vervangen.
Begrooting

van

1 8 8 2.

In het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven werden bij de wet van 8 December 1883 (Nederlandsen Staatsblad n°. 217) eenige wijzigingen g e b r a c h t , welke echter
niet van invloed waren op het eindcijfer. Behalve het reeds
op blz 50 van het vorig verslag vermelde en bij de wet
van 14 December 1882 (Indisch Staatsblad 1883 n°. 86)
bekrachtigde krediet groot f 500 000 ter bestrijding van
de uitgaven tot beteugeling van de veeziekte, werden in
de laatste twee maanden van 1883 door den GouverneurGeneraal nog aan de begrooting van 1882 kredieten toegevoegd tot een gezamenlijk bedrag van f 4 182 1 4 7 , te

[5. 2.]
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weten bij ordonnantie van :
20 November 1883 (Indisch .Staatsblad n". 261) f 1231000
281 270
8M)
18 Decembei
234 427
20
300)
26 700
21
301)
114 000
806)
M

n

308)
310)

30

1 C40 000
654 750

Deze kredieten zijn bekrachtigd bij de wet vun 20 Juli
1884 (Nederlandsch Staatsblad n°. 103).
De begrootiflg van 1882 — bij de wet van 12 December
188^ (Nederlandsch Staatsblad n ó . 183) reeds met f 1000

verhoogd — heeft derhalve door middel van kredietopening
eene aanvulling van f 4 082147 ondergaan. Voor inkoop

van koffie is bovendien, krachtens het bepaaldebUart.27

van de comptabiliteitswet, eene som van f 2 340 030 boven
de raming uitgegeven, maar daarentegen is op andere
posten eene som van f 5..82277 ongebruikt gebleven,
zoodat de uitgaven de oorspronkelijke r a m i n g in net geheel

met f 1440 900 zijn te bovengegaan Daar echter dekoffie-

verkoop f 9 143 211 minder heeft opgebracht dan waarop
gerekend w a s , terwijl de raming van de andere middelen
door de opbrengst met f 702 243 werd overschreden , heeft
het nadeelig saldo — bij de primitieve vaststelling der
begrooting op f 9 585 928 geraamd — in werkelijkheid
f 19 407 796 bedragen.
Begrooting

van

1883.

Het reeds in 't vorig verslag (blz. 149) vermelde krediet
van f 200 0 0 0 , waarmede de Gouverneur-Generaal in Jannari 1883 het Iide hoofdstuk der uitgaven verhoogde,
wegens do bij vernieuwing noodig gebleken buitengewone
uitgaven tot beteugeling van de veeziekte , werd bekrachti„rd bij de wet van 7 December 1883 (indisch Staatsblad
1884 n". 14).
Bij de wet van 8 December 1883 (Indisch Staatsblad
1884 u'. 43) werd hetzelfde hoofdstuk der begrooting nog
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verhoogd met f 75 000 tot herstelling van de telegraphische
gemeenschap tusschen Java en Sumatra en van de telegraafnetten op Java en Sumatra, een en ander als gevolg
van de vulkanische uitbarsting op Krakalau.
Naar aanleiding van de bedenkingen die zoowel in de
Tweede
n de Eente Kamer der Statcn-Generaal zijn
ontwikkeld tegen de toepassing, door de Indische Kegeering
tot nog toe aan art. 31 der comptabiliteitswet gegeven,
werd den Gouverneur-Generaal met aandrang verzocht
om , zoodra het zich liet aanzien dat de voor eenig onderwerp van uitgaaf bij de begrooti'ig toegestane som niet
voldoende zou zijn voor de behoefte, het niet meer als
vroeger op eene krediet-opening te laten aankomen, maar
(des noods langs telegraphisehen weg) een voorstel in te
dienen tot verhooging van den betrokken begrootingspost.
De voorstellen , dientengevolge tegen het einde van 1883
en in de eerste helft van 1884 uit Indië ontvangen , hebben
geleid tot de wet van 20 Juli 1884 (Nederlandsen Staatsblad n \ 101), waarbij 20 ondt-rafdeelingen van het 11de
hoofdstuk der begrooting van uitgaven voor 1883 met
f 2 931280 verhoogd, 12 andere onderafdeelingen uaarentegen met gelijk bedrag verminderd zij'.i.

b. Iifissllstmtiaisy
De in Juli 1881 en Juli 1882 bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal aanhangig gemaakte wetsontwerpen tot
vaststelling van de saldo's der algemeene rekeningen van
ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-lndië over de
dienstjaren 1870, 1871 en 1872 zijn nog bij die Kan.er in
behandeling.
Sedert zijn ook ter vaststelling voorgedragen , achtereenvolgeus onder dagteekening van 3 Mei en 3 J u n i j l . , de
saldo's der rekeningen over 1873 en 1874 (Gedrukte stukken der Tweede K a m e r , zitting 1883-1884 — 2 0 S en
2 2 3 ) . Met betrekking tot de rekening over 1875 is mede
eene wetsvoordracht aanhangig gemaakt. Over de bedoelde
dienstjaren zijn de uitkomsten als v o l g t :
1873.
f

„

„

„

(uit de saldo's van vorige dienstjaren overgebracht).

f

Totaal
Uitgaven in Nederland (behalve hetgeen ten voordeele is gebracht van de

Totaal der uitgaven (behalve het uitgekeerde aan de rijksmiddelen) .

Voordeclig saldo der rekening nog bij de wet vast te stellen f)

.

.

56 403 380,315
i) 11880 000,00
78 147 489,845

f

146 430 870,16

f

24 598421,915
97 870 854,51

f

122 469 276,42»

f

23 961 593,73»

Af: hetgeen in de rekening in uitgaaf is gebracht ten voordeele van de
rijksmiddelen, hetzij a's gewone bijdrage, hetzij voor speciale doeleinden d).

1874.
59 461 193,085
2 420 000,00
84 961414,44

f

58 575 797,845
c ) 18 118177,37
89 092 259,84

f

146 842 607,525

f

165 786 235,05'-

f

21170 622,86
105 323 388,445

f

23 905 523,155
105 184 207,75

f 126 494 011,305

f

129 089 730,905

f

f

36 696 504,15

b)

3 533 898,735

20 348 596,22
10 544 579,00

() 20 427 695,00
f

1875.

f

9 804 017,22

25 159 862,37
f

11 536 641,78

«) Uit de saldo's over 1868, 1869 en 1870.
b) Uit het saldo over 1871.
r) Uit de saldo's over 1871 en 1872.
J) Voor een groot deel waren de hierbedoelde uitkeeringen, te zamen ad f 56 132 136,37 slechts mogelijk door onder de middelen op te
nemen (zie hoogcr) een bedrag van f 32 418177,37 uit saldo's van vorige dienstjaren.
e) Hieronder f 10 millioen ter aflossing van het indertijd door de Nederlandsche Handelmaatschappij verstrekte doorloopend voorschot
wegens de aan haar geconsigneerde gouverncinentsproducten.
f) Over deze saldo's, gezamenlijk bedragende f 24 874 557,73s is reeds gedeeltelijk, namelijk voor een bedrag van f 14194 635,14', bjj
de wet beschikt.
Volgens uit Indië ontvangen berichten van medio 1884
waren de rekeuingen van de verschillende departementen
over 1876 in bewerking bij het departement van financiën.
Ten aanzien van de rekeningen over 1877 en 1878 valt
aan te teekenen , dat omstreeks 1 Juli jl. de onderlinge
vergelijking van de registers der departementen met die
der rekenkamer, wat eerstgemeld jaar betreft, voor een

groot gedeelte was afgeloopen , en wat 1878 aangaat was
aangevangen. Tot eene bespoedigde indiening van de nog
achterstallige begrootingsrekeningen zal veel bijdragen de
omstandigheid dat het personeel bij de departementen in
Indiö , gelijk ook de Rekenkamer verklaart, meer en meer
vertrouwd geraakt met de werkzaamheden aan de opmak i n g verbonden.

[ft. 2.]
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§ 2. La>id$hasscd i,i Indië at kasbeheer in

Nederland.
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koersen hieronder volgt.

De in 't vorig verslag (blz. 150) aangekondigde vesti-

ging van eene (door den adaiatent-reauient te bebeeren)
landskas te Trengalek in Kediri, tegen opheffing van die
te Paoggoel in hetzelfde g e w e s t , kreeg op 30 Juli 1883
haar beslag.
In de eerste helft van 1884 (Indisch Staatsblad n'. Gen
79) werden een vijftal landskassen , waarvan drie door afzonderlijke algemeene ontvangers beheerd werden , opgeheven , namelijk die in de afdeelingen Panaroekan (Bezoeki),
Ngawi en Ponorogo (Madioen), zoomede Tjiringin en Lebak
(Bantam). Voor zooveel de drie eerstgemelde afdeelingen
betrof, werd het kasbeheer overgebracht naar de g e w e s telijke hoofdplaatsen. wat de afdeelingen Tjiringin en
Lebak aanging naar de afleelingshoof lplaats Pan leglang.
Daarentegen werden bij eerstgenoemd Staatsblad ii°. ö op
twee plaatsen in de buitenbezittingen , waar liet kasbeheer
van te groote beteekenis was geworden om langer als bijbetrekking te kunnen worden waargenomen , afzonderlijke
algemeene ontvangers bescheiden , namelijk op de gewestelijke hoofdplaats Palembang e n , in de residentie Suinatra's
Oostkust, op de boofdplotti Me hm der afdeeling Deli.
Ook in het afgebopen jaar kon er voor worden gezorgd
dat de onderscheidene landskassen steeds in voldoende mate
van betaalmiddelen wareu voorzien. In bijlage HU bierachter wordt een overzicht geleverd van hetgeen in de
gezamenlijke kaaien bij het einde van elke maand a a n wezig waa. Daaruit blijkt dat de kaaaaldo'a in 18S3 het
laagst waren op 31 Juli , namelijk (in ronde cijfers)
f 1 2 8 0 5 0 0 0 , en het hoogst op 31 J a n u a r i , teen in contanten aanwezig was f 21 123 000, zoomede eene waarde
van f Oio 000 aan niet ingewisselde assignatiën der Javasch.i Bank. Onder de saldo's bij het einde van elke maand
was aan koperen munt begrepen een bedrag afwisselende
tussenen f 1544 330 en f 2 115 9 7 4 , en aan zilveren pasmunt ala laagste bedrug f 521 901 en als hoogste bedrag
f 1217834.
Tot aanvulling van de Indische kassen voor den dienst
van 1883 strekten , behalve een specie-aanvoer uit JN'ederland van f 200 000 aan nieuw aangemunte Indische zilveren pasmunt en van f 215 000 aan Mcxicaansche dollars ' ) , de gewone wisseltrekkingeii op het Departement
van Koloniën, zooinede een hulpkrediet van de Javusehe
Bank tegen onderpand van koffie, ten bedrage van f 2
mdlioen , waarvan na ruim drie maanden (op 20 September
1883) f 1 millioen en in Octoler achtereenvolgens f 700 000
en f 300 000 werd afg-elost, zoodat de verschuldigde rente
(a 2 1 /. pet.) f 16 374,99 bedroeg. De verkoop van wissels
over al de twintig van 15 December 1882 tot 5 September
1883 gehouden inschrijvingen , waarbij meestal een bedrag
van f l 1 /, millioen , soms 1' 2 millioen en eenmaal f 1
millioen ter g u n n i n g werd aangeboden , bracht f 24 841 625
in 's landa k a s , waarvoor bier te lande zes maanden n a
dato verschuldigd was f 25 148 881,04 5 . De gemiddelde
koers beliep alzoo ruiin 101 230 pet. Bij negen van de twintig
inschrijvingen werd het te gunne:: bedrag niet ten volle
toegewezen , omdat de inschrijvers een te onvoordeeligen
koers boden. Bij de tot dusver (van 4 Februari tot 20
A u g u s t u s jl.) voor den dienst van 1884 gehouden zeventien
inschrijvingen , mede afgewisseld hebbende tusscheu f 2 ,
f 1'/; of f 1 millioen, was dit laatste zes malen het g e v n l ,
terwijl één inschrijving, die van 4 Februari j l . , geheel
m i s l u k t e , daar toen van het ingeschreven bc Irag niets kon
worden toegewezen. Het bij de latere inschrijvingen toegewezen bedrag beliep f 18 498 007 of, na aftrekking van
een niet gestort bedrag van f 2 3 0 , f 18 4 9 7 7 7 1 , welke
som werd verkregen tegen een gemiddelden koers van
ruim 1 0 1 0 " p e t . , zoodat in Nederlandsch Courant aan
wissels was te betalen f 18 699 307,88. De uitkomsten van
elke der voor den dienst van 1883 en voor dien van 1884
gehouden inschrijvingen vindt men in bijzonderheden opgeteekend in bijlage HH , terwijl eene samentrekking van de
aangenomen inschrijvingen verdeeld naar de verschillende

') Deze 100000 dollars kostten by' aankoop, met inbegrip van
commissie, f 219 230, terwijl de uitgaven wegens verpakking,
vracht en assurantie bedroegen f 2 190,83*.
De prijs per stuk kwam
dus te Batavia te staan op ruim f 2,214. De koers waartegen z(j
bjj 's lands kassen worden verhandeld bedraagt echter slechts f 2,15.

Dienst 1883.

Dienst 1884.

Kuersen.
Indisch C o u - Nederl. C o u - Indisch Cou- Nederl. C o u rant.
rant.
rant.
rant.

1Ü0
100.3
100.5
100.7
100.8
100.9
101
101.1

pet.
„
..
„
..
„
„
„

(01.1 ..
101.3 ,.
101.4 ,,
101.5 „

f

f
24 000,00
1 800,00
3 901,00
400 327.(10
1 327 500.00
4 418 089,00
2 153 179.00
5 148 157,00
1 001 772,00
5 530 084.00
4 700 720.00

f
24 072.00
1 809.00
3 928,31
470 057,02
1 339 541,30*
4 102 209.89
2 170 803,97
5 209 934,88
1 075 575,04
5 007 505,17
4 777 320,80

250,00 f
3 000.00
200 193,00
3 095 448.00
4 471 819.00
2 515 253,00
127 000.00
3 450 190.00
283 900.00
1 720 700.00
2 012 012.00

250,00

„

3015,00
207 030,35*
3 120211,59
4 512 005,37*
2 540 405,53
128 397,00
3 407 070.35
287 590.70
I 750 873.80
2 051 192,18

1'24 841 025,00 125 148 881,04' f 18 497 771,00 f 18 099 307.88

Gemiddeld a

101-30 p e t .

101»88 pet.

Toen in Februari jl. wegens den voor trekkprs o n g u n stigen stand van den wisselkoers de eerste drie der bovenbedoekle zeventien iusebrijviugen , tegen een koers van
101.2 pet., den hoogsten dien het Gouvernement destijds
meende te mogen besteden, zoo goed als mislukten , werd
met het Opperbestuur langs telegraphischen weg in overleg
getreden nopens de vraag of het raadzaam kon zijn om
tot uitzending van specie over te gaan. Deze vraag is in
oiitkennendeu zin beantwoord , om lat werd berekend dat
specie-uitzending meer zou kosten dan wisseltrekking, ook
al moesten iets hoogere koersen worden besteed dan in de
laatste jar»n het geval was geweest. Weldra wijzigden
zich trouwens de wisselkoersen in het voordeel vau het
Gouvernement, zoodat de wisseltrekking genoeg opleverde
en eene in 't laatst van Maart jl. bij de Javasche Bank
gesloten nieuwe beleening van f IV» millioen reeds in April
weder kon worden afgelost, met bijpassing van f 2708,33
wegens verschuldigde rente.
ï^adat het uit de rijksgeldleening van omstreeks f 60
millioen , bedoeld bij de wet van 16 Maart 1883 (Xederlandach Staatsblad n°. 3 4 ) , aan de Indische geldmiddelen
toegewezen bedrag van f 45 157 365,97 =) de gelegenheid
had geopend om de aan die geldmiddelen u i t ' s Kijkssehatkist verstrekte voorschotten aan te zuiveren , is gedurende
den verderen loop van 1883 geen nieuw voorschot noodig
geweest. In de eerste vier maanden van 1884 wees echter
de rekening tusscheu het Departement van Financiën en
dat van Koloniën weder eea voor laatstgenoemd Departement nadeelig saldo aan, dat in ronde cijfers bij het eind
van elke dier maanden achtereenvolgens bedroeg f VL
millioen, f 4 millioen, f 1700 000 en f 9 0 0 000.
Van de gelegenheid die blijkens 't vorig verslag (blz.
151) aan de houders van Uost-lndische tusschen 20 J u l i
en 13 September 1883 geaccepteerde gouvernementswissels
gegeven is om die wissels vóór den vervaltijd bij het Departement van Koloniën ter disconteering aan te bieden,
werd in 't geheel gebruik gemaakt voor een bedrag van
f 4 962133,77. Die vervroegde betaling heeft aan 's lands
k a s , wegens ingehouden disconto (waarvan het bedrag
aanvankelijk op 2'/ 2 , later op 3 pet. was bepaald) een
voordeel bezorgd van f48 709,16. Sedert 't laatst van Juli j l .
veroorloofde de ruimte aan kasgeld om de gelegenheid tot
discontcering andermaal open te stellen. In Augustus is
een bedrag van t' 281222,17 gedisconteerd en daarop aan
diaconto (2'/ 2 pet.) ingehouden f 1938,19.
§ 3. Verkoop tan

producten.

Veilingen. Omtrent de hier te lande voor gouvernementsrekening gehouden veilingen van koffie, tin en kiuabast
vindt men de gebruikelijke reeapituleerende opgaven in
bijlage J J hierachter, terwijl voor opgaven nopens elke
veiling afzonderlijk, ook wat betreft de koffieveiling-en
welke in Indië plaats vonden , verwezen wordt naar de
mededeelingen in hoofdstuk O vau dit verslag.
s
) Namelijk »/< van de opbrengst der leening. Die opbrengst heeft
bedragen: aan kapitaal (f 60 900 000 a 983/< pet.) f GO 138 750 en aan
boete en bijbetaalde rente f 71 071,29, tezamen alzoo f60 209 821,29.
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Wegens te gelde making van de haar door het Gouvernement ten vervoer naar Nederland afgegeven producten
was door de Nederlandsche Handelmaatschappij over 1883
in 't geheel te verantwoorden eene opbrengst van f41273077
bruto en van f 36 452 598 netto. Aan vergoedingen enz.
ter zake van te min of beschadigd uitgeleverde producten,
en aan kosten daarop gevallen , was onder gemelde sommen
respectievelijk f 46 882 en f 19 260 begrepen , zoodat als
opbrengst van de in veiling verkochte producten (koffie,
tin en kinabast) overbleef: bruto f 41226195 en netto
f 36 433 338. De kosten op het vervoer en den verkoop
dezer producten gevallen beliepen dus f4 792857, en waren
te splitsen als volgt: kosten van lading in Indie f253 802,
zee-assurantie (over eene verzekerde waarde van f 6 916 498)
f 204 570 , kosten van vervoer over zee f 2 325 763 , makelaars-courtage f 391926, registratierecht f 306 059, commissieloon der Handelmaatschappij f 800 635 , pakhuishuur,
veilingskosten , kassiersloon, wetenschappelijke bemoeiingen enz. f 510 102, te zamen als boven f 4 792 857.
Bevrachtingen. In de regelingen betreffende het vervoer
van producten met stoomschepen is in den tijdkring waarover dit verslag handelt geen verandering gekomen. Ingevolge haar contract bleef dus de maatschappij »Nederland"
aanspraak behouden op eene belading van hare in den
verplichten maildienst varende stoomschepen met 8400 last
koffie, kinabast | en tin •) naar reden van 35 reizen per

jaar, met een surplus van 290 last koffie per reis bij
belading aan Java's zuidkust, terwijl de Rotterdarasche
Lloyd, overeenkomstig de haar gedane toezeggingen sedert
de uitbreiding van haren driewekelijkscheu tot een veertiendaagschen dienst, met vrij groote waarschijnlijkheid
kon rekenen op eene retourbelading met 4316 last koffie,
naar reden van 26 reizen van hare stoomschepen per jaar,
met een surplus van 166 last per reis bij belading aan
Java's zuidkust, tegen dezelfde vaste vrachten als aan de
maatschappij > Nederland " worden betaald. Andere Nederlandsche stoomschepen zijn van het productenvervoer geenszins uitgesloten , al zijn te hunnen behoeve geen bepaalde
toezeggingen gedaan.
Met betrekking tot de bevrachting van zeilschepen is
aan te teekenen dat in Augustus jl. besloten is om de
oudere houten schepen , namelijk die welke door de
Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren onder B l zijn geclassificeerd (en welke trouwens slechts in zeldzame gevallen — bij ontstentenis van betere bodems — voor het
vervoer van gouvernementsproducten gecharterd werden)
voortaan van de gouvernementsbevrachtingen geheel uit
te sluiten.
Uit bijlage KK kan blijken hoe de in 1883 voor gouvernementsrekening van Java en Menado herwaarts verscheepte ladingen producten over de stoom- en de zeilvloot
waren verdeeld, en welke vrachten bedongen waren. Het
volgende verkorte overzicht is aan gemelde bijlage ontleend.

Verscheepte hoeveelheden (in pikols):

Aantal reizen
(onder
STOOM- OF Z E I L S C H E P E N .

Nederlandsche

Koffie.

Tin.

Kinabast.

Te zamen.

270 040
216 503
527 443

b) 9 231
e) 7 456
17 772

1 013 986

34 459

vlag).
Stoomschepen varende in
den verplichten maildienst.
Andere stoomschepen . .

Te zamen

.

.

.

De opgegeven
hoeveelheden wa- Percentsgewü'ze
verhouding
ren, in scheepsmaat uitgedrukt. tot het totaal
te stellen op onder
geveer het navolverscheepte
gend aantal lusten. hoeveelheden.
a)

33
25
37

220 356
207 860
509 748

b) 46 552
8 426
17 695

3132
217

95

d) 937 964

72 673

3349

n

26.79
21.65
51.56
100

a) Aan de bij het Departement van Koloniën voorhanden gegevens zijn voor deze kolom slechts benaderende opgaven te ontleenen.
b) Hieronder 17 766 pikols (= 549 last) vervoerd buiten contract (tegen lagere vracht dan f 30 per last).
<•) Hiervan werden ingenomen 6038 last (verdeeld over 22 reizen) door stoomschepen van de „ Rotterdamsehe Lloyd ", en 1418 last
<verdeeld over 3 reizen) door stoomschepen van de maatschappij „Insulinde" (over welke nieuwe stoomvaartonderneming zie blz. 87 hiervóór).
d) Hiervan 13 680 pikols koffie die in de hoornschil werden verzonden.
Voor de ladingen in stoomschepen, welker bevrachting gebracht met stoomschepen van de maatschappij » Insuwas afgesloten tegen de vracht van den dag, liep deze iinde". Ten opzichte van de maatschappij » Nederland "
uiteen voor koffie van f 65 tot f80,75, en voor tin van f 10 maakte de nieuwe regeling eene wijziging noodig van het
tot f 22,50 per last. Kinabast werd in 1883, behoudens eene met haar omtrent het producten vervoer bestaande contract
enkele uitzondering, niet anders dan tegen vaste vracht door (Bijblad op het Indisch .Staatsblad n°. 3828). Daartoe strekte
stoomschepen varende in den verplichten maildienst ver- eene nadere overeenkomst dd. 23 Januari 1884.
voerd. De zeilschepen die gedurende 1883 voor gouver;;eAssurantie. Bij voortduring gold als regel om de verzementsrekening koffie en tin hadden ingenomen, waren
kering
tegen zeegevaar van de voor gouvernementsrekegecharterd tegen eene vracht van f 35 a f 70 (behalve
bijlading a f 30) voor koffie, en van f 7,50 a f 17,50 voor ning herwaarts te vervoeren producten te beperken tot dat
tin. Voor het vervoer herwaarts van eene te Menado in te deel der lading, hetwelk in zeilschepen eene waarde van
nemen lading van ruim 10 000 pikola koffie werd eene f 5ü0/m., en in stoomschepen eene waarde van f 600/m.
zeilvracht van f 80 per last betaald , terwijl door één te boven ging. Bij de gedurende 1883 verscheepte ladingen
stoomschip, » om bij den last te komen ", ruim 2000 pikols werd de gestelde grens overschreden tot een bedrag van
f 5'J 000 voor 3 ladingen in stoomschepen , en tot een betin vrachtvrij werden vervoerd.
drag van f 8 743 500 voor 22 ladingen in zeilschepen.
De blijkens 't vorig verslag (blz. 152) voorwaardelijk toe- Bovendien werd in 18S3 voor 4 in 1882 door zeilschepen
gezegde vrachtvcrhooging aan de stoomvaartmaatschap- ingenomen ladingen de assurantie van het verzekerde gepijen > Nederland " en » Rotterdamsehe Lloyd ", als ver- deelte verhoogd met f 59 000, en daarentegen voor 4 andere
goediug voor de meerdere faciliteiten die het lossen aan excedenten in vóór 1883 beladen zeilschepen liet verzekerd
de nieuwe handels-etablissementen te Amsterdam en Rot- bedrag verminderd met f 62 000. Het totaal der in het
terdam voor ontvangers van lading oplevert, is niet in afgeloopen jaar op gedeeltelijke ladingen gouvernementstoepassing gekomen, maar in stede daarvan is bewilligd producten gesloten verzekeringen tegen zeegevaar liep
in de invoering, te rekenen van medio December 1883, derhalve over eene waarde van f 8 799 500. Over het tijdvan een voor gouvernements- en voor particuliere ladingen vak van 1 Januari-17 September 1884 bedroeg lnatetgegelijkelijk werkend hooger tarief van lossingskosten , dat melde som f 5 661000, namelijk f 5 639 000 wegeneexcevoor koffie en kiuabast f 1 en voor tin f 0,50 per last be- dent in 14 zeilschepen , en f 28 000 wegene verhooging van
draagt. Dit tarief is ook toepasselijk op de ladingen aan- het in 1883 verzekerde excedent in 4 zeilschepen . waar
>) 7280 last koffie , 70 last kinabast en 1050 last tin, tegen eene tegenover voor 2 andere in 18S3 verzekerde gedeeltelijke
vracht (behoudens de bedongen percentsgewijze vermindering voor ladingen in zeilschepen eene vermindering stond van f 6000.
partyen van meer dan 210 last koffie of kinabast in één stoomschip De premiën van assurantie op de voor gouvernementsrekegeladen) van respectievelijk f 85 , f 80 en f 30 per last. De vracht van ning verscheepte producten, gelijk zij in 't vorig verslag (blz.
f 85 voor koffie geldt alleen bn inlading op Java's noordkust, ter- 152) zijn vermeld, zijn tot dusver onveranderd gebleven.
•wnl f 90 verschuldigd is bjj verscheping van Java's zuidkust.
Handelingen der Staten-Generaai. Bijlagen. 1884—185-5,
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De gegevens ontbraken om liij de beoordeeling van de
uitkomsten der assurantie-rekening de in een gegeven
tijdvak gesloten assurantiim tot grondslag te nemen. Echter
kunnen dergelijke gegevens worden bijeengebracht niet
betrekking tot de producten begrepen in da jaarlijkache
Terkooprekeningen van de Handelmaatschappij. Met behulp
van die rekeningen is het volgende vijfjarig overzicht samengesteld , waaruit kan blijken welk gedeelte WO de jaarlijks
verantwoorde producten al of niet tegen zeegevaar verzekerd was en hoeveel van de daarop beluopen zeeschade
voor rekening kwam van assuradeuren en hoeveel ten
laste bleef van het Gouvernement.

JA-

Op de in de
voorgaande
Waarde
kolom beTotale
Waarde
Aandeel van de niet- iloeldc l a waarde der
verzekerdc
dingen of
verantBetaalde
ladingen of
der
van
gedeeltelij.
woorJe
gedeelten
ke l a d m gouvorneassuassura- van ladintegen
mentsprogen (\vaar- gen i s . ten
ductcii
gevolge
over dus
zeegevaar r a n t i e deuren
(volgens
de risico van het niet
den m a a t - verzekerde premien.
verzekerd
ten laste
in de
stiii' \viiiirzijn . door
van het
naar de
het G o u producten.
beloopen Gouverne•)
assurantiën
verneraent
ment
gesloten
eeneschade
zeeschade. is g e b l e •)
waren'.
te dragen
ven;.
geweest
van:

1879 f50817 477 f 10 770 181 f
1880 5ö 930 540 20 909 401
1881 46 743 423 18 438 190
1882 40 412 358 13 340 470
1883 41 933 ('.71 0 9 1 0 4 9 8

311090
139 532
590 009
501 907
523 029
330 005
379 900
43 549
204 570 h) 15 802

('40 071 290 f 1 531107
35 9C7 139
717301
28 305 233
585 099
27 071 888
I18 130
35017173
125 581

f 230 873 Mt f 70 440 740 f 2 009 858 f 1 037 395 f 1GG 432 729 f

3 080884

a) D e in deze kolom voor de j a r e n 1879 t/m 1882 opgegeven sommen
hebben ook betrekking tot producten die buiten de veilingen zijn v e r antwoord, en leveren daarom eenig verschil op met de ir.' vorige
verslagen onder de rubriek Veilingen genoemde assurantiecijfers, die
uitsluitend de in veiling verkochte producten betreffen.
b) Bij uitzondering heeft dit b e d r a g alleen betrekking tot de in veiling
verkochte producten.

§ 4. Andere bronnen van

inkomst.

In de Memorie van Toelichting op het tweede ontwerp
der Indische begrooting voor 1884 •) is uitvoerig uiteengezet hoe de tegenwoordige Regeering , ter verkrijging van
een beteren linancieelen toestand , behalve op bezuiniging ,
bedacht is op het versterken van de inkomsten, o. a. door
verbetering van bestaande belastingregelingen. W a t daarvoor reeds gedaan i s , zal in den loop der hieronder volgende
mededeeliugen blijken.
A. Verpachte middelen.
Opiumpacbt.
1°. Java en Madura.
Mededeeliugen van algemeenen aard. De uitkomsten van
het in de vorige verslagen besproken onderzoek naar de
werking der opiumpacbt en de gevolgen van het opiumgebruik -) zijn nog in Indië in overweging.
Pachtregeling. Daar de pachtovereenkomsten met den
aanvang van 1884 eindigden , moesten in den loop van 1883
in alle gewesten van Java en Madura nieuwe verpachtingen
plaats hebben. De voorwaarden van verpachting, ir. hoofdzaak gelijk aan de voorwaarden voor de jaren 1881 t/ni
1883, werden afgekondigd bij Indisch Staatsblad 1883 n°.
197. Weder werd bepaald dat de verpachtingen tweeledig
zouden worden gehouden , namelijk voor den éénjarigen
en voor den driejarigen termijn. De maxima van verstrekking
die voor den afloopenden pachttermijn gegolden hadden , blekeu in de meeste gewesten voldoende voor de werkelijke behoefte. Voor de perceelen Cheribon, Madioen en Madura') Gedrukte stukken T w e e d e Kamer (Zitting 1 8 8 3 — 1 8 8 4 — 2 0 4
n ö . 7 ) ; zie ook de Memorie v a n T o e l i c h t i n g behoorende by de
o n t w e r p - b e g r o o t i n g v o o r 188.r> (Zitting 1 8 8 4 — 1 8 8 5 — 4 n». 0).
:
) H e t I n d i s c h besluit dd. 20 April 1882 n°. 0 , w a a r b i j de t e
o n d e r z o e k e n p u n t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d , is g e d r u k t als bjjlage A
d e r Memorie van A n t w o o r d op h e t Voorloopig Verslag d e r T w e e d e
K a m e r betreffende de I n d i s c h e b e g r o o t i n g voor 1883 t Z i t t i n e 1 8 8 2 —
1 8 8 3 - 4 n°. 47).

[Xederl. (Oost") InJië.]

Samping werd era l a g e r , daarentegen voor het perceel
1'amakassan-Suinanap een hooger maximum aangenomen.
Dientengevolge werd het totaal der jaarlijksche maxima volgeni de nieuwe verpachtingen teruggebracht van 170580 tot
176380 katti's. Ingevolge de later in overeenstemming met
da pachten geregelde verdeeling zullen de verstrekkingen
van 1884 kunnen bestaan uit, 71 940 katti's Levantsch en
103 440 katti's Bengaalsch opium. In vier pachtperceelen
werd eene vermeerdering van het aantal verkoopplaatsen
(kitten) noodig geacht, namelijk in Kediri met 1 5 , in
Samarang met 9 , in Soerabaija met, 4 en in Probolinggo
met 1. Daarentegen konden er in Madioen 3 worden opgeheven , zoodat het getal voor alle perceelen te zamen klom
van 824 tot 850, of — met inbegrip van de onder bijzondere voorwaarden toegestane verkoopplaats op het eiland
Onrust (residentie Batavia) — van 825 tot 851.
Uitkomsten der verpachtingen. De nieuwe verpachtingen
werden gehouden in de laatste dagen van September en
in het begin van October 1883. Evenals bij vroegere verpachtingen gaven de gegadigden ook nu weer bijna algemeen de voorkeur aan een driejarigen termijn. Ten aanzien
van 1884 alleen werd voor 15 van de 20 perceelen g e e n ,
en voor 4 , namelijk Bantam-Batavia-Krawang , T a g a l ,
Pekalongan en Rembang , een lager bod dan voor den driejarigen termijn verkregen. Alleen wat Kadoe betreft, werd
voor den éénjarigen termijn meer geboden dan voor den
driejarigen, maar toch nog vrij belangrijk minder dan voor
de afloopeude pacht betaald werd. Ook de geboden hoogste
sommen voor den driejarigen termijn bleven in een tiental
gewesten beneden de sommen waarvoor laatstelijk de pacht
was afgestaan. Voor sommige perceelen evenwel was de
uitslag zeer g u n s t i g ; zoo werd voor het perceel BantamBatavia-Krawang eu voor de perceelen Samarang en Kediri
respectievelijk f 249 600 , f 240 000 en f 242 400 per jaar
meer geboden dan voor elk der jaren 1 8 8 1 , 1882 en 1883
bedongen w a s , niettegenstaande toen de pachtschat dien
over het tijdvak 1878 t/m 1880 reeds te boven g i n g , wat
Samarang en Kediri betreft, zelfs met f 48 000 en f 204 000
'sjaars. Voor J a p a r a , waar de pachtsom voor den afloopenden tweejarigen termijn slechts bedroeg f 120 000 (tegen
f 181 200 over 1881), werd thans verkregen f 320 000 per
j a a r , tegen welke som indertijd ook de pacht voor elk der
jaren 1878 t/m 1880 was afgestaan. Ook voor nog vier
andere perceelen werd belangrijk hooger sreboden dan bij
de vorige verpachting (over 1881 t/m 1883) het geval was ,
namelijk voor Rembatig en Pasoeroean f 165 600 en
f 144 120 , en voor Bagelen en Probolinggo f 26 400 en
f 25 920 per jaar meer. Voor Soerabaija bleef dezelfde
pachtsom als de laatstelijk betaalde behouden.
Met betrekking tot de elf andere pachtperceelen waren
de aanbiedingen allen ongunstiger dan voor den afgeloopen
pachttermijn , en alleen voor de beide perceelen op Madura ,
waarvoor de hoogste bieder een vereenigd bod had gedaan
(en welke dan ook als één perceel werden afgestaan),
meende de Indische Regeering, rekening houdende met
den ongunstigen indruk dien het faillissement van den op
1 Januari 1881 opgetreden pachter op de gegadigden voor
deze pacht waarschijnlijk heeft uitgeoefend (verg. het verslag van 1881 blz. 143), genoegen te moeten Lemen met
het verkregen bod (f U 0 400 'sjaars), hoezeer dit nog
f 14 400 lager was dan dat waarvoor de pacht tusschentijds (van 1 September 1881 af) was gegund. (De gefailleerde pachter had indertijd de pacht aanvaard voor
f 151 320 'sjaars.) Ten aanzien van negen perceelen werd
dus overgegaan tot herverpachting (bij opbod), en wel ten
opzichte van Madioen, Soerakarta en Djokjokarta al dadelijk
met gunstigen uitslag, daar respectievelijk f 310 9 2 0 ,
f 79 200 en f 42 000 per jaar meer bedongen werd dan de
afloopende pachtsommen bedroegen, terwijl ten aanzien
van Cheribon en Pekalongan eerst bij eene tweede herverpachting (die op den voet van Indisch Staatsblad 1881
n°. 206 bij inschrijving gehouden werd) een bevredigende
uitslag werd verkregen, vermits nu aanbiedingen ontvangen werden die de pachtsommen over den afloopenden termijn respectievelijk met f 19 440 en f 7 8 0 0 'sjaars te boven,
gingen. Wat Cheribon betreft, werd echter die hoogere
som alleen geboden voor 1884, zoodat aldaar de pacht
slechts voor den eenjarigen termijn werd afgestaan. O n gunstig , althans tegenover de pachtsommen betreffende
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den afloopenden pachttermiju , liep de eerste herverpnchting ook af voor Banjoemas , Tagal en Bezoeki, doch voor
deze percealen waren de nudeelige verschillen ([ier jaar
f 20 880, f 9600 en f 204) niet van dien aard dat termen
gevonden werden om eene tweede herverpachtmg uit te
schrijven. Dit laatste geschiedde wel voor Kadoe, waar
het bij de herverpachting verkregen bod (voor den eenjarigen termijn werd toen niet geboden) zelfs lager was
dan het bij de oorspronkelijke verpachting verkregene. Dij
de tweede herverpachting werd voor dit perceel het hoogst
ingeschreven voor den éénjarigen termijn en wel tegen
f 44 040 beneden de jaarlijksche pachtsom over den afloopendeu termijn. De Indische Regeering besloot met deze
aanbieding, die in elk geval gunstiger was dan het bij de
eerste herverpachting (voor den driejarigen termijn) verkregen liod, genoegen te nemen en gunde de pacht voor
Kadoe, evenals die voor Cheribon, alleen voor 1884 ').
De overige perceelen zijn allen voor het driejarig tijdvak
1884 t / m 1886 afgestaan.
Over het geheel was de einduitkomst der gehouden
verpachtingen en herverpachtingen g u n s t i g , daar als totaal
der pachtsommen voor 1884 verkregen werd f 12106440,
dat is f 1629 696 meer dan voor 1883. Als totaal der
pachtsommen over 1883 is bij deze vergelijking aangenomen
f 10 476 744, welk bedrag slechts verkregen wordt wanneer
men voor Madura de oorspronkelijk bedongen pachtsom
van f 151 320 'sjaars in rekening brengt (zie hooger).
Wordt echter de pachtsom in aanmerking genomen,
die de op Madura tusschentijds opgetreden pachter verschuldigd was, dan klimt het verschil ten voordeele van
1884 voor al de pachtperceelen te zamen tot f 1656 216.
Ook de raming van de vermoedelijke winst op het te
verstrekken opium is voor 1884 weder hooger clan voor
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188:! , ten gevolge van de doorgaande daling der opiumprijzen. Terwijl voor 1883 gerekend werd op een voordeelig
verschil tusschen inkoop- en verkoopprijs ten Ledrage van
f 17.25 per katti voor Levantsch en f' 15,20 voor B e n gaalseh opium , kan dit verschil voor 1884 op respectievelijk f 17,30 en f 16,15 worden gesteld •). Het totaal der
vermoedelijke w i n s t , voor 1883 op f 2 844 162 berekend,
kan dientengevolge voor 1884 op f 2 915 118 worden geraamd.
De opbrengst van de opiumpaeht op Java en Madura
is nu , aan pachtsom en winst op de verschil l»nde verstrekkingen , in het geheel te stellen op f 15 021 558 ,
tegen f 13 320 906 volgens de raming over 1883. Eene
berekening van de geldelijke uitkomsten der pacht voor
elk perceel afzonderlijk , zoowel voor 1884 als voor 1883,
wordt aangetrofl'en in bijlage LL.
Verstrekkingen. Uit het volgende gewestelijk overzicht
betreffende de twee laatste driejarige pachttermijnen kan
blijken dat gedurende 1881 tot en met 1883 aan opium
uit 's lands voorraad , met andere woorden aan wettig verkregen opium, door de pachters gemiddeld per jaar2430
katti's minder werden gedebiteerd dan gedurende 1878 tot
en met 1880, en dit terwijl de door het Gouvernement als
maxima verkrijgbaar gestelde hoeveelheden in eerstgemeld
tijdvak per jaar 12 960 katti's hooger waren dan in elk
der laatstgenoemde drie jaren. Had in 1878 tot en met
1880 de wettig gedebiteerde hoeveelheid opium 92.5 pet.
bedragen van de maxima waarover de pachters hadden
kunnen beschikken, voor den laatst afgeloopen pachttermijn 1881 tot en met 1883 daalde de verhouding tot ruim
84.3 pet. Het overzicht doet tevens zien hoe die verhouding
voor de verschillende gewesten uiteen liep.

Hoeveelheden 'uw opium (in katti's )

als maxi.
ma t o e gestaan
voor
elk der
jaren
1881,
1882 en
1883.

GEWESTEN.

aan de pachters \ •ers trekt
gedurendf

door de
pachters
bij h e t
einde van
den p a c h t termijn of
van de
pachttermijnen
overgehoii"
den a).

Over het tijdvak 1878 t/m 1880

na aftrekking
waren voor
van de overelk
gehouden
dier jaren
hoeveelheden,
als maxima
alzoo yemiddeld in elk
de v o l der jaren
gende h o e 1881 . 1882 veelheden
1883 door de
(in
pachters g e katti's).
debiteerd.

was bij het einde w a s . na
van den p a c h t - aftrekking
termijn of van vandeoverde p a c h t gehouden
hoeveelhetermijnen b)
door de p a c h - den. gemidters van de
deld per
hun verstrekte j a a r door de
hoeveelheden
pachters
over
over
overgehouden gedebiteerd 1881 t/m 1878 t/m
(in katti's).
(in katti s).
1883.
1880.

1881.

1882.

1S83.

8 160
3 000
4 600
5 200
23 000
6 767
13 600
19 800
4 862
2 906
2 072
3 600
3 000
5 400
5 450
11 900
10 500
13 731
3 138

8 160
3 000
5 000
4 950
19 800
5 050
11 700
18 300
5 313
3 160
2 030
3 600
3 000
5 400
3 350
10 200
10 150
13 732
3 124

1 283
678
1 769
i
1 736
1 774

000
600
820
600
000
400
000
000
600
000
200

8 160
3 000
5 500
6 050
24 000
9 000
16 400
20 400
3 627
2616
3215
3 600
3 000
4 950
6 000
18 000
12 600
14 434
3 186

176 580

106 738

151 286

139 019

10 292

113917

N a a r gelang / Levantsch . d) 81780
van de soort 1
van het opium j
waren de op- (
gegeven t o - J
talen te v e r - f
deelen in
( Bengaalsch. d) 04 800

76 241

60 632

56 151

•l

•l

c) 75 780

•l

?

90 497

90 654

82 808

•l

•l

c) 87 840

•l

f

170 580

106 738

151286

139019

Bantam-Batavia-Krawang.

8160
3 000
6 000
6 600
9 000
18 000

Bezoeki (met Banjoewangi).

Totaal

Totaal

.

.

.

.

.

6
3
2
3
3
5
6
18
12
15
4

a) Voor nagenoeg alle ge westen

„
1 378
1
1
1
614

„M
17
849
184
6

f

7 732
2 77 4
4 444
5 400
21 888
6 347
13 900
19 041
4 600
2 894
2 1(15
3 395
3 000
5 25(1
4 928
13 084
11 022
13 964
3 149

8 400
2 400
6 000
6 000
24 000
9 000
15 000
21600
6 000
3 000
2 220
3 000
3 000
5 400
6 000
15 000
10 800
12 000
4 200
163 620

Percentsgewijze
verhouding van
de gemiddeld
per j a a r werkelijk
gedebiteerde
hoeveelheden
w e t t i g opium tot
de maxima w a a r o p
de pachters aanspraak hadden.

871
27
177
636
525

.,

2012
967
89
175
1
39

„26

„

731
258
11

6 534

6 943
2 391
5 941
5 288
23 372
6 408
13 200
20 429
4 450
2 730
1 820
3 600
2 987
5 133
5 991
15 000
10 556
11 511
3 591

94.75
92.47
74.07
81.82
91.20
70.53
77.22
88.15
76.67
80.39
74.64
94.31
100
97.22
82.13
72.69
87.48
93.09
74.98

82.66
99.63
99.02
88.13
97.38
71.20
88
91.58
74.17
91.20
81.96
100
99.57
95.00
99.85
100
97.74
95.93
85.50

c) 151 347

81.33

92.50

163 620

h ep de p xchttermr n over 1 881 t/m 18S 3. Drie gewe sten maakt ta eene uitzond e r i n g : T a g i l , waar de pacht

>) De uitslag van de drie verpachtingen betreffende Kadoe was
voor den één- en voor den driejarigen termijn als volgt: bij de
eerste verpachting respectievelijk f 420 000 en f 396 000, bjj de
eerste /«rverpachting f372 000 (alleen voor den driejarigen termijn),
en bij de tweede herverpachting respectievelijk f399 960 en f396360.
Tegen f 399 960 werd ten laatste de pacht afgestaan.
5
) In de Indische mededeelingen vindt men niet aangegeven over
welk tijdvak de prijzen van aankoop enz. die aan deze winst be-

cjjfering ten grondslag liggen, berekend zijn. Slechts vindt men
vermeld dat de in 1883 in Indië aangebrachte partijen opium
(615 kisten of 61 500 katti's Levantsch en p. m. 950'/j kist of
95 050 katti's Bengaalsch), met inbegrip van de kosten van verzending
naar Batavia, Samarang of Soerabaija, het Gouvernement kwamen
te staan op gemiddeld f 1 332,535 en f 1 380,41s per kist, welke
sommen voor de in 1882 aangebrachte partijen bedroegen f 1316,49
en f 1 460,89.
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telkens voor één dier jaren, en Japara en Djokjokarta, waar de pacht eerst alleen voor 1881 , en daarna voor den tweejarigen termijn 1882 en
1883 werd afgestaan.
b) Alleen Tagal valt in deze opgaven voor meer dan één pachtterm\in, omdat de pacht er eerst alleen voor 1878. en daarna voor de twee
volgende jaren te zamen werd afgestaan.
e) Over elk der behandelde jaren 1878 t/m 1880 afzonderlijk beliep de verstrekte hoeveelheid — dus zonder het door de pachters overgehouden
opium in mindering te brengen — achtereenvolgens 1 5 9 1 8 0 , 158402 en 142934 katti's , of gemiddeld per jaar 153525. (Over de drie latere
jaren beliep de gemiddelde verstrekking per jaar 152 348 katti's.)
d) Deze verdceling berust op de oorspronkelijk vastgestelde verhouding waarin de pachters, die zich daaromtrent staande de verpachting moeten
verklaren , de beide soorten van opium wenschten te ontvangen. In den loop der pachtjaren zijn echter nu en dan wijzigingen toegestaan in de
eenmaal vastgestelde verdceling, ten gevolge waarvan gedurende 1881 de pachters aanspraak hadden op 79 980 katti's Levantsch en 90 000
Bengaalsch opium . gedurende 1882 op 70 000 en 99 980 , en gedurende 1883 op 77 095 en 98 885 katti's.
Ingevolge de wijzigingen in den loop vnn den pachttermijn in de hier opgegeven oorspronkelijke verdeeling gebracht, verkregen de pachters
aanspraak
praak over 1878 op 72 430 katti's Levantsch en 91 190 katti's Bengaalsch opium, over 1879 op 71 480 en 9 2 1 4 0 , en over 1880 op 09 330 en
m
lratti'a
94 290 katti's

I

.

.

.

.

. . . .

.

. . .
Banjoe-

f

114.80 5

f 137,00

80,40
104,40
100,325
39,C35
53.70
07,13
89,01^
95.50
78.835

145,28
127.06
114,00
127,50
110,07
85.37
170.83
140.48
104,355

75,115
81.50
95.20
112.22
180.445
133^41
130.52
101.08
78,44

91,50
114.50
107.98
128.00

»)
143.00
183.00
210.00
105.09

per
per
thail matta
C/16
C/ioo
katti). thail).
f14.00 f 0,32
15,77 0,18
16.00 0,32
12,00 0.16
11.39 0,12
10.03 0.14
10,50 0,135
9,00 0,10
0,115
8.12
0,105
10.75
17.50
10.995 0,13

k

8.00
13.00
8,495
14.00
12.50
11.625
10.00
12.00
10.30

0,13
0.24
0.185
0,15
0.20
0.13
0.20
0.22
0.095

a) Al naarmate van de bijvoeging van andere bestanddeelen (tabak .
gambier enz.) levert het ruw opium tusschen de 50 en 80 pet. aan bereid
opium uit.
b) Niet opgegeven.

Aanzuivering der pachtpciminycii. In 1883 had 's lande
kas aan pachtschat te vorderen (over December 1882 tot
en met November 1883) eene som van f 10 449 274. Untvangen werd , met inbegrip van boete voor te late kwijting
en vau de betalingen in mindering van den achterstand
over vroegere jaren, f 10498 283, tegen f 10 853 894 in
1882 en f 11040 217 in 1881. Over 1883 waren bij het
einde van dat jaar achterstallig de pachters van Kadoe ,
Probolinggo, Bezoeki, Banjoemas , Bagelen en Japara, en
wel over de maanden November en December 1883 , tot
een gezamenlijk bedrag van f 14(5 595. In het eerste k\vartaal dezes jaars is hiervan evenwel reeds het grootste gedeelte aangezuiverd. De in 't vorig verslag (blz. 154) bedoelde schulden van de gewezen pachters in Kadoe en
Madioen waren toen geheel afbetaald. Daarentegen kon
nog niets geïnd worden in mindering van den achterstand
over 1881 van den gefailleerden pachter van Madura. Op
een zijner borgen is inmiddels lijfsdwang toegepast. Ook
werd niets ontvangen op den ouden achterstand (over 1871)
wegens de pacht in Samarang en Kadoe, daar de borgen
van wijlen dien pachter mede onvermogend zijn gebleken.

GEWESTEN.

—• o
Batavia
. . .
Krawang . .
Preunger reg.
Cheribon . .

.
.
.
.

Pekalongan .
Samarang. . .
Japara
Rembang . .
Soerabmja . .
Pasoeroean. .
Probolinggo .
Bezoeki
. . .
Banjoemas . .
Bagelen...

.
.
.
.
.
.
.
.

M
7

IM

52
40
3
4

.

Djokjokarta .
Soerakarta . .
Madioen. . .
Kediri
. . .
Madura
. . .

.
.
.
.
.

Totaal .

.

.

Aangehaalde
hoeveelheden, a )

Getal aanhalingen.

1
273
1 025
99
31
1 663

3é
'3 —
«S 'S.
o

ja

hails

Bantam
Batavia
Krawang
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
. .
Bembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki (mot
wangi)
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura

Gemiddelde
verkoopprijzeu van bereid
opium gedurende 1883 a)

Sluikhandel. Gedurende 1883 werden 6742 aanhalingen
gedaan, die eene hoeveelheid betroffen van 7177 katti's
ruw en 3181 katti's ljereid opium welke laatste hoeveelheid, tot het gewicht in ruw opium herleid, op het dubbel
kan worden gesteld. Men kan dus rekenen dat in 1883 in
't geheel de hand werd gelegd op 13539 katti's onwettig
bezeten ruw opium, tegenover 11 767 en 9429 katti's in
1881 en 1882. Gedurende den laatsten driejarigen pachttermijn liepen alzoo de gezamenlijke aanhalingen, ten
getale van 19 736, over 34735 katti's ruw opium. Tegenover de uitkomsten gedurende den pachttermijn 1878 tot
en met 1880 leveren die totalen geen aanmerkelijk verschil
op, daar in die jaren het totaal aanhalingen bedragen had
20 350 en de aangehaalde hoeveelheden (het bereid opium
door verdubbeling weder herleid tot ruw) 36 537 katti's.
Uit het onderstaand gewestelijk overzicht betreffende de in
1883 gedane aanhalingen kan blijken dat, evenals in vorige
jaren, de meeste gevallen van sluikhandel aan het licht
kwameu in de gewesten .Samarang , Japara , Soerakarta ,
Djokjokarta en Rembang. Wat de achterhaalde hoeveelheden betreft, deze waren verreweg het belangrijkst in
Japara, Samarang en Rembang. In de twee eersten dezer
gewesten werden door de opiumpolitie ter zee onder andere
vier belangrijke aanhalingen gedaan, die te zamen , in
ruw opium berekend, 3893 katti's bedroegen.

otaal

Wegens
pachtschat en in
Gemiddelde
koopsprijs (deze
PACHTPERCEELEN.
opbrengst door
laatste a f 30 per
de pachters
(De gewesten Bantam, katti) is het in gedurende 1883
1883 verstrekt
Batavia en Krawang
verkregen van
ruw opium
maken te zamen één
één katti ruw
den pachters te
perceel uit.)
opium.
staan gekomen
per katti op:

Evenmin werd iets aangezuiverd van de vordering op den
pachter van Soerakarta over 1875. Pogingen zullen echter
in het werk worden gesteld tot verhaal op de erven van
een zijner borgen.

pium

Evenals vroeger behelzen de Indische opgaven weder
eene berekening van de sommen waarop in de verschillende
pachtperceelen het ruw opium (alleen wegens betalingen
aan het Gouvernement) den pachters per katti kwam te
staan en van de sommen die zoodanige hoeveelheid geacht
kon worden hun te hebben opgebracht. Ofschoon aan de
laatstbedoelde sommen weinig waarde is te hechten (verg.
onder anderen het verslag van 1882 blz. 153), worden de
ontvangen cijfers hier overgenomen , nevens eene opgaaf
van de gemiddelde debietprijzen van bereid opium.
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140
42
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15
35
42
5
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30
42
42
7
49
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1 883 c) 1 935 c) 5 208
342
382 2 900
83
86
65
09
09
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30
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87
35
35
o
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172
13
140
147
19
553
280
134
089 d)\ 436
309
172
73
12
112
112
12
115
84
83
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12
5
7
9
9
12
12
11
4
0
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3
12
11
7
13
7
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5
13
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9
5
8
7
o
3
9
9
3
o
1
1
3
0
1
o
8
5
3 e) 8

a) Waar bereid opium is aangehaald , is de hoeveelheid herleid tot
r u w , en wel door verdubbeling.
b) Hieronder 3 aanhalingen bewerkstelligd door de opiumpolitie ter
zee . te zamen betreffende ruim 2483 katti's (1057 kattis ruw en 713
katti's bereid opium).
c) Hieronder 1 aanhaling als voren, ten bedrage van 1410 katti's

Bijlage C.
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(1190 katti'a ruw en 60 katti'a bereid opium).
d) Van bet hier opgegeven totaal aanhalingen hadden er 278 plaats
waarbij tegelijk met ruw ook bereid opium werd aangehaald. Dit getal
telt dus in eli der beide voorgaande kolommen.
<) Van deze hoeveelheid werden in ruwen staat aangehaald 717G katti'a,
11 thails en 8 malta's.
Met het waken tegen den sluikhandel ter zee langs Java's
noordkust werd ook in het afgeloopen jaar voortgegaan, en
met niet ongunstig gevolg, zooals is af te leiden uit de boven
medegedeelde aanhalingen op de kusten van Samarang en
Japara , en uit den bevredigenden afloop van de verpachtingen in die gewesten. Vaugouvernementswege werd voor dit
toezicht aangewezen de hopperbarge Sorrahaija van den
dienst der Bataviasche havenwerken , vermits de llanik ,
•waarvan in het vorig verslag werd melding g e m a a k t ,
benoodigd was voor den dienst in straat Soeuda in verband
met de ramp van Krakalau. Bovendien werden , in overleg
met den pachter van J n p a r a , aanvankelijk voor zijne en
later voor gouvernementsrekening, eenige djoekoengs gehuurd en langs de kust op patrouille uitgezonden. Daar
het echter spoedig bleek dat deze maatregel niet voldoende
was om aan de uit Bali komende grootere vaartuigen het
afzetten hunner opiumlading te btdetten , werden, op voorstel van den adsistent-resident van Joana H. L. C H . T B
MKCHKI.KN , door den resident van Japara meer ingrijpende
maatregelen genomen. Van het vertrek uit Bali van vaartuigen die opium aan boord hadden door den resident aldaar
per telegraaf verwittigd, zond hij eenige prauwen van
dezelfde grootte als de smokkelvaartuigen in zee om deze
laatsten tegemoet te gaan en daarna ona'gebroken te b e waken. Aan de prauwen werden een paar djoekoengs
toegevoegd , welker bemanning in last bad om , wanneer
het opiumvaartuig zijne lading aan van de kust komende
visschers- of andere vaartuigen bad overgegeven, deze te
achterhalen, te visiteeren en des noodig aan te houden.
Deze maatregelen hadden de gunstigste gevolgen. De
opiumschepeu moesten weken achtereen blijven l i g g e n ,
zonder huijne lading aan wal te kunnen brengen. Blijkens
's pachters boeken werd gedurende het tweede halfjaar van
1883 voor omstreeks f 80 000 meer verkocht dan in het
voorafgegane j a a r , terwijl volgens eenstemmige berichten
de prijs der smokkelwaar aanzienlijk toenam. Op grond
hiervan werd bij Indisch besluit van 15 Maart 1884 n°. 8
eene opiumpolitie overeenkomstig dit stelsel georganiseerd ,
en , vermits de ondervinding de noodzakelijkheid bad aangetoond om meer eenheid te brengen in de te nemen
maatregelen , de leiding van die maatregelen toevertrouwd
aan den straks genoemden adsisteut-resident van J o a n a ,
onder genot eener toelage van f 400 's maands boven zijne
gewone bezoldiging. Aan dien ambtenaar werd tevens de
beschikking gegeven over drie hopperbarges van de Bataviasche havenwerken en aan den resident van Japara een
krediet van f 50 000 geopend voor het huren van inlandsche
vaartuigen, het bezoldigen van inlandsch personeel enz.
Tevens werd eene bijzondere instructie voor den ambtenaar
T E MECHKLEN vastgesteld en eene ordonnantie uitgevaardigd (Indisch Staatsblad 1884 n°. 42), waarbij de bevoegdheid tot het opsporen van overtredingen van de verbodsbepaiingen betreffende den invoer, uitvoer en vervoer over
zee werd uitgestrekt tot de personen welke daartoe van
dien ambtenaar eene opdracht zouden hebben ontvangen ,
en de zoodanigen tevens gerechtigd werden verklaard om ,
met inachtneming van het bepaalde bij Indisch Staatsblad
1882 n°. 1 1 5 , verdachte schepen en vaartuigen te onderzoeken.
Met betrekking tot de opiumpolitie te land werden de
bestaande maatregelen, die over het algemeen gunstig
werkten, bestendigd en hier en daar nog uitgebreid.
Behalve door den pachter te Japara werd in het afgeloopen jaar tot bestrijding van den sluikhandel krachtig
medegewerkt door de pachters in de residentiën Batavia,
T a g a l , Probolinggo , Bezoeki, Banjoemas , Bagelen , Kadoe en Madioen.
De lieden die op overtreding der optumbepalingen b e trapt werden, waren voor het meerendeel inlanders. In
Djokjokarta en in een vijftal andere gewesten , in welke
laatsten echter niet veel aanhalingen voorkwamen, waren de
overtreders meerendeels Chineezen. In Samarang, Japara ,
Pasoeroean, Kediri en Kadoe werden ook aanhalingen bij
Europeanen gedaan.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884—1885.
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Voorts werd te Batavia eene poging ontdekt om pillen,
bestaande uit of vermengd met opium , in te voeren als
medicijn. Ter zake is door de Indische Regeering beslist
d a t , aangezien die pillen moeten worden beschouwd uls
bereid o p i u m , invoer van die pillen anders dan voorreke»
ning van het Gouvernement, alsmede de verkoop anders
dan door den pachter, verboden i s , behoudens de bij Indisch Staatsblad 1872 n°. 170 ten behoeve der particuliere
apothekers vastgestelde uitzondering.
Verboden kringen. Uit de Preanger regentschappen die
geheel, en uit de zeven') gewesten die slechts gedeeltelijk
voor den invoer of den verkoop van opium gesloten zijn ,
luiden de berichten omtrent de werking van dit verbod
uiteenloopend. In Soerabaija, Bantam en Bagelen bleken
de bepalingen doeltreffend te werken. De residenten der
twee laatstgenoemde gewesten waren zelfs voor eene u i t breiding van de verboden kringen gestemd. Daarentegen
is in Gheribon en Banjoemas het verbod bezwaarlijk te
handhaven als de politie niet zeer krachtig optreedt. Ook
is minder bevredigend wat omtrent de Pn-anger regentschappen wordt medegedeeld. Aldaar hadden J8 a a n h a lingen plaats, terwijl de resident toeneming van den si uikbandel constateert, hetgeen door hem geweten wordt aan
den toeloop van vreemd werkvolk in verband met den
spoorwegaanleg en met de ontginning van nieuwe erfpachtsperceelen , zoomede nan de vergemakkelijking van de gemeenschap met Batavia en Buitenzorg ten gevolge van de
spoorwegverbinding. Hij acht daarom verscherping van de
verbodsbepalingen en verzwaring van de straffen noodig.
Ten opzichte van de verboden kringen in Probolinggo,
althans wat het district Kandangau betreft, werkt de
vermeerderde toeloop van vreemd werkvolk naar de landbouwondernemingen eveneens ongunstig, zoodat de resident
van meening is dat het meer in zwang komende opiumgehruik zal moeten leiden tot intrekking van het verbod
voor die streek. Nopens de werking van het verbod in een
geleelte der afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia) zijn
geen bijzonderheden gemeld.
In 't geheel werden in 1883 in de verboden kringen 96
aanhalingen g e d a a n , bij één waarvan de achterhaalde hoeveelheid (in Cheribon) uit ruim 12 katti's bestond. Op
Bawean — de eenige verboden kring in de residtntie Soerabaija — k w a m weder geen enkele aanhaling voor.
2'.

Buitenbezittingen.

In de gewesten Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen , P a lembang en Zuider- en Oosterafdeehng vanBorneo, waar
de regeling van de opium pacht in hoofdzaak overeenkomt
met die voor Java en Madura, liep de driejarige pacuttermijn mede met 31 December 1883 ten einde.
De nieuwe verpachtingen , die ingevolge Indisch Staatsblad 1883 n°. 198 voor 1884 en voor 1884 tot en met
1886 werden gehouden , vielen over 't geheel zeer bevredigend u i t , daar voor het eerst- en voor het laatstgenoemde gewest respectievelijk per jaar f 63 390 s ) en f 5232
meer geboden werd dan de pachtsum over 1883 bedroeg,
terwijl voor Palembang en Benkoelen (in dit laatste g e west bij herverpachting) slechts weinig minder verkregen
werd dan voor de afloopende pacht verschuldigd was. Het
nadeelig verschil bedroeg niet meer dan f 120 en f 588
per jaar. In al de vier gewesten werd de pacht weder voor
drie jaren tegelijk afgestaan. De bedongen pachtsommen
blijken uit het volgende staatje , waarin ook de winst is
opgegeven die vermoedelijk door het Gouvernement op bet
l
) Thans ten getale van acht. Immers sedert by Indisch Staatsblad
1884 n°. 90 (zie blz. 66 hiervóór) het district G.indnsoli is afgescheiden van de residentie Preanger regentschappen en bij Krawang
gevoegd, met behoud voor Gandasoli van dezeitde (voorde Preanger
regentschappen geldende) bijzondere regelingen, o. a. met betrekking tot de opiumwetgeving, als er tot dusver werkten, is van
Juni 1884 af ook Krawang te rangschikken onder de gewesten
met verboden kringen.

') Het voordeelig verschil beliep eigenlyk slechts f59 640, vermits voor eene juiste veigeljjKing ten bate van 1883 nog zou moeten
worden gebracht de som van f 3750 welke over dat jaar meer zou
ontvangen zjjn , wanneer het uitsluitend recht tot invoer van opium
in het landschap Troemon (Indisch Staatsblad 1883 n». i31), afgestaan tegen f 750 's maands, niet slechts van 2 Juni 1883 af, maar
over het geheele jaar 1883 door den pachter was uitgeoefend.
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ta verstrekken opium zul worden behaald.
1883.

GEWESTEN.

V irmoedelijke
winst op
Pachtr- de tiM'^u-

1884.
Vermoedelijke
wiust op
P a c h t - de toegeïe
stanc
zamen.
maxima
som.
hooveelliedcu
opium, b)

ïe

Stille'

som.

maxima
hoevcelheden
opium. //

zamen.

Sumatra's WestI' 27.'. 370 f 185 382 f 400
f 338 700 f 191 284T 530 044
kust . . .
33 120
40 284
Benkoelen . ,
7 20G;
40 410
32 532
7 752
Palembang .
140 040
il (Ito! 181 080 130 020, 43 005 183 525
Zuider-enOoster
11190| 32010
21 720
26 952
11028
afd. v. liornco
38 580
f 470 250 f241908 f 715 158 f 538 104 f254 209 f 792 433

a)
I
I
I
o) Ter zake van het tussrhentijds aan den pachter van Sumatra's
Westkust toegekende ui'sluitend recht tot invoer van opium in het
landschap Troemon is ouder de pachtsom eene verhooging begrepen van
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1 5250 en onder de vermoedelijke winst eene verhooging (naar reden
van f 17.25 per kutti over 2000 katti's! van f 34 500. In 't vorig verslag
werd de vernoogiug vau pachtsom berekend op f 0000, doch de som 18
f 7j0 lager moeten worden gesteld , omdat de regeling betreffende Troemon niet reeds met 1 Mei 1883, maar eerst oen maand later in werking
is kunnen treden.
h De hoeveelheden zijn bij de nieuwe verpachtingen onveranderd
gebleven. Alleen voor den pa.hter ter Sumatra's Westkust is gerekend
op de verstrekking van Levantsch opium en wel op een maximum van
0800 katti's. De overige 4500 katti s waarop die pachter recht beeft,
wensclite hij in Bengaidsch opium te kunnen ontvangen. De pach'ers
in lieukoelen en Palembang verklaarden zich weder uitsluitend voor
deze laatste soort. Ook de pachter in de Zuider- eu Oosterafilpcling
,nn Borneo, die vroeger een gedeelte in Lovantache soort gewenscht
had, vroeg voor den nieuwen pachttermijn uitsluitend Bengaalsch
opium aan.

De in het staatje uitgetrokken vermoedelijke winst is
berekend op eene verstrekking van de volle hoeveelheid
waarop de pachters aanspraak konden maken. Uit de volgende driejarige opgaaf kan echter worden gezien dat in
de vier gewesten te zamen genomen gedurende den g e heelen pachttermijn 1881/83 te nauwernood 5/, van de
toegestane maxima werden aangevraagd. (Hoeveel opium
de pachters op 31 December 1883 nog overhielden, vindt
men niet opgegeven.)
Verstrekte hoeveelheden opium (in katti's).

GEWESTEN.
Levantsch.

Bengaalsch.

Te
zamen.

Lev.intsch.

6 090
438
2 184
677

3168

Te
zamen.

Levantsch.

120

3 365
440
1827
600

6 533
440
1827
720

3 550
n
n
112

2 364
240
2 025
345

5 914
240
2 025
457

1881.
3 281
n

Bengaalsch.

1882.

Bengaalsch.

Te
zamen.

1883.

Palembang
Zuidcr- en Oosterafd. van Borneo.

.

.

.

120

2 80!)
438
2 184
557

T e zaruen

.

.

.

3 401

5 988

9 389

3 288

6 232

9 520

3 002

4 974

8 636

Aantal katti's als maxima toegestaan voor
de vier g e w e s t e n te zamen a) . . . .

4 320

8 940

13 260

4 320

8 940

13 260

b) 6 320

8 940

15 260

919

2 952

3 871

1032

2 708

3 740

2 658

3 966

6 624

D u s minder verstrekt dan toegestaan

.

.

a) Voor elk der vier gewesten afzonderlijk beliepen de maxima als volgt: Sumatra's Westkust (behalve de verhooging voor Troemon
bedoeld in noot b ) 9300, Benkoelen 480, Palembang 2700 en Zuider- en Oosteratdeeling van Borneo 720 katti's. Alleen de pachters van
eerst- en laatstgenoemd gewest wenschten gedurende 1881 t/m 1883 een deel van de hun toekomende verstrekkingen in Levantsch opium
te ontvangen, en wel hoogstens 4200 en 120 katti's per jaar.
b) Hierbij is rekening gehouden nut de hoeveelheid van 2000 katti's (uitsluitend Levantsch opium) den pachter voor den invoer in
het landschap Troemon toegestaan (Indisch Staatsblad 1883 n°. 131).
De prijzen waarvoor in de bovengenoemde gewesten het
In de overige buitenbezittingen , voor zoover er met 31
opium in bereiden staat door of vanwege de pachters gesleten
December 1883 de pacht niet voortliep (hetgeen het geval was
•werd (ruw opium werd alleen ter Sumatra's Westkust en
in Groot-Atjeh , in de meeste pachtperceelen van Sumatra's
in de gouveruementsnf leelingen van Palembang bij uitzonOostkust en in de gewesten Banka, Billiton, Westerafdeeling
dering op sommige plaatsen verkocht) bedroegen gedurende
van Borneo en Celebes en onderhoorigheden), werden voor
1883 gemiddeld ]>er thail en per matta ('/ „„ thail) als volgt:
den nieuwen pachttermijn (doorgaans alleen 1884) overal
hoogere pachtsommen verkregen, vooral in Riouw en op
Sumatra s Westkust
f 9,77 en f 0.10»
Benkoelen
14,00 „
0,16'
Bali, waar, evenals in het ditmaal aangeboden pachtperceel
T> 1 K
I gouvernements-afdeelingen. . . . 13,10 „ 0,17
ter
Sumatra's Oostkust, de nieuwe pacht voor drie jaren
•laiemoang ^ IJtjambi
6,25 „ 0.08
(1884 tot en met 1886) werd afgestaan. Een en ander kan
Zuider- en Oosteratdeeling van Borneo. . . . 11,73 „
0,12
nader blijken uit het driejarig algemeen overzicht in bijlage
Ten opzichte van twee dezer gewesten vindt men ook
MM hierachter en uit de volgende verkorte opgaaf.
de hoogste en de laagste prijzen opgegeven , en wel voor
Pachtsom 's jaar» voorden Pachtsom 'sjaars voorden
Sumatra's Westkust per ihail respectievelijk f 12 en f 7,88
Gewesten.
afgeloopen pachttermijn.
nieuwen pachttermijn.
en per matta f 0,15 en f 0,08, terwijl in de gouverneSumatra's Oostmentsafleelingen van Palembang de hoogste prijs per thail
kust (all en voor
f 1G en per matta f 0,20 bedroeg, en de laagste respeczooveel betreft het
perceel
Paneitievelijk f 9 en f 0,16. Ruw opium was in deze laatste
KottaPinang-Bitwee gewesten verkrijgbaar tegen gemiddeld f 4,60 en
la met het district
f 6.35 per thail en f 0,07 en f 0,08 per matta.
Laboean Batoe) . voor 1881 t/m 1883 f 5 124 voor 1884 t/m 1886 f 19 440
Biouw
id. '
In het. pachtgebied van Sumatra's Westkust werden geid.
366 600
442 200
MejMinahassa.
1883
10 080
1884
11 100
durende het afgeloopen jaar 59 aanhalingen g e d a a n , waarbij
nado (G .rontalo.
id.
id.
3 420
3 720
in 't geheel 13 katti's ruw en 30 katti's bereid opium
/ Hoofdplaats
werden achterhaald, tegen 47V 3 en 6'/, katti's bij 31 aangj Amboina met
'3 Kajeli opBoehalingen in 1882. Ter hoofdplaats P a d a n g , waar alleen 33
•p roe
id.
id.
12 960
19 020
aanhalingen voorkwamen , bestond ongeveer de helft der
<) I Banda eilanovertreders uit Chineezen ; de overige aanhalingen (in de
den
60
600
id.
1881 t/m 1883
91260
Padangsche Bovenlanden ten getale van 22) geschiedden
Tornate
8 580
id.
1883
8 840
Timor
2 220
id.
id.
2 256
meestal bij inlanders. In Benkoelen en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo kwamen slechts 4 en 2 overtreBali Jleng
i B o e l.e -.
79 200
id.
1884 t/m 1886 168 120
dingen aan het licht, allen betreffende geringe hoeveelLombok 15L e m heden. In Palembang werd bij 13 aanhalingen, meest in
6 000
id.
id.
12 120
Djambi, de hand gelegd op omstreeks 14 katti's opium.
f 554 784
f 778 076
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De aanzuivering der pachtpenningen had in 1883 overal
Gouvernement tegen schadeloosstelling hebben ;.fgestaan ,
in de buiten! ('zittingen geregeld plaats. De pachter ter
werd reeds melding geinnakt op blz. 18 van dit versla;.:.
Sumatra's Westkust en die op Billiton betaalden echter
Bedoelde districten zijn, te rekenen van 1 Januari 1884 .
een gedeelte van het door beu over de maand December
bij het gouveruementspachtgebied in Deli getrokken , dat
verschuldigde, in stede van op den laatsten d a g dier
tot dusver feitelijk slechts de Maleische strelen aldaar
maand , eerst in den loop van Januari jl.
omvatte. De pachter, wiens contract nog tot ultimo 188.)
d u u r t , zal voor die uitbreiding van zijn monopolio geduDe verpachting op B u i . of juister in de gouvernementsrende 1884 en 1885 dezelfde som meer betalen (f 401M>
afdeelingen Boeleleng en Djembrana, welke voor het jaar
'sjaars) die het Gouvernement als schadeloosstelling aan
1883 voor het eerst van gouvernementswege gehouden was
de bedoelde Maleische bestuurders heeft te vol leen.
en toen geleid liad tot onderhandsche g u n n i n g tegen lagen
prijs, omdat voor eene herverpachting de tijd te kort schoot
Aan de gouvernementspacht in Deli zul ook ten goede
(verg. vorig verslag blz. 158j, leverde d i t m a a l , zooals uit
komen de maatregel bij Indisch Staatsblad 1883 n°. 215
vorenstaande opgaaf blijkt, eene veel gunstiger uitkomst
ten aanzien van de Tamiangsche landschappen genomen ,
o p , 't g^en hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan eene
volgens welken aldaar geen opium ingevoerd noch van do
betere reglementeering van de pacht (Indisch Staatsblad
eene kustplaats naar do andore over zee vervoerd mat,'
1883 n°. 216), meer in overeenstemming met den eigenworden zonder licentie van den plaatselijk beaturenden
aardigen foitelijken toestiind van den opiumhandel op üali, ambtenaar. Tevens werd d e aanwezigheid van opium aan
•waar loor de bezwaren zijn weggenomen die in 1883 van
buord van schepen, die zich zonder zoodanige licentie
de zijde des pachters tegen het toen werkende reglement
binnen drie Engelsche mijlen van do Tamiangsche kust
geopperd waren. De feitelijke toestand komt hierop neer,
bevinden , met verboden invoer gelijkgesteld. Tot dusver
dat zij die bereid opium van Bali uitvoeren het in ruwen
was in de Tamiangsche landschappen de invoer van opium
toestand koopen van Armenische handelaren, die het van j geheel onbelemmerd , behoudens de betaling van invoerSingapore hebben aangevoerd en het laten bereiden door den
recht aan het Gouvernementen van een cijns aan de hoofden
pachter. Deze houdt het opium onder zich totdat het wordt
voor de bereiding en den verkoop. Door de bedoelde gouuitgevoerd , en onder zijn toezicht wordt het uit het kook- ; vernementscontröle hoopt men aan de eene zijde de pacht
h u i s , dat in de onmiddellijke nabijheid van de aanlegpla^ts
in het aangrenzende gouverneinents-pachtgebied ter S u der prauwen gelegen i s , verscheept. Op Bali komt geen
matra's Oostkust tegen sluikhandel uit Tamiang t e kunnen
bereid opium voor dan hetgeen door den pachter wordt
beschermen, anderdeels benadeeling onzer belangen in de
verkocht, en hetgeen onder zijne berusting is als be- aangrenzende Atjehsche onderhoorigheden te kunnen tegenstemd voor uitvoer. In het vorige reglement nu werd van
gaan (verg. hetgeen op blz. 17 hiervóór is gezegd nopens
het verbod om opium te bezitten, te vervoeren en te ver- de aanschaffing door Atjehers van oorlogsniaterieel en
koopen , zoowel ten aanzien van ruw als van bereid opium ,
opium in Tamiang). Daar het wenschelijk voorkwam het
uitgezonderd het bezit enz. van heele kisten opium verzepachtgebied van Deli van de Atjehsche onderhoorigheden
geld door den pachter. Deze vreesde echter dat die bepa- gescheiden te laten door eene streek waar bijzondere beling aanleiding zou geven tot het misverstand als zouden
palingen gelden , en waar men het in de hand zuu hebben
ook anderen dan hij recht hebben op den handel in bereid
zoodanige maatregelen te nemen als onze belangen in Atjeh
o p i u m , weshalve in de artt. 1 1 , 12 eu 13 van het nieuwe
zouden eischen , werd aan de genoemde verbodsbepaling
reglement het bezit enz. van bereid o p i u m , behalve in
de voorkeur gegeven boven eene inlijving van de Tamianghoeveelheden van één tliail, verboden is zonder voor het
sche landschappen bij het p chtgebied van Deli.
bezit enz. in heele kisten eene uitzondering te maken. Ten
De in ' t vorig verslag (blz. 158) vermelde maatregelen
behoeve van den boven omschreven uitvoer is alleen bepaald dnt het verbod niet toepasselijk is op het in eigen- tot tegengang van den sluikhandel in sommige andere
buitenbezittingen werden voor het jaar 1883 bestendigd.
dom hebben , bezitten en naar de reede vervoeren van door
Aan ieder der op Banka voor de opiumrecherche ui dienst
den pachter voor den uitvoer over zee bereid opium, mits
het onder berusting of bij het vervoer van het kookhuis gestelde ambtenaren werden twee oppassers toegevoegd, in
stede van één zooals aanvankelijk was bepaald. Toen het
naar de prauw onder toezicht van den pachter blijve
bleek dat ook op Banka in vrij belangrijke mate in zwang
(art. 13). Ook de bepaling van art 2 werd op verzoek des
was gekomen het gebruik van als medicijn ingevoerde
pachters in het reglement opgenomen. Deze is namelijk
gewoon om aan de slijters een zeker aantal bollen te ver- zoogenaam !e anti-opiumpillen , — die echter in (.en regel
dienden ter vervanging van de opiumpijp, — besliste de
koopen , die zij verplicht zijn te nemen tegen een hoogeren
dan den marktprijs, terwijl zij het opium dat zij meer be- Indische Regeering dat alleen de pachter tot den invoer
van die pillen bevoegd is (verg. blz. 145 hiervóór). De maathoeven tegen den marktprijs kunnen verkrijgen (eerstbedoeld
regelen welke op Billiton genomen werden met het doel
opium heet parfjck-opium. het andere siram). De slijter heeft
er op deze wijze geen belang bij om opium uit de nabu- om den sluikhandel in opium tegen te gaan en daarbij
rige rijkjes binnen te smokkelen , maar aan dat stelsel is tevens zooveel mogelijk de ontevredenheid en het verzet
bij de mijnwerkers, als gevolg der opiumrecherche, te
het gevaar verbonden dat de eene slijter goedkooper verkoopt
voorkomen, hebben niet aan het doel beantwoord. Voortdan de andere en dat zijne goedkoopere w a a r i n den kring
durend worden van de zijde der Billit(>n-niaatschap| ij kl«chvan zijn concurrent wordt binnengesmokkeld, zoodat deze
ten vernomen over de wijze waarop de opiuiupolii ie wordt
de kans loopt om zijn padjek-opiura niet van de hand
uitgeoefend en over de nadeelige terugwerking daarvan
te kunnen zetten. Om hieraan tegemoet te komen i s ,
op den mijnarbeid en op ..e tinproductie. Ook de pachter
in navolging van hetgeen eenige jaren geleden door het
ondervond de nadeelige gevolgen der ontevredenheid van de
voorloopig iijlandscb bestuur was bepaald, in het nieuwe
mijnwerkers, die zooveel mogelijk door het gebruik van
reglement eeu verbod opgenomen om o p i u m , gekocht
anti-opiumpillen in hunne behoefte aan opium vooi zagen,
bij een slijter van den pachter, van den eenen kring van
zoodat het debiet des pachters in 1883 IK g geen 1900
verkoop naar een anderen te vervoeren. Tot de verdere
katti's bedroeg. Voor het bestuur is de moeilijkheid om
wijzigingen van aanbelang behooren nog eene duidelijkere
tot eene bevredigende oplossing van deze bezwaren te
omschrijving van 's pachters monopolie, opheffing van het
geraken hierin gelegen , dat aan de eene zijde de ueatrij*
verbod om bereid opium te vervoeren na zonsondergang,
ding van den opiumsmokkelhandel niet kan worden
alsmede bepaling van de maximum hoeveelheid ruw opium ,
overgelaten aan personeel van de Billiton-maatschappij.
waarvan bet bezit geoorloofd i s , op één b o l , in stede van
en aan den anderen kant het gevaar, verbonden :.an de
twee thails, ter tegemoetkoming aan die verbruikers die
op eigen bereiding gesteld zijn. In verband met deze uit- inmenging van niet altijd zeer ontwikkelde beambten
der opiumpolitie in de aangelegenheden van hetrmjnwerzondering op 's pachters uitsluitend recht tot het bereiden
van opium w e r d , tot wering van misbruik , in art. 21 kerspersoneel, niet kan worden ontkend. De Indische Kegeering beeft zich dan ook niet kunnen vereenigen met
straf bedreigd op het bezitten van voor de bereiding van
het voorste! van den vertegenwoordiger der Billitonopium dienende gereedschappen zonder vergunning van
maatschappij om aan hare administrateurs-magistraten
den pachter.
een actiever aandeel in zake de opiumpolitie toe te kennen
en evenmin met het denkbeeld van het hoofd van ge\vesVan de met de Maleische bestuurders der Battaksche
telijk bestuur om de beambten tot tegengang van den
districten in Deli (residentie Sumatra's Oostkust) getroffen
sluikhandel geheel onafhankelijk te maken van de admiovereenkomst, waarbij zij hun opium-monopolie aan het
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nistrateui>,-magistrateii, maar de voorkeur gegeven (besluit ild. 1 Juni jl.) aun de aanstelling op Billitnn van een
ambtenaar van Benige ontwikkeling, die zicti uitsluitend
met opiumzaken zal heliben bezig te houden. Tot deze
betrekking is een verificateur bij de in- en uitvoerrechten
en accijnzen benoemd, wien zes Chineesche oppassers zijn
toegevoegd. Bij betselfde besluit is aan den directeur van
Bnaneien opgedragen het noolige te verrichten om ook
op Billiton ten aanzien deranti-opiumpillen het mouopolie
des pachters te handhaven.
Sedert eenigen tijd was bij de Indische Regeering een
voorstel aanhangig van het gewestelijk bestuur in Atjeh
tot Invoering van de opiumpacht in de onderhoorigheden.
Na gezette overweging is van dit denkbeeld echter afgezien , op grond dat de toekenning aan een pachter van het
uitsluitend recht van invoer niet wel zou zijn overeen te
brengen met de ordonnantie van Indisch Staatsblad 1879
n°. 216 , waarbij , met het oog op den oorlogstoestand in
Atjeh , de invoer van opium in de onderhoorigheden was
afhankelijk gesteld van eene uitdrukkelijke vergunning van
den gouverneur. Bovendien zou de pacht den prijs van het
opium doen rijzen en hare invoering derhalve te nadeelig
zijn voor de radja's die het monopolie hebben van den
verkoop in het klein , terwijl het niet wenschelijk werd
geoordeeld aan een pachter door de toekenning van het
opium—monopolie een overwegenden invloed in de onderhoorigheden van Atjeh te verzekeren. Met het denkbeeld
echter om uit het opiummiddel aldaar eenig voordeel voor
de schatkist te trekken kon zich de Indische Regeering
wel vereenigen . hetgeen , meende zij , zou kunnen geschielen door lij hot verlee-en van de licentiön van invoer
een zeker recht te heffen, bij de vaststelling waarvan de
Instandhouding van de tegenwoordige inkomsten van de
radja's zoove d mogelijk op den voorgrond zou moeten
staan. Dienovereenkomstig is bij Indisch Staatsblad 1883
n°. 202 aan art. 1 der ordonnantie in Indisch Staatsblad
1879 n°. 216 eene alinea toegevoegd, bepalende dat bij
het verleenen der vergunningen van invoer door den aanvrager in 's lands kas moet worden gestort f 2 voor elke
katti opium waarover de vergunningen loopen. De opbrengst van dit vergunningsrecht wordt lager opgegeven
(zie het overzicht op blz. 155).
Andere verpachte middelen.
De pacht der panlhuizen blijft hier voorloopig onbesproken, vermits zij lager afzonderlijk behandeld wordt.
Ten aanzien van do Krawang<che houtbosschen en van het
meerendeel der verpachte vogeluestklippen behoefde voor
1884 geen verpachting te worden uitgeschreven, om lat
de daarvoor met 1883 ingegane pachtovereenkomsten eerst
bij het einde van 1884 of 1885 afioopen. Voor 't eerst
vielen te verpachten eenige vogeluestklippen en overvaarten
in de met 1 November 1883 door het Gouvernement onder
rechtstrecksch bestuur genomen afdeeling Suinanap op
Madura (Indisch Staatsblad 1883 u°. 24i). Voor de verschillende mi kielen die in 't laatst van 1883 verpacht werdeu bleven de oude voor .vaar. !en van kracht, behalve wat

door inzending van schriftelijke opgaven of door tusschenkomst van anderen aan hazardspelen deel te nemen. Deze
maatregelen hadden een ongunstigen uitslag van de verpachting der spelen ten gevolge. Terwijl zij te Batavia
voor 1883 f466 500 opbracht, kon voor 1884 niet meer
dan f 145 608 worden verkregen, ondanks herhaalde herverpachting van eenige perceelen. Ook in de residentie
Soerabaija buiten de afdeeling Grissee moest dit middel
worden herverpacht, om ten slotte voor f 15 132 minder
dan voor 1883 te worden afgestaan. Voor de perceelen
Sidaijoe en Sepanjang werden de aanbiedingen niet aangeuomen , vermits het door de Indische Regeering wegens
onvoldoende politiemiddelen niet wel mogelijk werd geacht
aldaar streng de hand te houden aan de strafbepalingen
tegen het spelen van ongeoorloofde spelen of door onbevoegde personen. Uit dien hoofde werden bij Indisch Staatsblad 1884 n°. 34 bedoelde speelplaatsen voor het jaar 1884
ingetrokken. Voor Samarang was de pachtsom f 9540
lager dan voor 1883. In 't geheel bracht dus de speelpacht,
die op Java alleen in de drie genoemde gewesten is ingevoerd , aldaar thans f345 564 minder op , en daar voor al
de andere zoogenaamde kleine pachtmiddelen op Java en
Madura — de lager te bespreken pacht der pandjeshuizen
uitgezonderd — de opbrengst slechts f 37 448 hooger was,
bleven de gezamenlijke pachtsommen over 1884 voor Java
en Madura bij die over 1883 ten achteren met f 308116.
Voor de buiten bezittingen was de uitslag der verpachtingen daarentegen gunstig. Terwijl, in vergelijking met
1883, in zes gewesten een nadeelig verschil bestaat van
f 64 163 , bedraagt het voordeelig verschil in tien andere
gewesten f 208 717. Tot de vermeerdering ad f 144 554
droegen de pacht der dobbelspelen en die der sterke dranken
alleen f 114 361 en f 2 2 526 bij. Die middelen brachten
wel is waar in sommige gewesten minder op dan voor
1883, maar daarentegen steeg voor Sumatra's Oostkust en
Riouw de opbrengst aanmerkelijk. In deze gewesten werd
voor de beide middelen gezamenlijk f 186 888 meer g e boden dan bij de vorige verpachting. In Atjeh werd voor
de pacht der dobbelspelen ten gevolge van geringe con—
currentie veel minder bedongen dan voor 1883, toen trouwens de opbrengst van dit middel zeer gestegen was. Tot
de vernieuwde daling van de opbrengst der verpachtingen
in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden droegen
weder hoofdzakelijk die kleine middelen bij , welke niet
elk afzonderlijk maar gezamenlijk in pacht worden afgestaan. De pacht der vischvijvers, alleen op twee plaatsen
in dit gewest bestaande, kon aanvankelijk slechts voor
Tello worden gegund, daar voor de vijvers bij Sambong
Djawa geen bod werd verkregen. Vermits dit moest worden
toegeschreven aan den korten termijn (van twee jaren) bij
art. 2 der voorwaarden (Indisch Staatsblad 1857 n°. 105)
voor de pacht bepaald , werd bij ordonnantie van 14 Maart jl.
(Indisch Staatsblad 1884 n°. 40) de pachttermijn alsnog
op vijf jaren gesteld, met bepaling dat de eersteverpaehting krachtens die ordonnantie zou geschielen voor het
overblijvende gedeelte van 1884 en verder tot ultimo December 1888. üe pacht werd op deze wijze, te beginnen
met 12 April 1884, afgestaan voor f 60 'sjaars.

van waijang op Java betreft, waarvoor gewijzigde voorwaar len werden raslgestel I (Indisch Staatsblad 1883n°.251).
Nagenoeg al de te verpachten middelen werden alleen voor
1884 aangeboden. Bene uitzondering maakten de vogelnestklippen op Madura en de vischvijvers bij Makasser,
die in een paar gevallen tot bet einde van 1835, 1886 of
1888 werden afgestaan. Bij do straks bedoelde nieuwe voorwaarden omtrent de speelpacht is één der Chineesche spelen
— het tjapduki — uit (ie rij der toegelaten spelen geschrapt en den pachter te Batavia het recht ontnomen
om, zonder vergunning en zonder betaling , bij de dobbelplaatsen waijang te doen spelen. Tot die wijziging werd
besloten met het doel om de speelwoede tegen te gaan ,
welke zich, ondanks de bij ordonnantie van 23 October
1881 (Indisch Staatsblad n°. 215) genomen maatregelen
(verg. het verslag van 1882 blz. 158), in steeds toenemende
mate, inzonderheid te Soerabaija, met opzicht tot het
tjapdjiki-spel had geopenbaard. Met intrekking van die
ordonnantie werden onder ilagteekening van 31 October
1883 (Indisch Staatsblad n°. 251) nieuwe bepalingen uitgevaardigd ten ein Ie te voorkomen dat afwezige en tot spelen
onbevoegde personen in de gelegenheid worden gesteld om

Niet alleen voor de Chineesche spelen in Batavia en
Soerabaija moesten herverpachtingen gehouden worden. In
vier gewesten van Java werd namelijk het middel rundslacht , in drie gewesten en in de afdeeling Banjoewangi
het middel varkensslacht, in twee gewesten het middel
overvaarten herverpacht. De uitkomsten bleven echter
meerendeels beneden die voor 1883. Ook in Madura werden
eenige overvaarten herverpacht.
In de buitenbezittingen werden eerst bij herverpachting
gegund de speelpacht ter Sumatra's Westkust, zoomede
de zoutpacht en die der sterke dranken in Siak (Oostkust
van Sumatra). De uitslag dier herverpachtingen was in
beide gewesten bevredigend. Voor de rund- en varkensslacht in 's Gouvernements pachtgebied op Timor, waar
de veestapel door eene besmettelijke ziekte zeer gedund
was, werd bij de verpachting geen bod verkregen. Dit middel
werd echter later ondershands voor f 12 's jaars afgestaan.
Gewestelijke opgaven nopens de verkregen pachtsommen ,
vergeleken met die voor 1882 en 1883 behaald , vindt men
voor elk pachtmiddel rdzonderlijk. ook voor de pandhuizen,
in de bijlagen NN, OO en PP. Het gebruikelijk vijfjarig
overzicht (waarin echter niet begrepen is de pacht der

de pacht der ChuMesebe dobbelspelen en die van het speten
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pandhuizen omdat deze niet gedurende de volle vijfjaren
gewerkt heeft) volgt hieronder.
Java
en
Madura.

JAREN.

1880

. . . .

1881

. . . .

1882

. . . .

1883

. . . .

f

üuiten-

Totaal.

bezittingcn.a)

1666 301 *) f 1 064 705,50

t 2 731006,50

1 721 445 e) 1 236 634,50

2 958 079,50

1 763 340 ,1) 1033 344,00

2 796 684,00

e)

2 100 853 f)

1351681,50

3 452 534,50

<l)

1 792 737

1 496 235,00

3 288 972,00

a) Hieronder, om de reeds in 't vorig verslag vermelde reden ,
ook begrepen de in Boeleleng en Djembrana op Bali verkregen
pachtsommen voor de jaren waarover de verpachtingen door het
inlandsch bestuur gehouden werden.
b) Hieronder f 2856 wegens eene met 1 Januari 1880 ingevoerde
nieuwe pacht (die der overvaarten in de residentie Zuidcr- en Oosterafdeeling van Borneo).
c) Met 1 Januari 1881 werd als nieuwe pacht ingevoerd die der
sterke dranken in Atjeh. Deswege is onder het hierbedoclde totaal
begrepen f 19 320.
d) Op Billiton werd met 1 Januari 1882 als nieuwe pacht ingcvoerd die op het slachten van varkens en den verkoop van versch
varkensvlecsch en in het gouvernement Celebes met 1 Juli 1882
de pacht der overvaarten. Zij brachten over 1882 respectievelijk
f 6204 en f 60 op.
e) Dit totaal is f 1182 hooger dan de opgaaf in 't vorig verslag,
omdat in 't laatst van 1883 sommige der toen 't eerst voor gouvernementsrekening verpachte overvaarten en vogelnestklippen in
de onder reclitstreeksch bestuur genomen afdeeling Sum:inap op
Madura tevens voor de maanden November en December 1883
werden afgestaan.
f) Behalve Boeleleng en Djembrana op Bali (zie noot al maken
sedert den aanvang van 1883 ook de landschappen Poeloe Lawan,
Denai en Senembah, alle drie in de residentie Sumatra's Oostkust,
deel uit van 's Gouvernements pachtgebied. In welke mate dit
laatste tot stijging der pachtopbrengst van genoemd gewest heeft
bijgedragen, is niet met juistheid na te gaan, omdat de pachten
in de drie bedoelde landschappen vereenigd met die van andere
perceelen zjjn afgestaan. De pacht op de houtzagerijen in Poeloe
Lawan werd voor 11 maanden (Februari—December) afgestaan
tegen f 1760.
g) Hieronder f 8976 ter zake van de met 1 November 1883 of
met 1 Januari 1884 voor 't eerst van gouvernementswege in pacht
afgestane overvaarten en vogelnestklippen in Sumanap.
De aanzuivering der pachtpenningen liet in 1883 weinig
te wenschen over. De achterstand bepaalde zich hoofdzakelijk tot de residentiën Bantam , Batavia en Krawang,
waar de pachtsommen voorsommige middelen over het einde
van 1883 eerst in den aanvang van 1884 werden voldaan.
Aan den pachter der tolbrug te KedongBudak in de
residentie Batavia werd één zesde gedeelte afslag van pachtschat verleend. Het was namelijk gebleken dat sedert geruimen tijd de voor dien tol verschuldigde bedragen werden
geheven in centen, terwijl het daarvoor geldend tarief
slechts melding maakt van duiten. Aan de onwettige heffingen die daarvan het gevolg waren geweest, werd in
den aanvang van 1883 door het bestuur een einde g e maakt ; het kwam daarom billijk voor den pachter t e gemoet te komen door evenredige vermindering van pachtschat. Intusschen is door de Indische Regeering eene herziening van het tegenwoordige tarief voor de tollen en
overvaarten ontworpen, waarbij. met behoud over het
algemeen van de thans geldende cijfers, in overeenstemming met de tot dusver gevolgde practijk de belasting in
centen in plaats van in duiten wordt uitgedrukt. Nog werd
over de laatste vijf maanden van 1883 afslag tot een bedrag
van de helft der pachtpenningen verleend aan een pachter
van overvaarten in Bantam, terwijl een andere pachter
van hetzelfde middel aldaar over bedoelde vijf maanden
geheele vrijstelling van pachtschat verkreeg , een en ander
in verband met de verliezen door hen geleden ten gevolge
van de vulkanische uitbarsting van KraJcatau. Om dezelfde
reden werd nog aan een derden pachter in Bantam vergund zijn achterstand ter zake van de rundslacht in het
geheele gewest en van de overvaarten in de afdeeling
Serang te voldoen bij maandelijksche termijnen van f 50.
Met betrekking tot de pachten voor 1885 is aan te
teekenen dat de Gouverneur-Generaal door het Opperbestuur is gemachtigd tot het vaststellen van eene ordonHandelingen der Staten-Gcneraal. Bijlagen. 1884—1885.
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nontie waarbij de belasting op het slachten van rundvee»
te beginnen mot 1 Januari aanstaande, overal waar zij op
Java en Madura verpacht wordt, zal worden gebracht op
het bedrag van f 3 dat thans ulleen in de Preanger regentschappen wordt betaald. Voorts is bij Indisch Staatsblad
1884 n°. 9 0 , mede van 1 Januari 1885 af, de pacht van
den Javaschen en Chineeschen t-.ibak in de residentiën
Bantam , Batavia en Krawang uitgebreid tot het bij laatstgenoemde residentie gevoegde district Gandasoli, tot omstreeks medio 1884 deel uitgemaakt hebbende vanderesidentie Preanger regentschappen.
Ten aanzien van de pacht der pandhuizen golden voor
1884 schier overal op Java en Madura dezelfde pachtsommen als voor 1883. Blijkens het vorig verslag (blz.
160) toch waren nagenoeg al de pandhuizen aldaar voor
den driejarigen termijn 1883 t/in 1885 afgestaan ; slechts
21 in Tagal en 4 in Djokjokarta waren destijds alleen
voor 1883 verpacht. Deze werden (bij herverpachting) voor
de jaren 1884 en 1885 afgestaan, en daar bovendien, te
rekenen van 1 September 1883 of 1 Januari 1884, voor
een vijftal nieuw te openen pandhuizen gegadigden waren
gevonden , was over 1884 voor de gezamenlijke gewesten
van Java en Madura op eene pachtsom te rekenen van
f 781 005 , tegen f 763 260 (volgens verbeterde opgaven)
over 1883 en f 552105 over 1882. Evenals de vorige maal
werden ook nu geen gegadigden gevonden voor twee der
pandhuizen in Bantam en vuor dat in Krawang. Ten aanzien van de twee pandhuizen op Madura die voor 1883
onverpacht waren gebleven , werd in 't laatst van dat jaar
van verdere verpachting afgezien, zoodat deze (als vervallen
zijn te beschouwen.
In de buitenbezittingen, waar de pandjespacht weder
uitsluitend voor één jaar werd aangeboden , bleven voor
1884 15 van de 90 pandhuizen onverpacht, h'gen 18 van
de 91 in 1883 Het totaal der pachtsommen aldaar, over
laatstgemeld jaar f 62 368 voor 68 pandhuizen , beliep over
1884 f 79 408 voor 69 pandhuizen. Onder deze sommen is
voor geen der beide jaren begrepen de opbrengst der 5
pandhuizen in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo ,
die vereenigd met andere middelen in pacht werden afgestaan , hetgeen in 1884 bovendien het geval was met één
der pandhuizen in de Westerafdeeling van Borneo. H e r verpachting der pandjespacht had in de buitenbezittingen
nergens plaats dan te Laboean Batoe. (Sumatra's Oo>tkust),
doch zonder resultaat. Dientengevolge bleef het pan ihuis
aldaar onverpacht. Tot de 14 andere pandhuizen die onverpacht bleven , behoorden 1 in B-mkoelen , 3 in Palembang
en 10 in Celebes. Voor dat te Koba (Banka) werd bij de
verpachting geen bod verkregen ; het werd echter ondershands afgestaan.
Luidens de bewoordingen van Indisch Staatsblad 1882
n°. 321 (verg. vorig verslag blz. 159) zou ook in het
landschap Poeloe Lawan de pacht der pandhuizen zijn ingevoerd. De feitelijke invoering van die pacht heeft echter
tot dusver niet plaats gehad omdat met genoegzame zekerbeid kon worden aangenomen dat daarvoor vooralsnog
geen gegadigden zouden te vinden zijn.
Omtrent de werking van het reglement op de pandhuizen (Indisch Staatsblad 1880 n°. 17) wordt het volgende
bericht. In T a g a l , Rembang, Soerabaija, Kadoe en Madioen
kwamen overtredingen van het rentetarief aan het licht.
Slechts één pachter, die in T a g a l , beliep eene veroordeel i n g ; de anderen werden vrijgesproken of konden wegens
gebrek aan bewijs niet vervolgd worden. In Rembang
werd een pachter gestraft wegens het niet riciitig houden
van zijne boeken en ter Westkust van Sumatra één wegens
overtreding van het voorschrift tot publiceering van hetgeen het pand bij den openbaren verkoop meer opbrengt
dan waarvoor het verbonden is (art. 13 al. 3 van het
reglement); ook een pachter in Probolinggo werd voor
deze overtreding vervolgd, doch vrijgesproken. Beschadig i n g van panden kwam voor te Salatiga (Samarang)
en ontvreemding te Bezoeki. Deze laatste taak was bij
den aanvang van 1884 nog niet afgedaan; de andere
werd beëindigd door schadeloosstelling van den belanghebbende. Clandestiene pandhuizen werden ontdekt, en
de houders er van gestraft, in Tagal en Soerakarta. In
Rembang werd het bestaan daarvan vermoed, doch konden
geen personen ter zake vervolgd worden. Te Demak (Sa-
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marang), Grissee (Soerabaija), Madioen en Kediri werden
panden beleend tegen eene lagere rente dan het wettelijk
maximum, vaak ten gevolge van sterke mededinging.
In drie van de zeven gewesten buiten Java en Madura
watir de pacht niet is ingevoerd, en dus het licentiestelsel
(Indisch Staatsblad 1869 u°. 85 en 1871 n*. 136 en 164) is
behouden gebleven, wr.rden gedurende 1883 geen licentiën
aangevraagd; het waren de residentiën Lampongsche districten, Amjoina en Bali en Lombok. In de vier andere
gewesten (Kiouw, Menado, Ternate en Timor) werden
respectievelijk 3 , 1, 3 en 2 lieentiën uitgereikt, zijnde
nagenoeg evenveel als in 1882. De geheven rente bedroeg
per
maand : in Riouw 10 pet., in Menado 4 pet., in Ternate
3 1 /, a 4 pet., en in Timor 4 pet. In de genoemde gewesten
werden respectievelijk 21 555, 8094 , 10 490 en 10 652 beleeuingen gesloten , waarvoor door de houders der pandhuizen werd voorgeschoten f 49 ü58, f 2 9 246, f 19 942
en f 25 908.
B.

Ou v e r p a c h t e

m i d d e l e n en

inkomsten.

ln- en uitvoerrechten. De formatie van het personeel bij
de in- en uitvoerrechten en accijnzen werd, te rekenen
van 1 September 1883, gewijzigd bij Indisch Staatsblad
1883 ii°. 193. Daarbij werd uitgebreid de bevoegdheid van
den directeur van financiën om de verdeeling van het
personeel in de mindere rangen overeenkomstig de behoefte
der pr;ictijk te regelen en werden tevens de kansen van
opklimming tot booger bezoldigde betrekkingen verbeterd.
De nieuwe formatie brengt geen vermeerdering van uitgaven te weeg.
Van de 342 bekeuringen die in 1883 plaats vonden
wegens ontduiking of overtreding van de bepalingen omtreut de rechter.heffing, werden er 196 bij onderhandsche
schikking afgedaan, 8 aan do beslissing van den rechter
onderworpen (waarvan 2 tot vrijspraak leidden), en de
overige 138 , als ten onrechte gedaan, buiten gevolg gelaten.
Orer het afgeloopen jaar was de opbrengst derrechtenheffing zeer gunstig te noemen. In het geheele gouvernements-tolgebied werd namelijk aan in- en uitvoerrecht
en pakl.uishuur ontvangen f 10045 548, tegen f 9 394 888
in 1882, welk jaar tot dusver het voordeeligste was geweest.
Het volgende staatje, waarin ook de cijfers van de drie
aan 1882 voorafgegane jaren zijn vermeld, kan doen zien
dat de vermeerdering voor Java en Madura f457 921,
voor de buitenbezittiiigen f 192 739 bedroeg.
Jaren.

I*itvoerrechten.

Invoerrechten

Pakhuishuur.

Te zamen.

J AVA

EN MADL'RA.
f 1 515 708 f

1879

f 6 026 309

1880

5 832 322

1 688 142

83 31G

7 603 780

1881

5 867 602

1 835 920

73 444

7 776 966

1882

6134 300

1 980 120

83 942

8198 362

1883

6 550 919

2 068 138

37 226

8 656 283

9C211

f 7 638 228

B u 1TENBEZITTISG EN.
749 522
f 338 782
f

5219

1880

814 908

406 111

4 355

1 225 374

1881

930 963

340 049

5 355

1 276 367

1879

f

f 1 093 523

1882

845 814

346 597

4115

1 196 526

1883

935 924

452 484

857

1 389 265

Voor de eerstvermelde vier jaren k iin de volgende specificatie gegeven worden. (Over 1883 is dergelijke opgaaf
nog niet ontvangen.)
1879.

isso.

1881.

1882.

INVOERRECHT.

Manufacturen.
. . .
Gambier
Gedistilleerd
Tabak en sigaren . . .
Petroleum en andere oliën,
Transporteeren

.

2 ) 5 4 574
1 105 677
663 829
400 925
339 078

2 089
834
645
444
440

586 f 2 109 81 f 2 188216
125
892 005
819613
021
G57 0I5
810 329
411
393 833
325 636
162
323 840
549 093

. f 4 664 083 f 4 453 305 f 4 376 508 f 4 692 887

1880.

18J9.

1881.

1882.

INVOERRECHT.

Per transport . . . f 4 664 083 f 4 453 305 f 4 376 508 f 4 692 887
Ketwaren (voor zooveel in
de handelsverslugen o n der dit hoofd genoemd,
doch visch en üoter uitgezonderd)
245 743
297 409
276 087
a)
148 384
Visch
. . . . . . .
224 822
268 704
a)
228 700
Wijn
224 109
209 111
226 330
149 831
212 948
Kramerij
218 645
188 231
123 400
163 513
Garens
182 302
177 037
132 094
123 356
Kleederen en modewaren.
134614
122 716
Aardewerk (gebakkeu) en
84 472
89 538
iiorcelein
97 490
96 551
115 375
75 440
Thee
83 170
109 554
82 927
73 948
Meel
80 025
65 971
69 550J
69 251
Was
81 426
66 359
60712,
6
6
4
7
8
Boter
82 928
a)
Papier. schrijf, en tcekenbehoefteu
62 169
57 232
71 129
•i
Andere artikelen (die elk
minder dan f 5 0 000 aan
invoerrecht opbrachten).
581 678
585 «in b) 625 233 <•) 1 242 915

Af: terugbetalingen

f 0 780 493 f 6 664 552 f 6 808 700 f 6 988 551
4 662|
17 322
37 135
8 437

.

Zuiver ontvangen

f 6 775 831 f 6 647 230lf 6 771 565 f 6 980 114
UITVOERRECHT.

Kofüe
Suiker
Tin
Tabak
Andere artikelen (die elk
minder dan f50 000 aan
uitvoerrecht opbrachten).

Af: terugbetalingen
Zuiver ontvangen .

760 698 f
587 776,
154 559
146 450

923 753 f
682 249
161648
109 995

856
786
138
196

780
122
248
650

816515
915 452
158 240
215 168

214 003;

224 691

•J00 226

227 091

f 1 863 480 f 2 102 336 f 2 178 026
8 996
8 083J
2 057

2 332 466
5 749

. f 1 854 490 f 1091 253 f 2 175 969 f 2 326 717

I

I

I

a) Door eene misstelling in de Indische opgaven niet afzonderlijk uitgetrokken , maar begrepen onder de rubriek „ Andere artikelen ".
6) W e g e n s invoerrecht op ijzer en staal en dito werk werd in 1881
mede meer dan f 50 000 ontvangen , namelijk f 5 8 307. Deze post is echter
hier niet afzonderlijk uitgetrokken, omdat in de jaren 1879 en 1880
(en vermoedelijk ook in 1882) het bedrog van f 50 000 niet bereikt werd.
c) Hieronder bij uitzondering ook de ontvangst ter zake van de in
noot a bedoelde artikelen.

In verband met het arrest van het Hooggerechtshof van
Kederlandsch-Indië dd. 29 November 1883, waarbij werd
uitgemaakt dat met alcohol bereide reukwerken en parfumerieën niet als gedistilleerd konden worden belast, werden
bij circulaire van den directeur van financiën dd. 9 Januari
1884 de ontvangers en fungeerende ontvangers van de inen uitvoerrechten aangeschreven om voortaan van de bedoelde reukwerken geen booger recht dan 6 pet. der waarde
te heffen overeenkomstig den in de tariefwet (Indisch
Staatsblad 1873 n°. 35) bij deu post » Reukwerken en
parfumerieën " aangegeven maatstaf.
Door nadere inlichtingen omtrent de feitelijke toestanden
ter Sumatra's Oostkust verkreeg de Indische Regeering de
overtuiging dat het geen aanbeveling verdiende om voor
den invoer van zout langs de Siak-rivier en in Poeloe
Lawan (over zee) het lage tarief van f 0,20 per 100 K.G.
te behouden , omdat dit te veel afweek van het normale
tarief voor genoemd gewest ad f 1,60 per 100 K.G. Dientengevolge werd bij Indisch Staatsblad 1883 n°. 304 , onder
nadere en sedert verkregen goedkeuring des Konings, te
rekenen van 1 Januari 1884 de heffing van f 0,20 voor
Poeloe Lawan opbracht op f 1.00 en voor de Siak-rivier
op f 0,70, met de bedoeling om dit laatste bedrag later mede
tot f 1,00 te verhoogen , zoodra namelijk het thans nog in
Siak den sultan toekomende en door hem aan et nige verwanten afgestane zoutmonopolie door het Gouvernement
zal zijn afgekocht, welke afkoop zal begrepen worden in de
schikking, waarvan de rede is op blz. 17 en 18 hiervóór.
Uit bijlage QQ kan blijken op welke plaatsen bij het
einde van 1883 kantoren der in- en uitvoerrechten en
accijnzen gevestigd waren , en welk aandeel elk kantoor
in de opbrengst van 1883 had.
In November 1883 (Indisch Stuatsblad n°. 244) is, in
verband met de opheffing van het inlandsen zelfbestuur
in het regentschap Sumanap op iladura, de heffing van
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i n - en uitvoerrechten voor gouvernementsrekening ingevoerd
in de tot Suuianap behoorende onderafdeelingeu Kangean
en Sapoedi, in elk van welke een inlandsen hoofdopziener
inet de toladministratie belast werd. Bij het einde van 1883
was echter door de kantoren op Kangean en Sapoedi nog
niets afgedragen. In het reeds genoemde landschap Poeloe
Lawan ter Oostkust vau Sumatra, waar aan liet inlandsen
bestuur f 10 000 'sjaars betaald wordt voor de in liet voorjaar van 1883 overgenomen rechtenheffing (vorig verslag
blz. 161), had de heffing bij het einde van het jaar (over
drie kwartalen) f 5086 opgebracht. In September 1883 ( l n disch Staatsblad n'. 213 en 214) werd ook een kantoor der
i n - en uitvoerrechten gevestigd op het reeds tot 's Gouvernements tolgehied behoorende eiland Nias (gouvernement Sumatra's Westkust). Met het beheer van dit kantoor
werd, evenals in Poeloe Lawan , belast de ter plaatse gevestigde controleur bij het hirinenlandsch bestuur.
In Februari 1884 (Indisch Staatsblad n°. 26) werd nog
besloten tot de opening van een nieuw kantoor ter S u matra's Oostkust, en wel te Soengei Djawi Djawi (Bila).
Vroeger was daar reeds een kantoor geweest, maar in
1881 (Indisch Staatsblad n°. 100) was dit opgeheven omdat
men meende dat de in- en uitvoer in de landschappen
Bila en Panei genoegzaam zou kunnen worden gecontroleerd door den ontvanger van Laboean Bilih (Panei), als
die gevestigd was te Tandjong Loembo Loembo , dicht bij
het punt waar de Bila- eu Pauei-rivieren samenvloeien.
Deze regeling is echter minder doelmatig bevonden , en
daar ook de vestiging te Tandjong Loembo Loembo op zich
zelf niet wenschelijk bleek, is nu het kantoor voor Panei
weder te Laboean Bilih en dat voor Bila weder te Soengei
Djawi Djawi gevestigd (Indisch Staatsblad 1884 n°. 27).
Daar elk dezer kantoren onder beheer van een inlandschen
hoofdopziener is gesteld , terwijl voor het eene kantoor
vroeger een Europeesche ontvanger was aangewezen, heeft
de maatregel niet geleid tot vermeerdering van uitgaven.
Ten slotte kan hier worden aangeteekend dat over het
eerste halfjaar van 1884 de opbrengst der in- en uitvoer
rechten heeft bedragen f 4 580 034 , tegen f 4 576 774 in
de eerste zes maanden van 1883, zooals uit onderstaande
vergelijking nader blijken kan.
Java en Madura.
1883.
lKxt.
lste halfjaar.
Invoerrecht
f 3 205 162 f 3 103 999
Uitvoerrecht....
626 01*
637 340
Pakhuishuur . . .
20 958
33 033
f 3 852 134 f 3 834 372

Buitenbezitlingen.
1883.
1884.
1ste halfjaar.
f 45**17
f488 02*
269 715
256 780
508
858
f 72* 6*0
17*5 062

Accijnzen. De accijns op het inlandsch gedistilleerd, die
alleen op Java en Madura in werking i s , bracht in 1883
f 101 521 op , tegen f 123 702 in 1882, en de accijns op
t a b a k , die bovendien op Borneo bestaat, f 1 1 0 3 4 5 , tegen
f 146 978 in 1882. Hoeveel in 1883 bij elk kantoor ontvangen werd , vindt men vermeld in de reeds aangehaalde
bijlage QQ. Redenen voor den vrij belangrijken teruggang
in 1883 kunnen niet worden opgegeven. In het eerste s e ruester van 1884 bracht eerstbedoelde accijns weder minder
op; immers, vergeleken met hetzelfde tijdvak van 1883, daalde
de ontvangst van f 48 624 tot f 44 167. Daarentegen wierp
de tabaksaccijns gedurende de eerste zes maanden van
18S4 f 75 588 af, tegen f 48 392 in het eerste halfjaar 1883.
Tot de plannen van herziening der Indische belastingen
l/ehoort ook de vervanging van den accijns op tabak door
een licentierecht ad tien pet. van het door de commissie
voor de bedrijfsbelasting te schatten bedrag van het debiet
van inlandschen tabak.
Pcrsoneelc belasting. Hieronder volgt een overzicht van
het bedrag van den aanslag en de opbrengst dezer belasting over 1882 en 1883 (wat eerstgemeld jaar betreft volgent verbeterde opgaven), terwijl de cijfers voor de verschillende gewesten te vinden zijn in bijlage QQ.
1882.
1883.
Java en Buitenbe- Java en BuitcnbeMadura. zittingen. Madura. zittingen.
Aanslag
f665 539 f119 044 f669 598 f124 025
Af: wegens toegestane
verminderingen . . .
42 247
7 413
38 028
8 069
Alzoo werkelijk te heffen 1 623 292 f 111 631 f 631 f70 l 115 356
Geïud bedrag a). . . . 630 659
111488 632 301
115 055
a) Onder het geïnd bedrag is hier en by andere lager te ver-
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melden belastingen niet alleen opgenomen wat op den aanslag van
hetzelfde jaar is ontvangen, maar ook wat van den achterstand
over vorige jaren is aangezuiverd en , wat betreft de personeele
belasting, hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten van schatting. Voorts z[jn onder de geïnde sommen ook begrepen de boeten
wegens te late betaling, terwijl daarentegen, ingevolge art. 20 der
comptabiliteitswet, in mindering is gebracht hetgeen ten gevolge
van verkeerden aanslag over het behandelde of over eenig vorig
jaar dan wel uit anderen hoofde aan de belastingschuldigen is
terugbetaald.
In 't geheel was in 1883 f 12 003 meer te heffen dan
in 1882. Aan kosten van s c h a t t i n g , voor zoover deze aan
de belastingschuldigen in rekening waren te brengen,
was te verhalen f 5865, tegen f 16 082 in 1882. Als een
gevolg van den in 't vorig verslag (blz. 162) bedoelden
maatregel ton opzichte van de schattersloonen klommen
deze te Batavia tot geen hooger hedrag dan aan de aangeslagenen in rekening was te brengen ; te Samarang bed roegen zij slechts f 202 meer en te Soerabaija zelfs f 830
minder dan het te verhalen bedrag. Die maatregel, welke
slechts voor 1883 gold, is voor 1884 bestendigd. Daarentegen werd voor dat jaar op nieuw geregeld (Indisch
Staatsblad 1883 u°. 311) de schaal tier huuru aarden van
laag bedrag, welke aanspraak geven op geheele of g e deeltelijke vrijstelling van belasting naar de eerste twee
grondslagen (huurwaarde der gebouwen en waarde van
meubilair en rijtuigen).
Het aantal doleantiën bleef nagenoeg gelijk aan dat in
1882.
In verband met de hierna te bespreken herziening van
de rijtuigeubelasting z a l , ook ten einde de rijtuigverhuurders welk tot de vreemde oosterlingen behooren niet van
gunstiger conditie te doen zijn dan de inlanders die hetzelfde bedrijf uitoefenen, na verkregen machtiging des
Konings, met ingang van 1 Januari J885 de personeele
belasting, voor zooveel zij vreemde oosterlingen betreft,
in dier voege worden gewijzigd dat de rijtuigen uit den
tweeien grondslag worden gelicht om een afzonderlijken
vierden grondslag uit te maken. Voor een rijtuig op 2
wielen zal f 1 2 , eu voor een rijtuig op vier wielen 1' 36
worden geheven.
Patentrecht. Zooals het volgende algemeen overzicht en
de gewestelijke opgaven in bijlage QQ kunnen doen zien ,
was aan patentrecht over 1883 f 79 323 meer te heffen dan
over 1882, in welke vermeerdering Java en Madura deelden voor f 66 943 en de buitenbezittingen voor f 12 380.
1882. i)
1883.
Java en Buitenbe- Java en BuitenbeMadura. zittingen. Madura. zittingen.
f 647 347 f 84 C94 f 693 952 f 97 062

Aanslag
Af: wegens toegestane
vermindering. .
41 464
Alzoo werkelijk te heffen
f 605 883
Geïnd bedrag (zie noot
o hiervóór). . . . 605111

2 256
f 82 438
76 877

21126

2 244

f 672 826 f 94 818
661825

96 354

In 7 van de 22 residentiën van Java en Madura en in
6 van de 17 gewesten der buitenbezittingeu was de aanslag
lager dan die over 1882, doch over 't geheel waren de
verschillen weinig belangrijk , behalve alleen wat Probolinggo betreft, waar de aanslag daalde van f 42 300 tot
f 26 472. Na aftrekking van de toegestane verminderingen
leverde het te hef en bedrag een nadeelig verschil tegenover
1883 op in 5 gewesten van Java en m 7 van de buitenbezittinïren. In verreweg de meeste gewesten was dus in
1883 meer te heffen , maar de vermeerdering was alleen
aanzienlijk te noemen in de residentiën Bata\ia en Sumatra's Oostkust, waar zij respectievelijk f 28 265 en f 13 831
bedroeg. Het aantal doleantiën was circa 30 pet. hooger
dan in 1882.
Verponding op en buiten Jata en Madura en belasting
van de specerijperken op de Panda-eilanden.
Aangezien bij
de afsluiting van dit gedeelte van het verslag voor de
afdeeling Buitenzorg der residentie Batavia het aanslagcijfer over 1883 nog niet was vastgesteld, wordt in het
volgende verkort overzicht, evenals ook in de gewestelijke
') Volgens verbeterde opgaven.
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opgaven , welke men aantreft in bijlage QQ, bij de vermelding van de opbrengst der verponding over 1883,
voor die afdeeling op hetzelfde bedrag als over 1882 g e rekend.
1882 (gedeeltelijk 1883 (eedeeltellik
volgens verbeterde volgens voorloopige
opgaven).
opgaven).

Aanslag op Java en/
Madura (behalve inl
de residentie Bata-J a. eigendom, f
via) terzake van }*• ****:.
onroerende goerte^ *
ren bezeten in:
Aanslag in de ( . . S P lit8in < ? a , B
residentie Ba-) ^ 0 T e ° ™ r '
tavia
i alsnog niet op
' te geven . . . .
Geïnd bedrag (zie noot o op de
voorgaande bladzijde). . . .

817 193
40G90
126 908

567 804

f

832 374
37 024
148 624

.169 677

f 1 652 595

f 1 587 699

1412 743

1540 426

Voor zoover uit de reeds beschikbare gegevens is na te
g a a n , was dus voor 1883 te rekenen op eene vermeerdering der verpoudingsbelasting op Java en Madura met
f 35 104. De aanslag betreffende erfpachtsperceelen ging
met f 2 1 7 1 5 , die betreffende eigendomsperceelen met
f 15 181 vooruit. De aanslag ter zake van in opstal bezeten perceelen vertoonde een kleinen t e r u g g a n g , Slechts
in drie residenten (Bantam, Bezoeki en Madioen) daalde
het totaal van den aanslag, hetgeen echter voor Madioen
hoofdzakelijk moest worden toegeschreven aan de vergroot i n g , ten koste van deze residentie, van Kediri, waar het
totaal van den aanslag om dezelfde reden is gestegen.
In de buitenbezittingen, waar de verponding slechts
hier en daar bestaat, was de aanslag voor 1883 mede
eenigszins liooger dan voor 1882, zooals blijkt uit de
onderstaande totaalcijfers, waarin ook — telkens voor een
bedrag van f 78 196 — de belasting van de specerij perken
op de Banda-eilanden begrepen is.
1882.
1883.
Aanslag
f173 442
f179 635
Geïnd bedrag (zie noot a op de voorgaande
bladzijde)
176 555
166 272
Ter Sumatra's W e s t k u s t , waar tot 1881 alleen in de
Padangsche Benedenlanden (Padang en Priaman) en in
i882 ook in de residentie Tapanoli verpondingsplichtige
perceelen waren , vielen te rekenen van 1883 ook eenige
perceelen in de Padangsche Bovenlanden in de termen om
te worden aangeslagen, en wel voor f 4204.
Op M a d u r a , waar de verponding tot dusver alleen
werKte in de afdeeling Paraakassan , is zij sedert 1 J a n u a r i
1884 ook in de afdeeling Sumanap ingevoerd (Indisch
Staatsblad 1883 n 0 . 244). De daartoe noodige wijziging van
art. I van Indisch Staatsblad 1826 n°. 58 (waarbij de residentie Madura van de werking der verpondingsbelasting
was uitgesloten) is, ter herstelling van een vroeger verz u i m , tevens uitgestrekt tot de afdeeling Pamakassan.
Eene nieuwe regeling der verpondingsbelasting, ten
doel hebbende om tot eene meer gelijkmatige heffing te
geraken , is bij de Indische Kegeering a a n h a n g i g , maar
zal niet vóór 1 J a n u a r i 1886 in werking gebracht kunnen
worden.
Bedrij fslelasting. De aanslag in deze belasting op Java
en Madura, die in 1882 volgens verbeterde opgaven
f 2 355 082 had beJrageu (d. i. ruim f 66 000 minder'"an
in 1881), beliep in 1883 f 2 348 521. Tegenover eene
stijging van den aanslag in twaalf gewesten met p. m.
f 63 OüO , stond eene afneming in de tien andere met ruim
f 70 000.
De stijging was liet belangrijkst in S a m a r a n g , Soerabaija, Pasoeroean en Bezoeki (respectievelijk f 16 9 9 7 ,
f 13 0 5 7 , f 11 987 en f 10 043); terwijl de a a n s l a g , evena l s i n l 8 8 2 , het meest achteruitging in Batavia , Cheribon ,
Madura en Pekalongan (respectievelijk met f 28 951 ,
f 16 9 0 8 , f 12 743 en f 4079). Als oorzaken van den terugg a n g worden genoemd afneming van het getal Lelastingschuldigen, het staken van sommige beroepen, of het
kwijnen van den kleinhandel. In sommige gewesten daarentegen vielen meer personen dan vroeger in den aanslag,
hetzij door toenemend vertier , hetzij ten gevolge van meer
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zorgvuldigheid in de toepassing der belastingvoorschriften.
Was o]> 31 December 1882 van den aanslag over dat
jaar ruim 9 pet. onafbetaald , op 31 December jl. beliep de
achterstand over 1883 ruim 10 pet. In de meeste gewesten
was echter de verhouding minder ongunstig. Laat men
voor 1883 de residentiim Batavia, Bantam , Soerakarta,
Djokjokarta en Bagelen buiten aaumerking (waar op een
gezamenlijken aanslag van f 396 193 niet minder dan
f 188 308 achterstallig w a s ) , dan blijkt dat in de overige
gewesten de achterstand nog geen 2'/j pet. van den aanslag bedroeg. Vooral in de residentie Batavia laat de tijdige
afbetaling der bedrijfsbelasting voortdurend veel te wenschen over. (In 1883 was bij het einde van het jaar slechts
35 pet. geïnd.) Bij de afsluiting der berichten voor dit
verslng waren in Indiö voorstellen van den resident aanhangig tot het in 't leven roepen van bepalingen , die het
geregeld binnenkomen van de verschuldigde bedragen
zouden kunnen bevorderen. Intusschen is het een bekend
feit dat tal van bedragen, in stede van uiterlijk op 31
December van het aanslagjaar, eerst in het begin van het
volgende jaar worden afgedragen. Zoo werd in 1883 van
den achterstand over vorige jaren in de verschillende gewesten aangezuiverd f 197 9 4 5 , in 1882 f 133 359 en in
1881 f 171481. In Bantam was de aanzienlijke actiterstand
te wijten aan de vulkanische uitbarsting van Krakatau ,
in Bagelen aan de in onderscheidene districten geheerscht
hebbende koortsepidemie, die velen in de uitoefening van
eenig bedrijf verhinderde.
Ofschoon in onderscheidene gewesten het getal a a n geslagenen kleiner was dan in 1882, was het totaalcijfer toch niet onbelangrijk hooger, tot welke vermeerdering voornamelijk de residentiën Samarang en Soerabaija
bijdroegen, waar in 1883 respectievelijk 13 486 en 6997
belastingschuldigen meer waren dan in het voorafgegane
jaar. Eene vergelijking van de totalen over beide jaren
volgt hieronder.
Getal aangeslagenen.
Inlanders
Chineezen
ADdere vreemde oosterlingen

1882.
677 638
53 57*
3 429

1883.
679 667
55 606
3 587

734 641 738 800
Wat het per hoofd verschuldigd bedrag betreft, waren
deze belastingschuldigen percentsgewijze in de volgende
groepen te verdeden.
Andere
Alle
vreemde aangeslaAangeslagen:
Inlanders. Chiueezen.
oostergenen
lingen. te zamen.
voor f 1
30.81"
2.71»
4.76?
28.57»
. meer dan t 1 t/m f 5. 63.87»
54.48=
60.32»
62.23»
.
. .
5-110.
4.60»5
27.02'
19.45»
6.36»
.
• . 10 . . .
1-09
15.77?
15.44'
2.82»
100

100

100

100

Gemiddeld per hoofd beliep de aanslag (die — zooals
bekend — zooveel mogelijk 2 pet. van het inkomen moet
bedragen):
in het gewest dooreen—
waar de aan— genomen
slag het
voor allo
hoogst was. gewesten.
»
»

andere vreemde oosterlingen . .
de drie categorieën te zamen. .

12,20
6.61

f 2,64»
9,32»
8,38
3.17*

In verband met de gebeele opheffing van het inlandsen
zelfbestuur in de afdeeling Sumanap op Madura is aldaar
met 1 Januari 1884 (Iudisch Staatsblad 1883 n°. 244) de
bedrijfsbelasting op denzelfden voet als elders ingevoerd,
terwijl tot dusver van de inheemsche bevolking alleen de
visschers en serozetters daaraan onderworpen waren. Deze
bijzondere regeling blijft voorloopig nog alleen gelden voor
de afdeeling Madura. Het voornemen bestaat, na verkregen
machtiging des Konings, de bedrijfsbelasting , voor zooveel
zij de vreemde oosterlingen op Java en Madura betreft,
met 1 Januari 1885 van 2 op 4 pet. van hun inkomen te
brengen.
In de buitenbezittingen bedroeg in 1883 de aanslag
f 407 777 , tegen f 379 375 (volgens verbeterde opgaven) in
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Koloniaal verslag vim 1885.
loH2. Slechts in twee gêwe»tan verminderde da snnslag
een weinig (voor beide te zinnen met f !>77j; in ui de
overigen steeg' hij. Voornamelijk droegen <le raudentien
Palembang eu Sumatra'a Oostkust tot de stijging b|j.
Do in 't vorig verslag (bl*. 163/164) besproken inaat<
regel, oin met het voorloopig bepalen r»n ilen itauslag
dei' übineeache arbeiden op (ie hüdbouwonderneiuiniroii
in cc üfdeelmg Deli van laatatgenoemd gewest te verwijlen
tot nn afloop vii'i den tabakaoogiit, dat u tot in bet laatste
kwartaal, omdat eerst ilan eene taxatie van hunne vveikelijke inkomsten kan plaat! vinden, maakte bet noodig bun
ook langer tijd te laten dun tot, 31 December v o o r d e a a m
zuivering van bet verschuldigde. Bij Indiach (Staatsblad
18*4 n°. 50 is nu bepaald dat, de bedoelde behwtingachuldigeu hunne belasting moeten hebben voldaan uiterlijk
twee maanden na ommekomst van het jaar waarover zij
verschuldigd is. Ten einde den voorloopigen aanslag der
arbeiders op de landbouwonderneiningenIn DeliXOO spoedig
mogelijk te doen volgen door het vaststellen der kohieren,
i s , in verband met de minder goede gemeenschap tusseben
Deli en de hoofdplaats van het gewest, bij de aangehaalde
ordonnantie de resident tevens gemachtigd om de bevoegd*
heden en verplichtingen , hem bij da verordening op de
bedrijfsbelasting toegekend, ten opzichte van dealdeeling
Deli aan den adsistent-resi.^ent dier afdeeling over te diagen.
Voor de verschillende buiten bezittingen te samen kan
het getal aangeslagenen over 1882 gesteld worden op
73 12.'} en over 1883 op 75 530, wanneer namelijk met
betrekking tot de residentie B a n k a , voo. welke geen opgaaf over 1882 ontvangen i s , voor dat jaar hetzelfde getal
als voor D 8 3 wordt aangenomen , en omgekeerd met betrekking tot de Lampongache districten, waar de gegevens
ter berekening van bet totaal aantal aangeslagenen in 18.>3
door de uitbarsting van Kmkatau zijn te loor gegaan , voor
dat jaar de opgaaf over 1882 wordt in rekening gebracht.
Slechts in Atjeh , Biouw en Sumatra'a Westkust nam liet
getal aangeslagenen af (in die drie gewesten te samen met,
1134), doch overal el 'ers nam het toe (in de veertien gewesten te samen met 3541). De toeneming waa het aterkat
ter Sumatra'a Oostkust, waar men 2319, en in Palamb a n g , waar men 403 aangeslagenen n e e r telde dan in 1882.
In laatstgenoemd gewest hebben ook de inlanders bcdrijfsbelasting te betalen, doch alleen ter hoofdplaats. Hun
a a n t a l , over 1882 9488, bedroeg over 1883 9078, terwijl
zij gemiddeld waren aangeslagen in eeratgeroeld j a a r voor
f 3,94, in 1883 voor f 3,90* per hoofd. De 53635 vreemde
oosterlingen die in 1882 en de 65852 die in 1883 in de
buiten bezittingen bedrijfsbelasting moesten opbrengen ,
waren dooreengenomen per hoofd aangeslagen in eerstg e m e l l jaar voor ruim f 5,37, en in 1883 voor bijna f 5.02.
Hun gemiddelde aanslag per hoofd was in 1883 het laagst
in de Weaterafdeeling van Borneo, ad f 3 , 7 3 " ; het hoogst
in Palembang, ad f 11.08\
In bijlage QQ vindt men voor elk gewest de belnsiingscbuldigen verdeeld naur gelang van bet bedrag van ieders
aanslag. Percentsgewijze kunnen zij onder do volgende
groepen gerangschikt worden.
Andere
Alle
vreemde aangeslaAangeslagen:
Inlanders Chineezcn. ooster- genen
lingen. te zamen.
voor t 3 en minder. . . 37.19
45.04
32.85
44.23
„ meer dan f3 t/m f5. 48.78
35.59
32.45
37.19
„
,
„ f5t/infl0. 12.99
13.39
20.24
13.52
. f 10 . . . . 1.04
5.38
14.4C
5.06
100
100
100
100
Blijkens gemelde bijlage was ter Sumatra'a Oostkust
wegens den laten aanslag (zie hooger) op 31 December
1883 nog het aanzienlijk bedrag van f 93 728 of bijna 62
pet. vau het verschuldigde achterstallig. Voor de Lampongsehe districten en Ternate , waar de bedrijfsbelasting
trouwens weinig te beteekenen heeft, is de achterstand
niet opgegeven. Laat men deze drie gewesten buiten reken i n g , dan verkrijgt men voor de veertien overigen , op
een totalen aanslag van f 250 3 1 4 , een achterstand van
f 65 503 of ruim M pet.
Gedurende 1883 vloeide aan bedrijfsbelasting en aan
boeten , ter zake beloopen, in 's lands k a s : op Java en
HrtTiielingen der Staten-Generaal. lirilaeen. i8H4-lO&.
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! Madurt f 2 310 790; in de bnitenbezittingen f 3 3 2 7 0 2 ,
tegen 1' 2 2 7 4 1 1 0 en f 374 949 (volgens verbeterde opgaven)
in 1882.
Bdastiiuj op paarden e» rijtuiijcu. Blijkens het medegedeelde in 't verslag van 1878 (hl/.. 109 bleef het Indisch
i•estuur, ook nadat door do invoering van de personeele
belas,mg de riJLui^enbelasting op Java tot de inlanders
beperkt w a s , bedacht op eeue nieuwe regeling van deze
heffing. In overleg met don Gouverneur Generaal is nu eene
(tiitwerp-ordouuantie aan 'sKonings goedkeuring onder*
worpen , welke ten doel beeft om de rijtuigenbelastiug , met
opheffing van de thans bestaande bijzondere voorziening ten
opzichte van de wagenverbuurders, te rekenen van I Janunri 1885 aanzienlijk te verlagen, door haar bedrag voor
rijtuigen met twee wielen op f 12 en met vier wielen op
f 36 'sjaars te bepalen (naar welk tarief, zooals o|i blz. 151
hiervóór is gezegd , men ook de rijtuigen der vreemde
oosterlingen wensebt te belasten), en om aan de inlandsche
ambtenaren die voor bun dienstwerk rijtuig moeten houden
vrijstelling te verleenen voor één rijtuig. Wegens de geringe
' opbrengst dezer belasting in de buitenbezittingen (waar zij
alleen werkt in de gewesten Atjeh , Biouw, Westerafdeeling
vati Borneo en Znider- en Oosterafdeeling van Borneo) zou zij
aldaar kunnen vervallen en dus de geheele publicatie van
Indisch Staatsblad 1831 i.°. 03 ingetrokken kunnen worden.
De aanslag beliep in 1882 (volgens verbeterde opgaven)
f 199867 en in 1883 f 208 089. In deze totalen tellen de
genoemde bnitenbezittingen telkens voor het luttel bedrag
van f 30. De belasting bracht op (zie noot a op blz. 151)
in 1882 f 203 805 en in 1883 f 211 881 , waaronder voor
de buitenbezittingen respectievelijk f 75 en f 90.
/''•j"l-, re)idu- , otertehrijntHgi' e% $uccfuitrechten.
Deze
lielastingen gaven over 1882 (volgens verbeterde opgaven)
en over 1883 de volgen ie opbrengst:
1882.
1883.
Java en ]5uitenbe- Java en ]?uitcnbcMadura. zittingen. Madura. zittingen.
f006 258 1143 762 f703 408 f157 127

Zegelrecht
lïecht op de openbare verkoopingen
613 997
IJcelit op de ovei schr.j ving
van vaste goederen . . 376 306
Kocht van successie en
overgang onder Europeanen en inet dezen gclijkgestelden . . . .
43 380
Idem onder vreemde oosterlingen
23 705
i
i
I
;

80 808

548 470

74 390

55 870

358136

«6 828

29129

97 059

9 617

2 469

57 100

!) 705

Aan l e t oordeel van 'net Indisch Besi uur werd dezerzijds
een voorstel onderworpen tot herziening van de zegel belasting, dat tut grondslag beeft de invoeri: g van een
uniform vast recht Slechts sommige evenred ge rechten
zoudei behouden blijven, namelijk die welke geheven
worden van akten welke door of met medewerking van
landsdienaren worden opgemaakt, terwijl voor quitantifin
en dergeljjke stukken , zooniede voor wissels en anjer papier
aan order of pa; ier aan toonder, een lager recht dan het
normale zou worden geheven.
Ook is in Indiö eene herziening aanhangig van de bepalingeu op de vendukantoren , ten doel hebbende om de
risico te verminderen die voor het Gouvernement voortvloeit uit zijne aansprakelijkheid voor de uitkeering van
de opbrengst der vendutiën . en voorts om de uitbetal n g
van de ophrengst vroeger dan thans het geval is te doen
plaats hebben. In verband met deze regeling, waardoor
de verkooper zich bij het disconteereu van 's Gouvernements
promessen een lager disconto in rekening gebracht zal
zien . zal het Gouvernement eene hoogere vergoeding kunnen bedingen voor zijne bemoeiingen bij het houden van
de vendutiën eu bet invorderen van de koopsommen. Ook
zal eene billijker verdeeling worden ontworpen van de
percenten welke bij de zoogenaamde particuliere vendukantoren wor.ien ontvangen.
Omtrent de uitkomsten der vendu-administratie voor het
Gouvernement over 1882 en 1883 vindt men de gebrui-
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kelijki' gegevens In bel volgende overzicht.
Inkomsten
voor het
Gouvcrnemcnt
(onzuiver
bedrag).

VKNDUKANTOBEN.

Onderden omzet Achterstallige
Zuivere winst
aan vemlu-per- Omzet over zj|n begrepen de debctposten die
ten, bureau eenten, zoonicdc
voor gouverne- b(j het einde van
bet
mentsrekening
het dienstjaar
andere inkom
en andere
verkochte
meer dan 12
sten voor liet geheelejaar
goederen ter
kosten, a)
maanden oud
Gouvernement.
waarde van: b)
waren.
Traktenicn-

1882.
f 610 775

Particuliere \ ' ^ A f * 1 " • * • * " «
kantoren
Kantoren

i Mlbetrekking
^ b e h e e r d d o o r notarissen.

f

223 333

f

394 042

f 15675487

54 375
34 163

4661771
2334 239

f

3 241968

f

462 043

als

n
n

. .
f

610 776

f

f

565 130 1 f

223 333

163 478
171 644

ft

f

482 680 ] f 22671497

f

3 577 090

f

462 043

f

339 869 | f 15 356 968

f

3913 658

f

439 512

1883. e)
PwMmliam [ beheerd door ambtenaren als
kantoren
bjjbetrekking
Kantoren j b e h e e r d door notarissen . . .
f

215 261

n

»

n

»

555130 j f

216 261

52 069
30174 j
t

3649 395
2052 725

422112 if 20959 088

165 891
168 699
f

4 248 248

n
n

f

439 612

o) Hieronder wegens praktizjjns- en gerechtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1882 f 3814 en in 1883
f 2342, benevens f 6600 in elk der beide jaren buitengewoon toegestaan voor de bezoldiging van tydelnk personeel b(j de kantoren te Saniarang en Soerabaya.
li) Hieronder is niet begrepen de opbrengst van de Padrngsche koffieveilingen, omdat die niet bü het vendukantoor maar bü 'slands
kas wordt gestort.
<•) Aan de opgaven over 1883 ontbreken die van het landskantoor te Soerakarta, zoomede, doch alleen wat het vierde kwartaal betreft,
die van 7 particuliere kantoren in de buitenbezittingen.
Voor zooveel lilijkt, leverde in 1883 één der landskanxoren verlies op. Te Grissee (Soerabaija) waren namelijk de
kosten der vendu-administratie f 461 hooger dan de inkomsten. In verband met de aanstelling van een gewestelijke!)
secretaris in Soerakarta ging de superintendentie van liet
landskantoor ter hoofdplaats van dat gewest van den aldaar
bescheiden adsistent-resident op eerstgenoemde!) ambtenaar
over (Indisch Staatsblad 1883 u°. 92).
Evenals in 1882 moesten in het afgeloopen jaar weder
vijf particuliere kantoren door het Gouvernement aan voorschotten worden geholpen. Het verstrekte bedrag , in 1882
f 49 247 , beliep over 1883 f 34 779 . waarvan f 25 133 aan
de kantoren te Tjiringin , Anjer en Telok Betongen f 9044
aan twee andere kantoren. Dit laatste bedrag is sedert
terug ontvangen. Nopens de aanzuivering door de kantoren op de drie eerstgemelde plaatsen (die door de uitbarsting van Krakatuu liet meest hebben geleden) is
niets vermeld. In de eerste helft van 1884 ontvingen
zij nog f 24 505 voorschot. Wegens voorschotten in 1882
verleend werd gedurende 1883 terug ontvangen f 3 2 0 9 ,
'en wegens oudere voorschotten f 2978. Uver 1882 bleef
nu nog aan te zuiveren f 25 134, waarvan alleen 123 791
door het kantoor te Toeban, dat in gemeld jaar een
voorschot van f 40 862 had ontvangen. Een verzoek van
den vendu meester om zijne restantschuld te mogen afbetalen bij maandelijksche termijnen van f 300, totzekerlieid waarvan hij eene polis van levensverzekering aanbood, groot f 10 000, werd door de Eegeering ingewilligd. De polis werd teu name van het Gouvernement
overgeschreven.
Van de belasting op de overschrijving van vaste goedereu (Indisch Staatsblad 1834 n°. 27) wordt eene partieele
herziening voorbereid. Terwijl het denkbeeld in overweging
is genomen om die belasting ook te heireu bij de vestiging
en overdracht van de rechten van opstal en erfpacht, ligt
het voorts in de bedoeling haar uit te breiden tot de vererving (zoowel in de zijlinie als in de rechte lijn) van
onroerende goederen nagelaten door vreemde oosterlingen ,
tegen intrekking van de thans bestaande suecessiebela-ting
bij overlijden van vreemd); oosterlingen, die alleen vererving in de zijlinie trelt. Het in 't verslag van 1882 (blz.
164) bedoelde onderzoek nopens de oorzaken van de door-

gaans geringe opbrengst van laatstbedoelde belasting heeft
geleerd , dat de bestaande voorschriften geen voldoenden
waarborg opleveren voor eene behoorlijke controle, zoodat
het zeer onzeker is of wel aangifte wordt gedaan in alle
gevallen waarin recht verschuldigd is. Maar bovendien zijn
boe.Iels van vreemde oosterlingen bij vererving slechts bij
uitzondering aan recht onderworpen , omdat in de meeste
gevallen de nalatenschap van een vreemden oosterling geerfd wordt door kinderen of althaus door personen die als
zijne kinderen doorgaan. Bij het tot stand komen van de
hooger bedoelde uitbreiding der verordening op het recht
van overschrijving zal de ordonnantie van Indisch Staatsblad 1852 ii°. 7 9 , die het snccestiorccht hij vererving in
de zijlinie door vreemde oosterlingen van andere onchristenen invoerde, ingetrokken en Indisch Staatsblad 1836
n°. 17 in dier voej,re gewijzigd moeten worden datdehefling van het recht van successie beperkt worde tot de
nalatenschappen van Europeanen en niet hen gelijkgestelden.
Tot verzekering van de goede werking der overschrijvings-ordoi'iiai.tie in de onder rechtstreeksch bestuur van
het Gouvernement gekomen Balische landschappen Boeleleng en Djembrana, in verband ook met de verheffing
vau Bali en Lombok tot eene afzonderlijke residentie,
strekten de beschikkingen in Indisch Staatsblad 1883 n \
256 en 257.
Licentiën zoor het houden tan Chineesche dolbelsp-len op
Jaza m Madura. Deze licentiën brachten (buiten de residentifin Batavia, Samarang en Soerabaija, waar het recht
tot het houden van Chineesche spelen wordt verpacht) in
1883 f 34 496 o p , tegen f 45 600 (volgens verbeterde opgaven) in 1882 en f 33 850 in 1881.
Belastingen tan verschillenden aard die slechts in sommige
gewesten worden geheren. W a t deze heffingen , waaronder
thans ook te begrijpen is de in September 1883 ingevoerde
belasting op den invoer van opium in de Atjehsche ondorhoorigheden , bedoel! op blz. 148 hiervóór , in de laatste
twee jaren opbrachten , blijkt uit het volgende overzicht,.
h e t w e l k , wat het jaar 1882 betreft, ten deele op ver-
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beterde opgaven benut.
1882.

OXIOE1UTII8,
(Waar bij ile beniiming een • is ingevuld zijn
uitsluitend inlanders nun de belasting onderwol pen.)

Belasting op sommige passars van de particuliere landerijen in de residentie Batavia (Indisch Staatsblad 1829 n". U I . art. 33 , en Indisch Staatsblad 1875 n". 82)
Belasting op het slachten van buffels, runderen, paaiden en veulens in
de residentie Preanger regentschappen (Ind. Staatsblad 1871 n°. 49,
1873 n'. 252 en 1879 n°. 302)
* Hoofdelijke belasting in Benkoelen (Ind. Staatsblad 1872 n \ 2U5.
1878 n". 80 en 1881 n°. 177)
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats Benkoelen (Indisch Staatsblad 1874 n". 27(i en 187ü n". 58).
* Hoofdelijke belasting in de Lampongsche districten (Indisch Staatsblad
1H79 n°. 1671
* Idem in Palembang behalve ter hoofdplaats (Indisch Staatsblad 1877
n°. 197)
Belasting voor het aanleggen en onderhouden vsn wegen en bruggen
ter hoofdplaats Palembang (Indisch Staatsblad 1877 n". 198)
* llassilbelasting in Atjeh en onderhoorigheden (zie hel verslag van
1880 blz. 6)
• • •
Belasting op den invoer van opium in de Atjehsche onderhoorigheden
(Indisch Staatsblad 1883 n°. 202)
* Hoofdelijke belasting in het gewest Billiton (Indisch Staatsblad 1879
n«. 337)
. . .
Belasting op het riistgewas in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo (Indisch Staatsblad 1878 n». 300)
* Hoofdelijke belasting in hetzelfde gewest (Ind. Staatsblad 1878 n°. 301)
Recht voor de afgifte van licentiën tot het graven van diamant in
sommige gedeelten van dezelfde residentie izie o. a. het verslag van 1879
blz. 169)
* Huistax te Makasser (Indisch Staatsblad 1849 n". 5 4 , 1863 n°. 9 8 ,
1864 n». 19, 1877 n». 451 en 1878 n» 349)
* Andere hoofdelijke belastingen in Celebes en onderhoorigheden (Indisch
Staatsblad 1863 n« 48 en 166; 1863 n°. 7 0 ; 1864 n<>. 7 0 ; 1863 n«. 165
en 1872 n». 113) o)
* Hoofdelijke belasting in de residentie Menado voor zooveel de
Mmahassa betreft (Indisch Staatsblad 1881 n» 47)
* Idem voor zooveel de afdeeling Gorontalo betreft (zie het verslag van
1873 b h 188/189)
. . . .
* Belasting op de hoofden der huisgezinnen van de negorijbevolking in
de residentie Amboina , behalve in de afdeeling Banda (Indisch Staatsblad
1863 n». 169, 1865 n°. 4 2 , 1866 n°. 8 3 . 1867 n». 111 en 1870 n°. 278) .
Belasting op de waarde der huizen en onroerende eigendommen ter
hoofdplaats Amboina (zie het verslag van 1875 blz. 107)

Aanslag.

3 574

1883.

Geïnd bmlrag
(zie noot a op
[l
bh 151 hiervóór)

915

Aanslag.

3 298

82 752

4 003
45 035

55 872
91 536

Geïnd bedrag
(zie noot a op
blz. 151 hiervóór).

104 746

97 601
2 382

2 484

2 385

2 348

95 322

94 095

113 221

63 794

813819

777117

811 190

842 346

31 956

31 297

32 519

21 644
33017

58 952

6 600
18 282
200 037
177 228

10 168
195 948
176 083

18 607
129 041 (?)
180 762

11 557

185 190
179 5 5 J
42

141
0212

19 443

6 391

8 941

75 232

05 701

74 904

79 409

161 340

107 475

161477

151 633

33 905

24 994

33 865

22 227

33 092

40 141

44 724

28 805

5 429

6 015

6 381

6 365

a) Over de zoogenaamde koffiebelasting in de bergregentschappen der afdeeling Noorderdistricten . waartoe de twee laatst aangehaalde staats
bladen betrekking hebben, en over soortgelijke belasting in eeuigc bergstreken der afdeeling Oosterdistricten vindt men afzonderlijke opgaven op
b z. 74 hiervóór.
II.

MUNTSTELSEL ; GELDMARKT.

§ 1.

Muntwezen.

Van (ie bij Koninklijk besluit dd. 11 Juli 1882(Indisch
Staatsblad n°. 227) buiten omloop gestekle zilveren munten
(verg. vorig verslag blz. 1(55) was eene hoeveelheid ter
waarde van f 23 674,52 5 in 's lands kassen aanwezig toen
op 10 September 1883 de gelegenheid tot inwisseling werd
gesloten Het li^t in de bedoeling deze munten , welke
onlangf hier te lande zijn aangebracht, na versmelting te
bezigen voor de gedeeltelijke aanmunting van f 4 3 7 500
aan Nederlandsen—Indische kwartguldens en van een gelijk
bedrag aan Nederlandsen-Indische tieneentsstukken. Voor
het overige zal het benoodigde zilver hoofdzakelijk worden
verkregen door versmelting van Nederlandsche standpenn i n g e n , en slechts voor een zeer klein gedeelte <looraankoop van banrzilver. Tot deze a a n m u n t i n g , waardoor het
tn Indië tot dusver aan zilveren pasmunt in omloop gebrachte bedrag her bij de wet van 24 December 1857
(Nederlandsen Staatsblad n°. 173, Indisch Staatsblad 1858
n°. 47) bepaalde maximum van f 12 millioen zal bereiken ,
is besloten uit overweging dat in Indië voortdurend groote
behoefte bestaat aan zilveren p a s m u n t , en omdat eene
ruime uitzending daarvan niet anders dan bevorderlijk kan
wezen aan de verdringing van de oude koperen (luiten.
Zooals in het vorig verslag blz. 166 reeds met een enkel
wourd is gezegd , was in Midden-Java in den laatsten tijd
meer oude koperen m u n t in omloop dan vroeger, en in
sommige streken vormt zij zelfs liet eenige middel van
betaling in het inlandsch verkeer. Ten einde dit kwaad
met kracht te keeren , is door de Indische Regeering het
denkbeeld in overweging genomen om in de gewesten
waar de duit nog niet weder in omloop is geraakt, hare
circulatie door strafbepalingen te verbieden , met het voor-

nemen om later deze verboden kringen gaandeweg uit te
breiden, en wel allereerst door toevoeging van streken
welke onmiddellijk grenzen aan de zoodanige waar de duit
niet meer gezien wordt. Ten gevolge vau deze maatregelen
zou het oii'ie kopergel 1 slechts langzamerhand in waarde
afnemen en bet daaruit voortvloeiende verlies over een
tijdvak van 20 ii 25 jaren verdeeld worden. Aan den directeur van financiën is in September 1883 opgedragen ten
aanzien van dit denkbeeld te dienen vau consideratie en
advies en om tevens meer bepaalde gegevens te verstrekken
betreffende den wel beweerden maar tot dusver niet door
feiten bewezen invoer van vreemde duiten in Midden-Java.
Naar aanleiding van de haar gedane vraag welk bedrag
aan Nederlandsche zilveren standpenningen gerekend zou
kunnen worden in Nederlandseh-Indië in omloop te zijn ' ) ,
is door de Indische Regeering bericht d a t , zonder opzettelijk onderzoek nopens hetgeen zich aan Nederlandsch
zilver in het bezit der inlandsche gemeente in NederlatidschIndië kan bevinden , waartoe zij het echter onraadzaam
zou achteD over te gaan , een der waarschijnlijkheid nabijkomend antwoord op gemelde vraag onmogelijk is te
leveren. Dit is ook het gevoelen van «Ie ter zake geraadpleegde directie der Javasche Bank , die in een belangrijk
rapport, dat bij dit verslag als bijlage BB wordt overge*
legd , heeft aangetoond d a t , terwijl de invoer van Nederlandsch zilvergeld binnen Nederlandseh-Indië met vrij
groote nauwkeurigheid bekend i s , onmogelijk meteenige
zekerheid kan worden bepaald wat weder is uitgevoerd en
wat op andere wijzen aan de circulatie is ontvallen.
Uit onderscheidene gewesten (Batavia, Cheribon , Kadoe ,
') Van de zijde der T w e e d e Kamer werd de vraag gesteld in het
Voorloopig Verslag dd. 2 Apiil 1883 betreffende h e t wetsontwerp
houdende nadere voorzieningen omtrent het (Nederlandsche) muntw e z e n . Gedrukte stukken 1 8 8 2 — 1 8 8 3 - 1 6 0 n». 10.
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fiembang, Soerabaija, Bezoeki, Probolinggo, Madioen, Kediri,
Maduni, Tapanoli, Banka, Westerafdeeling van Borneo,
Celebes en Amboiua) is In het afgeloopen jnur bericht geworden dat men er nu en iJa.il valsche zilveren munten
aantrof, mee.st rijksdaalders eu verder eenige guldens en
halve guldens. l)e munten waren over hetgeheel zeer goed
n a g e m a a k t , doel) de valsehheid werd in de meeste gevallen
verraden door de afwijking in kleur en door het rand*
schrift dat slechts bestond uit eenige teekens en letters
zonder zin. In October 1883 kwamen den agent der Java*
sche Bank te Cheribon binnen den tij-i van eenige dagen
niet minder dan i 8 nagemaakte rijksdaalders in hanüen.
In die plotselinge verscluning van valsch geld werd aanleiding gevonden om den ambtenaren van Let openbaar
ministerie op nieuw dringend aan te bevelen aan de t>eteugeling van dit kwaad bijzondere zorg te wijden en bij
elke aanhaling een nauwlettend onderzoek in to stellen
naar de herkomst der vervalschte munten.
Sleclits weinige malen mocht het gelukken de vervaardigers en verspreiders der valsche geldstukken te ontdekkeu. Ken valsche munter afkomstig uit Kediri werd gestraft
met vijftien jaren dwangarbeid in tien k e t t i n g , terwijl
twee Javanen uit de residentie S a m a r a r g hun misdrijf
moesten bieten ieder met tien jaren kettingstraf. De rest*
dent van Kediri 1 erichtte dat door eerstbedoelde veroordeeling eene heilzame schrik scheen te weeg gebracht;
althans werd in genoemd gewest valsch geld sedert weinig
meer aangetroffen.
Geldmarkt.
Door den heer mr. N. P. VAN DIM BEUG , president der
Javasche Bank, is , als naar gewoonte , een overzicht samengesteld van den toestand der geldmarkt op Java over liet
afgeloopen j a a r . welk stuk a'.s bijlage SS hierachter is
opgenomen.
Volgens opgaven van de Handelsvereeniging te Batavia
was de loop der voornaamste wisselkoersen aldaar gedureude elke maand vau 1883 als volgt :
Op
iOp Londen
V'1 maanden Singapore
zicht).
(zicht).

Op Amsterdam.
il,: :
den.

1883

Jan.

;

fl0l",afl01'/«
3

101 ; 8 ..

l015/ 8

Febr.

100,7..

101

Maart

100.5,,

101.4 101

April

100.8..

101,2 101 V*« 101 1 .,'

.. 101 s , 4

Mei

100,7,,

101.2 101

uni

100,3,,

101.4 1013/,,,

uli

101.8,,

101.5 lOl'/iv lOl'/s

Aug.

101.3,,

101.5 101»,'4„ 101?/»

Sept.
Oct.
Nov.
Dec.

Op
China
(zicht).

Guldens Xederlandsch Courant '•
voor f 100 Indisch Courant, j j r p n p ö n ( ]
E™
Een
' sterling
dollar
dollar
voor
voor
voor
guldens
guldens
Gouvernement Particuliereu ! guldens
(0 maanden ( en centen, en centen. en centen.
(G maanden
na dato).
na dato).
f l 0 0 7 a f101

101

..

—
—
—

., 101'/.

101.5 ï o i y 4 . ,

,014/,

ioi»„

101*/,,, 102
101>/ 4 „ 102
101",,,, 102

f U-95 5 a !f2.22af2,24 f2.22 a f2,24
11.97
11.95
.2.22,.2.24 2.22 „ 2,24
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haar gekochte buitenlands die wissels bij de Javasche Bank

te i.isconteeren , en ten deele ook door meer vraag naar
beleeiiing op uilvoerproducten , stegen (ie ivn («gevende
uilzettiugen van laatstgcmelde instelling gedurende het
met 31 .Maart jl. geëindigde boekjaar gemiddeld tot

f 20163/m., tegen f Iö7ü0/m. in 1882/83 m f 10710/m.
in l!S7(>/77 , welk laatste cijfer tnt nog toe het hoogste
Wax g e f e e s t . Naai' den aard der uitzettingen war. n de
beide eersigenoemde middeiicijfers verdeeld KOuala is aan-

gegeveu in het volgend staatje, dat tevens liet bedrag der
uitzettingen bij liet einde van elk der bede boekjaren doet
kennen.

1205
12.05*ii
12,05
12.00 k
12.025
11,95 a
12,00
11.90 a
11,95
11.875a
11.90
11,875
11.85 a
11.875

2.ir,

2.25

2.24 1 2,26 2,24 u2.26
2 25

2.25

2.25 „2,20 2.25 „2,26
2,20

2,24 „2.2Ö
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Gemiddeld over het ] Bij het einde lan het
geheele boekjaar, j boekjaar, alzoo op•
RENTEGKVENDE U I T ZETT1NGEN.

1882183.

1883/84

31 Maart 31 Maart
1883.
1884.

Disconteering van hapde!spapier, promessen, w;sselbrieven en bankkredieten. . . f 7 011/nvf 9 83ü/m
1 790/mj 1 557/m f 8 472/m,f 8 327/m
Disconteering van vendupapier.
Beleeningen
3 013 in
4 897 m
3 395/m
4 444/m
Voorschotten in rekening-cou225/in
rant
409/m
260/m1
379/m
Hypotheken en pandbrieven
met inbegrip van het b e 3 461/m
legd reservefonds
. . . . \a)3i(it/m\
O) 3 531/m*) 3 394/m
Te znmen

.

.

i

!

. f H > 7 M / m f t O 163/m f 15G58 1U f 16 544/m

a) Hieronder was een klein bedrag aan staatsschuldbrieven bpgrepen,
die echter bij het einde van het boekjaar waren te ge!de gemaakt tegen
vermeerdering van de belegging in hypotheken.
b) Op 31 Maart 188:1 en 31 Maart 1884 was van het reservefonds
belegd en onder de uitgetrokken sommen begrepen respectievelijk
f 559 000 en f 519 000.

Werd in 188*2/83 in 'r geheel gedisconteerd voor een
bedrag van f 59 317/m. . in 1883/84 steeg dit cijfer tot
f 8,")95fVm. I>e boven bedeelde disconto-aanbiedingen van
buitenslands betaalbare wissels — eene operatie waarvan
de meerdere of mindere omvang uit den aard der zaak
grooten leeds afhangt, van de betrekkelijke duurte van het
geld te, Batavia en op de Nederlanclsche en de Kngelsche
g>d( 1 markt — deelden i-: de opgegeven totaleu voor respectieveltjk f 1(5 359/in. en f 40 6(i9/m.; de disconteering van
promessen door koopers van invoerartikelen aan de i.rder
van den importeur afgegeven — het eigenlijke hoofd bedrijf
der Bank — slechts vier f 5490/m. en f 5 992/m.
De nieuw gesloten beleeniiigen , die in 1882/83 over een
gezamenlijk bedrag liepen van f l 4 527/m., vertegenwoi rdigien over 1883/84 ren totaal van f '20 ItfO/m.
Bene specificatie van de bovenstaande opgaven volgt
hieronder.
SPECIFICATIE.

1882/83.

1883/84.

f 44 458/m
'MM lm
5 598/m

f 70 425/m
9 7Gli/ui
5 759/m

f 59 317/m

f 85 950/m

DISCONTEERINGEN.

Promessen en wisselbrieven
Bankkredieten
Vendupapier
Te zaïnen als boven

.

.

.

BELEENINGEN.

8,235a 2,25 2.23»a2,25
8,2* ,.2,20 2,24 „2,26

:wisf.i«nr:

i'-Kusf^nmmvmmm i

2.85
il'''.
ft
2,25
12.00
1200 a 2 24 a 2.25 2.24 « i i i

Effecten
Invoerartikelen
Uitvoerproducten
Goud en zilver
Te zamen als boven

If

380/m
1 437/m
a) 12 45S/m
i
252<m

425/m
1 189/m
a) 18 007/m
509/ni

f 14 527/m

f 20 190/m

f

2,24 a 2,27 2.24 „2,87

Ten aanzien van den agio te Batavia besteed op oude
of vreemde munten vindt men alleen vermeld dat de prijs
van sovereigns, zoowel van Engelsche als van Australische,
gedurende het geheele jaar afwisselde tusschen f 12,10 en
f 12,50.
§ 3. Jatasche

2.]

Bank.

Vooral door de ruime schaal waarop in 1883/84 de te
Batavia gevestigde wisselbanken voortgingen met de door

a) Hieronder ter zake van door het Gouvernement gesloten beleeniugen
(zie blz. 140 hiervóór) over 1882/83 f l millioen en over 1883/84 f 3'/millioen.

Van de gelegenheid om bij de Bank voorschotten in
rekening-courant te lekomen werd in 1882/83 gebruik
gemaakt voor f 1 G33/m. eu in 1883/84 voor f 3 307/m.
\ au dit laatste bedrag werd f 3 103/m. voorgeschoten op
effecten en t 204/ui. op goederen.
liet bedrag van f 3 000 000 (of de helft van het bankkapitaal), dat aan de eigenlijke bankoperatién mag onttrokke:: worden, was bij het einde van het boekjaar, op

Bijlage C.
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125/m. ua, belegd In hypothecaire uitzettingen en In
pandbiieven, elzoo voor HIII bedrag van f 2S75/m. Daar
bovendien van het reservefonds, — op 31 Blaart 1884 ge*
klommen tot f 696 033,08. — op dezelfde wijze f 519OüO
belegd w a s , stonden l/ij liet einde vai het boekjaar
t' 2094/ni. In hypotheken uit en f 1 300/m. hl patulorie*

ven. Op 31 Maart 1883 waren deze Mm men f 2v3i/m.en
t' 1 300/m. De hypothecaire uitzettingen waren uiw in
1883/84 met f 137/m. teruggeloopen , aangezien f löö/m.

wegene overeengekomen aflossing werd afbetaald, terwijl
.ie ISank er slechts in slagen moeht om f 48/in. in nieuwe

hypotheken te beleggen.
In verband met oe sterk toegenomen kredietvraag, die
gedurende de eerste vier maanden van het boekjaar de beschikhare metaalreserve der Bank van circa f 12V| mil*
lioen tot omstreeks f 7V. millioen had doen dalen, zag
de directie zich genoopt om van 27 Juli 1883 ai' het rentetarief, dat sedert 23 .Mei 187'J onveranderd was gebleven ,

voor alle operatie) (hypothekenuitgezonderd)teverboogeu

met l pet. en dus de standaarJ rente voor diiemanndspapier
van fl op 7 pet. te brengen. Op 2 Februari 1884 kon
echter het rentetarief weder op den ouden voet worden
teruggebracht ').
Geiurende het kalenderjaar 1883 was destandaardrente
van de Javasche Bank vour driemaandspapier gemiddeld
6**1m pet,, tegen 8»/4 pet. bij de Bank van Bengalen , 9'/,
pet. bij die van Bumbay , en doorloopend 9 a 10 pet. te
Singapore.
De geldelijke uitkomsten vau den handel der Bank in
munt en muntmateriaal bleven weinig bevredigend. De
omvang van haren apeciebandel gedurende 1883/84 kan
blijken uit het volgende overzicht.
20 frcs.
stukken.

f 10
stukken.

Sovereigns

Dukaten.

22 783
75 505

42310
13

14 020 1 '.
05

81 2IG
377

Verkocht

98 288
57 990

42 323
14 448

14 0 9 1 ' / ;
5 802:,,4

81 59)
3 550

Voorraad op 31 M a a r t 1884.

40 292

27 875

8 8S8»/4

78 037

Voorraad op 1 April 1883.

Totaal

.

.

.

No;r altijd kon de Bank niet in genoegzame mate over
Nederlandacb goudgeld beschikken om die muntsoort anders
dan als handelswaar (tegen een agio van 2V» pet.) ver*
krijgbaar te stellen. Ook eene in het voorjaar van 188 •<
aangewende poging om eene genoegzame hoeveelhei 1 uit
Nederland te verkrijgen mislukte. Ware aan hare ontbie- j
ding voldaan, dan zou de Bank — gelijktijdig up de drie j
hoofdplaatsen van Java — zijn overgegaan t o t bet uitg3ven j

van gouden at andpenningen voor zoover die voor het plaat* '

selijk of binnenlandse!! verkeer gevraagd werden. Op die |
wijze zouden eenige gegevens zijn verkregen ter beoordee* j
ling van de vraag of de gouden m u n t op den duur in
Indië In omloop zou zijn te houden.
De ttuctuatién in den metaalvoorraad der Bank waren
in het afgeloopen boekjaar belangrijker dan in de laatste
jaren. Wisselde de specievoorraad in 1882/83 af tustchen
f 31905/oi. en f 26568/in., in 1883/84 was het hoogste
bedrag f29 016/m. (op 2 Mei 1883) en het laagste f 21 783/m.
fop 3 October 1883). Gemiddeld over het goheele boekjaar
bedroeg de voorraad: in 1882/83 f 28853/m. en in 1883/84
f 25 417/m., waaronder aan Nederlandacb en vreemd goudgeld achtereenvolgens f 1 713/m en f 1 41 R/m. De metaalvoorraad op het einde van elk der beide boekjaren iiet
zich aldus splitsen :
31 jlaart
31 Maart
1883.
1884.
xilveren betaalmiddelen en pasmunt. . . f 27 642/m. f 27 OSO/m.
( tienguldenstukken
812/m.
780/in.
goudgeld J sovereigns, dukaten en 20franes-stukken
677/m.
813/m.
Te zamen . . . 1' 29 131,m. 1 28 079/iu.
Het gezamenlijk bedrag van dadelijk opeiscï.bare schulden (bankbiljetten, baukassignatiüu , rekeningcourant') In verband met den vernieuwden teruggang van de metaalreserve gedurende de eerste maanden van het thans loopende boekjaar werd op 4 Juli jl. de vroegere verhooging van het tarief weder
in werking gebracht.
U t , lelingen der Staten-Generaal. Bjlagen. 1*84-1835.

saldo's, bankkredieten-saldo's en voorschotten-saldo's) wie*
a?li« ia lf>83/84 af tuaacben f 45 21'J/m. op 5 December
1883 all hoogste en f 39986/m. op 13 J u n i te voren als
laagste cijfer en was gemiddeld groot f 43 03."7m., tegen
«•ene metaaldekking van gemiddeld f 25417/m. Aangezien
van : edoelde schulden 40 pet. d. i. f 17 214/rn. door specie
moet gedekt zijn , bleef een beschikbaar melaalsaldo over

vauf 8 203/m., of f 3943/m. minder dan gedurende 1882/83 ,
een verschil dat tot de boven besproken vertiooging van
het rentetarief geleid heeft. Bij het einde ven het boekjaar
beliepen de dadelijk opeischbare schulden f43 678/m. Naar
den aarl der schulden waren de mid iencijfers over het
geheele boekjaar en bet Inaistvermelde totaal aldus verdeeld :
Gemiddeld
over
1883/84.
f 39 520/m.
1 G89/m.

bankbiljetten in omloop
rekening-courant saldo's
bankassignatié'n in omloop
j
bankkredieten-saldo's
>
1820/m.
voorschotten-saldo's
)
Te zamen als boven . . .
f 43 035/m.

Op
31 Maart
1884.
f 39 680/m.
633/ni.
C44/m.
1031/m.
1 G90/m.
f 43~678/nT.

Het bedrag der op 31 Maart 1884 circuleerende bank1 iljetten bestond voor f 28 046/m. of 70.70 pet. uit biijetten van f 100, f 2 ü 0 , f 3 0 0 , f 500 en f 1000, en voor
20.30 pet. uit biljetten van f 5 , f 10, f 25 en f 50. Ten
opzicht? van de behandeling der buiten omloop gebrachte
biljetten is het huishoudelijk reglement der Bank in dien
zin gewijzigd dat het ingetrokken baiikpapier niet m e e r ,
zooals vroeger, door verbranding vernietigd w o r d t , doch
na ongangbaarmaklng bewaard blijft om te allen tijde
mogelijke vergissingen bij de afschrijving der biljetten in
de daarvoor aangelegde stamregisters tot klaarheid te
kunnen brengen.
De. vraag i.aar bankassign&tifin , die in de drie vooraf*

gegnne boekjaren had afgewisseld achtereenvolgens tusscheu
f 29 472/m.; f 30201/m. en f 28209/m., liep in 1883/84
over 8806 stuks, vertegenwoordigende f 30 110,m. Van

deze gelegenbei 1 tot overmaking van gelden wordt ook
door de lïegeering gebruik gemaakt. Voor deze overnia*
klngen betaalde de Begeering, die zich in den regel vau
telegram-assignatifin bediende, aan de Bank f 24 Ml provisie, tegen f 18 950 in 1882/83.
Van verliezen op hare krediet-operatiön bleef de ".ank
zoo goed als geheel gespaard. Gedurende het boekjaar
1^83/84 behaalde zij eene bruto winst van f 1 276/m., waarin
werd bijgedragen door de rente van disconteering voor
f 690/m.. door die van beleening voor f 267/m., door die
van hypotheken en pandbriewn voor f 184/m., endoor de
winst op andere opeiatiën voor f 135/m. Na aftrekking vau
f 396/m. wegens onkosten en afschrijvingen . bleef als netto
winst beschikbaar f 8 8 0 / m , d. i. f 240'm. meer dan over
het boekjaar 1882/83 Van dat netto provenu w e r d , ingevolge art. 34 der statuten . voor de aan leelhouders afgezonderd f 300 000 , zijnde 0 pet. van het gestorte kapitaal.
terwijl van het restant a l f 520 00C nog 75 pet. of

f390 000 voor hen werd beschikbaar gesteld, waardoor zij
een superdividend van 0' ; pet. verkregen. Van de everschietende f 130 000 wer l. met inachtneming van de
voor die verdeeling vastgestelde regelen , bestemd : voor
den raad van commissarissen , de directie en het overige
personeel der Bank f 52 0 0 0 , hot reservefonds f 62400
en het pensioen- en onderstandsfonds f 15 GOO. Dit laatste
fonds steeg daardoor van f 15 194 tot f 30 794; het reservefonds van f 596 033 tot f 658 433.

V B u r g e r i y k c en militaire landsdienaren.
Examcas tooi' ambtenaren. In 1884 werden voor het
eerst toegepast de bepalingen van het Koninklijk besluit
dd. 29 Augustus 1883 n°. 25 (Nederlandsen Staatsblad
i.°. 133, Indisch Staatsblad n°. 249), houdeDde nieuwe
regelen omtrent de benoembaarheid en uitzending van
administratieve en rechterlijke ambtenaren voor Indië , welk
besluit in zijn geheel medegedeeld en uitvoerig toegelicht
werd iu bijlage W W van 't vorig verslag (zie ook n°.
3901 van bet Bij blad op het Indisch Staatsblad;. Als
eene aanvulling van die toelichting kan beschouwd
worden d e , tot wegneming van een bij sommige belanghebbenden gerezen twijfel, in de Xederlnndsche Staats
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De uitslag van het examen was minder gunstig dan in de
vijf voorafgegane jaren. Slechts aan 31 (of ruim 03 pet.) der
geëxamineerden kon het diploma worden uitgereikt, terwijl
in de jaren 1879 t/m 1883 de verhouding van de geslaagden
tot de geëxamineerden achtereenvolgens bedragen bad 74 ,
7 3 , 7 2 , C5 en 73 pet. Onder de geslaagden waren 3 doctoren in de rechtswetenschap (die plaatsing bij de reehterlijke macht verlangden), 1 candidiiat in de rechtswetenschap en 27 personen die het diploma van de hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus bezaten. Tot de afgewezenen behoorden 17 personen die zoodanig diploma badden
en 1 doctor in de rechtswetenschap. Van de 27 eerstbedoelde oud-kweekelingen van hoogere burgerscholen hadden
er 2 bet diploma in Indië verkregen.
Uit de volgende opgaaf kan blijken hoevelen van de 54
adspiranten zich voor het examen in één en hoevelen zich voor
meer dan één taal hadden aangemeld, en welke die talen waren.

courant van 22 November 1883 gepubliceerde mededeeling ,
dat on.Ier ile examens die, ingevolge art. 2 « van het besluit, toegang geven tot het groot-aiiibtenuarsexameii niet
te rangschikken is het zoogenaamd litterariseh-mutheuiati-cli sx•imen , geregeld bij Koninklijk besluit dd. 12 Februeri 1879 (Nederlandsen Staatsblad n°. 35).
VOor bier te lande geëxamineerden werden in 1884 20
plaatsen bij den administratieven dienst en 12 bij de reehterlijke macht in Indië opengesteld, met Ijepalingdat zij voorde
helft zouden kunnen worden vervuld door personen die aan
het, gro.it-ambtenaarsexamon en voor ds helft door personen
die MO het zoogenaamde faeulteits-exanien ') hadden voldaan (Staatscourant dd. 1 en 2.1 uni 1884). Voor het grootambtenaarsexamen bier te lande meldden zich 54 personen
aan, doch 5 van dezen trokken zich vóór of tijdens het examen
t e r u g , zoodat dit in zijn geheel werd afgelegd door 49
personen, waaronder 4 doctoren in de rechtswetenschap.

hadden zich opgegeven voor het examen :
in twee talen.

in
V A N DB ADSFIBANTEX

DIE:

één taal
(Maleisch).

Maleisch Maleisch
en
en
JaSoenvaansch. daasch.

„ ,
...
^doctoren rechtsw.
geslaagd zun. | a n d e r e n . . . .

3
1

9

,
.. ^doctoren rechtsw.
afgewezen z u n 7 a n d e r e n

1
1

9

zich hol.ben te- tóoctoren rechtsw.
ruggetrokken. (anderen . . . .

TT

2

8

20

n

in vier
talen (Maleisch, JaMaleisch, Maleisch, Maleisch, vaansch ,
Maleisch
JaJavaansch Javaansch MakasSoenen
vaansch
en
en
saarsch en daasch en
Boegien MaSoenBoegiMaduMakasneesch. dureesch. daasch.
neesch. saarsch).
reesch.

1

1

ï

ï

n

n
n

TT

V

•
2

Maleisch
en
Madureesch.

in drie talen.

TI

•

TT

n
n

2

ï

i

TT

r

TT

6

n
TT

TT

1

3

n
n

TT

TT

TT

8

TT

l

n

TT

TT

2

n

TÏ

ïi

n

TT

TT

ï

9

10

25

1

n
•n

1

ï

20

Den uitslag der taaiexamens vindt men in het volgende staatje opgegeven.
werd het examen in de talen waarvoor z(j zich opgegeven hadden, afgelegd:
DOOK DE GEÊXAMINEEBDEX DIE :

met voldoenden of meer dan voldoenden uitslag.
Maleisch.

geslaagd (doctoren rechtsw.
z;jn. ^ a n d e r e n . . . .
af?e\ve- Jdoctoren rechtsw.
zt;n zijn. (anderen . . . .

3
27

JaSoenvaansch. daasch.
TT

T»

17

8

«

Ti

n

7

1

3

37

21

11

Madureesch.

Makassaarsch.

T)

»

met onvoldoenden uitslag.

Boeginecsch.
TT

JT

1

T)

•

1
1
9

1

1

11

1
7
Tï

2
9

V' or verdere bijzonderheden wordt verwezen naar het
verslag der commissie van examen , opgenomen in de Staatscourant van 10/11 Augustus jl.
Het faculteits-examen werd in bet universiteitsjaar
lti!s:Vï<4 te Leiden afgelegd door 14 doctoren in de rechtswetenschap, waarvan er 9 slaagden. Slechts 1 hunner
deed examen in twee talen (Javaansch en Maleisch), de
overigen in één taal (Maleisch). De eerstbedoelde meldde
zich aan voor plaatsing in administratieve betrekkingen ;
de overigen wenscuten plaatsing bij de rechterlijke macht,
doch 1 hunner zag later af van zijn voornemen om zich
aan den Indischen dienst te verbinden. Omtrent hunne betrekkelijke bekwaamheid zijn van de met het afnemen
van liet faculteits-examen belaste commissie uit de vereenigde faculteiten van rechtsgeleerdheid en bespiegelende
wijsbegeerte en letteren de noodige inlichtingen ontvangen , zoodat hunne rangschikking geen bezwaar opleverde.
Zooals uit het bovenstaande is af te leiden, zijn voor de
') Art. 92, alin. 2, der wet op het hooger onderwijs en Koninklijk
besluit dd. 27 April 1877 (Nedcrlandsch Staatsblad n». 87). Zie ook
den Kcsreeringsalmanak van Nederlandsch-Indië voor 1884, deel I
blz. 355/356 §§ 17 en 18.

SoenMaJaleisch. ! vaansch. daasch.

Madurecsch.

n

T)

TT

7

TJ

2

n

TT

Makassaarsch.

n

TT

n

1

l

18

1

3

Boegineesch.

r>

n

20 opengestelde plaatsen bij den administratieven dienst ter
beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld kunnen
worden 19 personen die aan het groot-ambtenaarsexamen
hadden voldaan en 1 die het faculteits-examen met goed
gevolg had afgelegd , en voor de 12 opengestelde plaatsen
bij de rechterlijke macht 7 personen die aan het faculteitsexamen en 3 die aan het groot-ambtenaarsexamen hadden
voldaan. De rangschikking van de adspiranten der beide
categorieën tegenover elkander heeft overeenkomstig art.
1 0 , laatste lid, van het straks aangehaald Koninklijk beslnit van 29 Augustus 1883 plaats gevonden door l o t i n g ,
en aan den Gouverneur-Generaal is voor zooveel noodig
opgemerkt d a t , nu uit den aard der zaak de volgorde van
aanstelling der voor administratieve betrekkingen uitgezondenen niet meer door de uitkomsten der examens in de
talen kan worden beheerscht (vermits eene vergelijking
van de bij het groot-ambtenaarsexamen en de bij het faculteits-examen verkregen uitkomsten niet mogelijk is), de in
1875 gestelde regelen dienaangaande (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2745) behoorden te worden vervangen.
De plaatsen, welke de administratieve ambtenaren innemen
op de ranglijst, opgemaakt overeenkomstig de artt. 1 1 ,
12 en 10 (laatste lid) van het aangehaald Koninklijk be-
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s l u i t , zullen voortaan nok de volgorde van aanstelling in
Intlië moeten benalen , niet dien verstande echter , dat overeenkomstig art. 7 alin. 2 voor aanstellingen op Java de
voorkeur moet worden gegeven aan hen die een voldoend
examen in liet Javaansch hebben afgelegd.
Blijkens het in de Javasche Courant dd. 8 Augustusjl.
opgenomen verslag betredende het in Indië afgenomen
groot-ambtenaarsexamen van 1884 trokken zich van de 30
adspiranten 7 tijdens het onderzoek t e r u g , zoodat er 23
geëxamineerd werden, die allen den vijfjarigen cursus
eener hoogere burgerschool met goed gevolg hadden volbracht (1 in Nederland en 22 in Indië). Van deze 23 ad<!|)iranten slaagden er 14 of 61 p e t . , tegen 52 pet. in 1883,
50 pet. in 1882, 100 pet. in 1 8 8 1 , 70 pet. in 1880 en 77
pet. in 1879. Ten aanzien van de taalvakken leverde het
Indisch examen de volgende uitkomsten op.

1

10

afgewezen zijn.

. .

5

zich hebben teruggetrokken
. . . .

3
U

13

8

ii

3
1

Javaansch

beide talen.

geslaagd zijn . . .

Maleisch.

Javaansch.

3

TEN DIE:

voldoende of
meer dan
onvoldoende.
voldoende.
Javaansch.

Maleisch.

VAN PE ADSPIRAN-

terwijl de uitslag n a het
afgelegde taaiexamen was:

Maleisch.

hadden zich opgegeven voor het
examen in:

3

6

3

-2

3

1

ii

ii

ii

11

5

U

19

11

2

t

Het zoogenaamde klein-ambtenaarsexamen werd in het
afgeloopen jaar op verschillende tijdstippen en plaatsen in
Indië afgenomen van 524 candidaten , waarvan 260 of bijna
50 pet. slaagden. In 1882 bedroeg het aantal candidaten
554 en van deze voldeden er toen 319 of ruim 57 pet.
aan de eischen.
Ten aanzien van andere hier of in Indië afgenomen examens om tot den Indischen staatsdienst te worden toegel a t e n , komen mededeelingen voor in de hoofdstukken van
dit verslag die over de betrokken diensttakken handelen.
Overtocht. Ter aanvulling van het reglement in Indisch
Staatsblad 1882 n°. 125 betreffende het vervoeren van gouverneinentspassagiers van en naar Nederlandsch-Indië werd
bij Koninklijk besluit dd. 3 October 1883 n°. 22 (Nederlandsche Staatscourant dd. 14/15 October en Indisch Staatsblad n°. 303 a) eene regeling ge'troffen aangaande het
toekennen van vergoeding wegens verblijf in quarantaine ,
terwijl eene latere aanvulling (Koninklijk besluit dd. 21
Mei 1884 n°. 8 ; Indisch Staatsblad n°. 116) de strekking
had om de adsistent-hortulanussen van 's landt plantentuin
te Buitenzorg alsnog te noemen onder de passagiers üie
overtocht in de 2de klasse genieten.
Pensioenen. Bij Koninklijk besluit dd. 22 Februari 1884
n°. 2 (Indisch Staatsblad ii°. 69) werd het burgerlijk pensioenreglement (Indisch Staatsblad 1881 n°. 142 en 238)
aangevuld ten einde aan Indische ambtenaren , die wegens
benoeming tot hoofd van een departement van algemeen
bestuur in Nederland hun Indischen dienst moeten afbreken , een Indisch pensioen te verzekeren onverschillig welke
hun diensttijd of leeftijd zij. Zonder deze aanvulling zou
(vermits de Nederlandsche pensioenwet in het geval niet
heeft voorzien) de diensttijd in Indië doorgebracht onvergolden blijven bij de pensionneering van een Minister die
tijdens zijne benoeming als zoodanig Indisch ambtenaar was.
Onderstand. Ten einde, waar liet de ondersteuning geldt
van landsdienaren die buiten betrekking zijn , de regeeringszorg binnen redelijke perken te houden , en tevens
het lichtvaardig vragen van ontslag uit de betrekking op
grond van ziekte tegen te g a a n , is bij Indisch besluit
dd. 21 J u n i 1884 n°. 12 tot beginsel aangenomen om
voortaan niet dan in zeer buitengewone gevallen , en dus
alleen bij hooge uitzondering , tijdelijken onderstand toe te
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leggen aan landsdienaren die door eigen toedoen hunne
betrekking verliezen of d i e , na gedurende een jaar wachtgeld dan wel non-activiteitstraktement genoten te hebben ,
buiten landsinkomsten geraken '). Het oordeel of en in
welke gevallen er grond bestaat oin derg dijken onderstand
te verleenen, wensebt de Indische Regeering voortaan
geheel aan zich voor te behouden. In verband hiermede
werd bij het aangehaalde besluit ingetrokken de in 1875
(Uijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3166) op den directeur van financiën overgedragen bevoegdheid om aan bea m b t e n , wier wachtgeld, non-activiteitstraktement of
onderstand kwam te verstrijken , telkens voor den tijd van
zes maanden onderstand te verleenen als zij zich daartoe
hadden aangemeld onder overlegging van het bewijs dat
zij geen middelen van bestaan bezaten.
In April jl. heeft de Indische Regeering de betrokken
autoriteiten op het hart gedrukt om inlandsche hoofden
en ambtenaren niet dan lij bepaalde nooJzakelijkheid tot
ontslag uit hunne betrekking of uit 's lands dienst voor te
dragen , en om in het oog te houden dat het steeds de
bedoeling is geweest dat de toekenning van pensioen of
wachtgeld (eigenlijk onderstand) aan ontslagen inlandsche
hoofden en ambtenaren beneden den rang van regent moest
worden aangemerkt als eene g u n s t , die slechts op grond
van bijzondere verdiensten of andere gewichtige redenen
verleend kon worden. Het is noodig geacht op dit een en
ander te wijzen, èn in het belang der beperking van
's lands uitgaven, èn ter voorkoming van te veelvuldige
mutatiën in het inlandsch bestuurspersoneel, waaronder
de gewenschte stabiliteit in den dienst slechts lijden kan.
Ook zijn door den Gouverneur-Generaal maatregelen genomen ter voorkoming van overdrijving in het toekennen
van onderstand aan weduwen van inlandsche ambtenaren.
Reis- en verblijfkosten. Bij het algemeen reglement op
de reis- en verblijfkosten van burgerlijke ambtenaren (Indisch Staatsblad 1862 n°. 153 a) heeft de Regeering zich
voorbehouden om aan de gouvernementsreizigers in sommige
gewesten te vergunnen voor het gebruik van koelies meer
in rekening te brengen dan het gewone bedrag van 2'/i
cent per koelie en per paal. In December 1883 (Indisch
Staatsblad n°. 275) is dit bedrag nu voor Billiton , waar
koelies niet anders dan tegen hooge betaling te verkrijgen
zijn , verhoogd tot f 0,10.
Ten aanzien van twee categorieën van tijdelijke ambtenaren (bij den dienst der grondpeilingen en bij de opiumrecherche) werden in 't laatst van 1883 en het begin van
1884 toepasselijk verklaard de bepalingen betreffende de
r e i s - , verblijf- en transportkosten voor burgerlijke a m b tenaren (wat de eerstbedoelde tijdelijke ambtenaren — boormeesters — betreft, alleen voor die gevallen waarin zij
zelfstandig werkzaam worden gesteld).
Onder de ambtenaren van den exploitatiedienst der staatsspoorwegen (oosterlijnen), die ingevolge Indisch Staatsblad
1881 n°. 46 vaste indemniteiten voor reis-en verblijfkosten
genieten, werden bij Indisch Staatsblad 1883 n°. 2 8 3 , te
rekenen van 1 Januari 1884, gerangschikt de adjuncten
der afdeelingschefs , hoofdzakelijk ter vermijding van de
tijdroovende behandeling van moeilijk te controleeren reisdeclaratiën. Tot dusver declareerden deze adjuncten ter
zake van dienstreizen overeenkomstig het voor het personeel van den exploitatiedienst geldende speciale reglement
(Indisch Staatsblad 1878 u°. 317).
Verwisseling tan standplaats. Onderlinge verwisseling
van standplaats , waar deze door ambtenaren van denzelfden
r a n g wordt gevraagd , zal — ingevolge een in den aanv a n g van 1884 door de Indische Regeering aangenomen
beginsel — voortaan niet anders worden toegestaan dan
onder voorwaarde dat belanghebbenden zelven de reis- en
verblijfkosten dragen. Wel werd dit beding reeds somwijlen aan de inwilliging van verzoeken van dien aard
verbonden (verg. n°. 2836 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad), maar eenvormigheid van behandeling was ten
deze niet voldoende verzekerd.
Dienstkleedini). Vermits de voorschriften nopens de dienstkleeding der Europeesche politiebeambten (hoofdschouten ,
schouten , onderschouten en waterschouten) deels verouderd,
') Zie overigens over het beperken van het genot van nonictiviteita-inkomsten het aangeteekende op blz. 63 hiervóór.
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deels
onvolledig waven, werd 1 jij Iudiacb Staatsblad 1883
h0. 265 ter zake eene nieuwe regeling vastgesteld.
Met intrekking van de bestaande voorschriften nopens
de distinctieven der demaugs, niarga-en kaniuongboofden
in de Ltmpongsehe distrieten, werden bij Indisch besluit
dd. 24 Juni 1884 i.0. 30 da kostumen vastgesteld (lid bij
offieieele gelegenheden door de erkende volkslioofden e:i
door de van landswege bezoldigde inlandscbe ambtenaren
iu dat gewest gedragen mogen worden. Ingeval de bedoelie hoofden en ambtenaren van die kostumen geen
gebruik weuseben te maken, is bet bun verboden andere
kleeding en hoofddeksels te bezigen dan die welke onder
hen in zwang lijn.
Over de invoering van eene (lienttklaeding voor bet inlandscli personeel van den ])ost- en telegraafdienst is reeds
gehandeld op blz. 133 biervddr.

bouws in 1X82, dus 22GG1 bouws minier, daartegenover
staat dat in 1883 slechts 971830bouws, tegen 1019295
bouws in 1882, of 47 40.") bouws minder, voor twee oogsten gebezigd (tweemaal bebouwd) werden. Wanneer men
de voor twee gewassan gebezigde velden tweemaal in reke*
ning brengt, >lijk: liet dat in 1882 3 921210 bouws en in
1883 3 94130(1 bouws voor geregelde cultuur ontgonnen
velden Leplullt werden, welke toralen respectievelijk tot
3900 994 eu 4 043 148 bouws stijg n , wanneer de voor één
en voor twee oog-ten in bebouwing genomen gronden behoorende tot de niet geregeld beplante velden mede in
aanmerking worden gebracht.
Zooaü in bijzonderheden kan blijken uit de in gelijken
trant nis vroeger ingerichte bijlagen T T , UU en VV,
waarvan de tweede, betrell'ende de rijstcultuur, tevens de
(bij schatting verkregen) oogstcljfers doet kennen , werd
beplant bpt navolgende aantal bouws:

O. Nijverheid.

in 1882
in 1883.
voor eigen/ met padi .
2 574 170 (ol 64,89 pet.) 2 594 681 (ot 04,17 pet.)
rekening 1 ..
andere
<ler
s eenjnrige gebevolking { wassen . . . 1 359 742 (of 31.28 pet.) 1 419 114 (of 35.10 pet.)
Imet
suikerriet
(waaronder ook de
oppervlakte ingenomen door wsgsa
en s'.ooten door en
om de riettuinen).
33 076[ot 0,83 pet.)
29 353 (of 0,73 pet.)

I. L A N D B O U W . B080HWBZBM EN VHETBILT.

S 1. Jaiu en Madura.
a. L a n d b o u w.
1°. Inlamlsclic landbouw.
De voor geregelde cultuur ontgonnen bouwvelden op
Java eu Madura (de vorstenlanden en de particuliere landen
niet medegerekend) besloegen volgen» de ontvangen opga*
ven in 1883 eene oppervlakte van 3 161 071 bouws of
44 948 bouws meer dan in 1882.
Bleven daarvan onbeplant 191541 bouws, tegen 214202

Te zamen als boven.

. 3 9öii 994 bouws

4 043 148 bouws.

Uit iiet volgende overzicht kan blijken in welke mate
de verschillende ,-oorten van bouwland aan de beplantingen
werden dienstbaar gemaakt

1 S S S . (Aantal bouw.?.)

1 8 8 » . (Aantal bouws.)

SOOEÏ'K H
V \ N

B e la nt
, P ,
met andere
«on,nrige
gewassen.

Beplant
met
padi.
1

BOUWLAND.

Onbeplant

1

gebleven.

A!zoo
in ' t geheel
ontgonnen.

Beplant
met
padi.

Beplant
met andere
éénjarige
gewassen.

Onbeplant
gebleven.

Alzoo
in ' t geheel
ontgonnen.

1 422 870
100 207

100 956
458 909

20 082

1 540 908

1 437 902
109 880

94 004
483 879

32 293

I 564 919

740 772
35 029

29 760
129 582

45 081

815013

808 421
10 881

21234
196 112

54 242

883 897

50 582
1 III

54
52S

2 400

50 030

73 248
1 024

1 361
889

4 129

78 738

,
L ,

125 331
883

425 506
220 980

140 639

091 500

111 058
136

421 3S2
108 005

100 877

033 517

T e zamen alzooi.,.,
,„„,
voor de geregeld Usteaunptant
bebouwde velden.) 2de aanplant

2 345 555
203 290

550 360
810 005

214 202

3 110 123

2 430 089
121 921

538 841
849 545

191 511

3 101 071

Velden niet
.. .
u in 'i, .„.
lsteaanplant
S u r 8
^aanplant

25 331

13 694
0 753

42 071

39 077
20 404

2 574 176

1 392 818

2 594 631

1 118 407

Bewaterbare
sawahs.

| lsteaanplant
• 2de aanplant

Sawahs v a n d e n ) ,

,

c a a )

a n t

«.Tuin
afhankelijk.

! 2de aanplant
'
'

Moerassawahs.

\ Istcaanplant
j 2de aanplant

Tegalvelden ,
(geregeld be- ( j
plante).
'

'

Totaa! der beplante velden

.

4 04 3 148

3 OOG 994

Als in 1883 mislukt worden opgegeven 240 080 bouws '
(of 9.25 pet.) van de met padi beplante , en 44 oG9 bouws |
(of 3.08 pet.) vai de met andere eenjarige gewassen beplante
velden. Die verhoudingen waren in 18."<2 2.91 eu 2.93 pet. i
Per transport . . .
Dat in liet afgeloopen jaar zooveel meer met rijst beplante <
, ,
velden mislukten , was hoofdzakelijk een gevolg van de i Suikerriet (op 1 , s ,t e
hoog
i,
,.«.,0
ezag 1 '
aanplant
felle en langdurige droogte, waardoor zich inzonderheid ' geteeld)
2de
id.
het tweede halfjaar van 1883 beeft gekenmerkt, en overi- | Tabak
1ste aanplant
gens van de vele ziekten in het padigewas.
2de
id.
Welke gewassen op de niet voor padicultuur gebezigde |
lsts aanplant
velden geteeld werden , blijkt (evenwel alleen wat de ge- I Indigo
2de
id.
slaat/de aanplantingen betreft) uit de volgende opgaaf.
1883.
(Suikerriet
teeldj .

(vrijwillig
ge. 1ste aanplant
2de
id.
Transporteeren

1883.
33 438
4 583

33 032

1883.

33 032
32 003
83

38 021
29 300
53

33 070

29 353
32 785
419G4

25 383
43 187
08 570

77 749
4 720
12 357

7 023
10 301
17 384

1ste aanplant
2de
id.

2 800
8 191

lste aanplant
2de
id.

257 6S9
260 477

17 077
2 554
10 955

10991
Djngong

28 239
5 303

1882.

38 021

Transpoiteereu

19 509
240 957
3129GI

524 166

559 918

087 819

741 627

Bijlage C.

5.

2.]
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Per transport
. 1ste aanplant
2de
id.
Diverne voeding8gewassen . . late aanplant
2de
id.

Katjang.

.

Totaal.

087 819

741 027

50 357
99 159

57 207
128 832
U95I6

150 580
358 047

5U633

'1

.

186 099
158 157
317 915

351 968
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1883 werden, blijkens de voorafgaande specificatie, voor
eersten aanplant bestemd respectievelijk 561 070 en 565 178
bouws en voor tweeden aanplant respectievelijk 790 898
en 838 620 bouws.
Met betrekking tot den landbouw der bevolking worden
hieronder nog eenige algemeene opgaven over de laatste vijf
jaren medegedeeld, die echter in zooverre niet de boven opgegeven cijfers verschillen, dat in de tweede kolom niet ofzonderlijk zijn in rekening gebracht de velden die voor de tweede
maal (met padi of met eenig ander eenjarig gewas) werden
b e p l a n t , en dat de velden op boeg gezag met suikerriet
beplant daarbij in bet geheel niet zijn opgenomen.

1883.

1882.

470 072
1 403 798

Van deze 1351968 bouws in 1882 en 1403798 bouws in

Aantal bouws door de bevolking voor eigen
cultuur beteeld.
JAREN.

Tweede Kamer. m

Geschatte opbrengst Gemiddelde padi- Gemiddeld bedrag
marktprijzen van
der met padi be
productie per bouw der
den pikol rijst in de
plante velden
(in pikols)
verschillende ge(in pikols padi).
berekend over:
westen, a)

Beplant
In
Beplant
Beplant met eenjg Bephnt met eenig
't geheel.
In
ander
met padi
met padi ander
(Totaal der
gewas als tweede gewas
als
twee volgen.
de kolom- eerste gewas, als eerste gewas. als tweede 't geheel.
gewas.
men.)
gewas.
I

1879.
1880.
1881.
1882.
1883.

2
2
2
2
3

838 414
853 060
874 989
907 953
021 978

2
2
2
2
2

393
369
369
370
472

854
979
546
886
760

444 560
483 081
506 443
537 067
549 218

156 770
155 306
160 475
203 290
121921

634 418
783 203
828 063
822 675
869 896

o) Eene opgaaf van de hoogste en laagste marktprijzen gedurende
vindt men aan het slot van de reeds aangehaalde bijlage TT.
b) Deze opgaaf heeft alleen betrekking tot besproeibare en tot
tegal velden.
Omtrent sommige volkscultures in het bijzon Ier is nog
het volgende aan te teekenen.

62 135 470
61 756 226
59 865 741
62 912 093
57 299 939

Alleen
van den
tweeden
aanplant.
»)
3 592 355
3 665 135
3 461 883
4 266 531
2 512 359

de beplante
velden.
2436
24<5

23«»
24"
2208

de geslaagde
beplantingen.

25'e
25««
24"
251?
243»

Hoogste

Laagste

markt-

markt-

prjjzen.

prjjzen.

17,00
16,00
12,00
12,60
11,00

2,00
2,50
2,50
2,00
1,50

de verschillende maanden van 1883 en voor elk gewest afzonderlijk
van den regen afhankelijke sawahs, dus niet tot rawahgronden en

velden dan anders aan de rijstcultuur waren dienstbaar
gemaakt. De padiziekte , die in beide gewesten de grootste
uitbreiding verkreeg, was de » omo tepak " , elders ook
R ij s t c u 11 u u r.
wel omo lanas, parong of lebo genoemd, en identiek
met de omo mèntèk welke omstreeks 1860 verscheidene
De buitengewone droogte waarop straks gewezen w e r d , jaren achtereen Midden-Java geteisterd heeft. Deze ziekte ,
was tevens oorzaak dat vele voor de padicultuur bestemde
die zich openbaart aan de bladeren , welke aan de toppen
velden onbeplant moesten blijven. Gebrek aan regen toch
eene roodbruine kleur en op het overig gedeelte scherp
belette op verscheidene plaatsen het aanleggen van kweekaangetaste donkerbruine vlekken krijgen , komt elk jaar
bedden, terwijl het ook meermalen voorkwam dat de
over kleine oppervlakten op Java sporadisch voor , maar
kweekbedden en de reeds overgebrachte jonge plantjes door
houdt zij op sporadisch te zijn, dan verspreidt zij zich zoo
de droogte verdorden. Vooral in Bantam , waar cene groote
snel . dat in een paar nachten duizenden bouws kunnen
uitgestrektheid bouwgronden staat tegenover een betrekworden aangetast. In de twee genoemde gewesten miskebjk gering getal landbouwers, en waar bovendien vele
lukten de padibeplantingen geheel of gedeeltelijk over eene
bewoners bij de ramp van Krakatau het leven lieten of
uitgestrektheid van ongeveer 100 000 bouws. Ook in Jadientengevolge zich niet meer op hunne vroegere wo<>np a r a , Pasoeroean, Madioen en Kediri openbaarden zich
plaatsen konden nederzetten . was de onbeplant gebleven
ziekten in het padigewas, terwijl verscheidene velden ia
oppervlakte weder aanzienlijk, inzonderheid in streken
Japara en Samarang van eene rupsenplaag te lijden hadwaar liet ploegvee schaars was geworden door de veeden. Aan de ambtenaren van het binnenlandse!) bestuur
pest. Waar men over velden te beschikken had met volwerd in Juli 18S3 opgedragen hunne bijzondere aandacht
doende irriiratieiniddelen gedurende het geheele jaar , g i n g
te wijden aan en gegevens te verzamelen omtrent de oorde bevolking, voornamelijk in Hagelen en Kadoe, toteene ' zake i van het ontstaan der bedoelde padiziekten , de door
tweede beplanting niet padi Over. Het verbouwen van padi ' de bevolking gebezigde middelen van bestrijding, en de
als tweede gewas wordt echter door het bestuur niet aau- | padisoorten die 't best tegen de kwaal bestand blijken ;
gemoedigd , omdat zich bij dergelijke verwaarlonzing der
terwijl zij later (in Januari jl.) nog werden uitgenoodigd
regelen van den wisselbouw dikwijls ziekten in de padi
om bij voorkomende gelegenheid den directeur van 'slands
ontwikkelen en het voortbrengend vermogen van den
plantentuin aangetaste padiplanten in verschillende tijdgrond er op den duur onder lijden moet.
perken van de ziekte toe te zenden.
In schier alle gewesten , alleen uitgezonderd K r a w a n g ,
Preanger regentschappen en Bagelen, bleef in 1883 de
padioogst beneden dien van het voorafgegane jaar. Tegenover eene meerdere productie voor de genoemde drie residentiën van 1210 0(10 pikols (of ruun 9.5 pet. van de
hoeveelheid die er in 1882 verkregen werd) stond voorde
zeventien andere eene vermin lering met ruim 13.5 ] e t . ,
namelijk niet 6 82*2 000 pikols, in welke vermindering
Soerabaija, Samnrang en Japara te samen deelden voor
3 632 000 pikoll Hoofdoorzaak waren de vele mislukte
beplantingen . maar in niet onbelangrijke mate waren de
nadeelige verschillen o^k toe te schrijven aan een minder
ruim beschot van bet gewas. In verschillende streken vertoonden zich in 1883 meer dan gewoonlijk ziekten in het
padigewas, vooral in Soerabaija en Hembang. Ook in laatst*
gemeld gewest brachten dientengevolge vele velden minder
o p , maar ten opzichte van het geheel der productie van
Rembang was dit minder merkbaar, omdat aldaar veel meer
Handelingen der Staten-Oenoraal. Bijlagen. i».Xi-i885.

In 't algemeen werd in 1883 den residenten aanbevolen
eene meer dan gewone oplettendheid en waakzaamheid
omtrent de padicultuur te doen betrachten, voor eeue
rationeele bebouwing der rijstvelden de grootst mogelijke
zorg te doen dragen en tevens maatregelen te nemen voor
het doen aanplanten van gewilde handels- en voedingsgewassen , onder welke laatste:; vooral de cassave.
Deze wenken werden in de eerste plaats in Remi
ang
en Soerabaija ter harte genomen. In selder alle dessa's vau
laatstgenoemd gewest waar het ndsgewas zich voordeed ,
g i n g de bevolking, op aansporing van het bestuur en
daarin geholpen door kostelooze verstrekking van bibiet
en stekken, er toe over om aanplantingen van cassave te
bewerkstelligen. In Soerabaija kon het bestuur buitengewone voorzieningen achterwege l a t e n , deels omdat
de tweede gewassen over het algemeen goed slaagden ,
deels omdat belangrijke hoeveelheden Saigon-rijst door
den handel in het binnenland werden aangevoerd en de
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bevolking door tal van suikerfabrieken, koffie-ondernemingen en de vele industrieën door de hoofdplaats in bet
leven geroepen , genoegzaam in da gelegenheid was om
zich de noodigo voedingsmiddelen aan te schaffen.
Hoewel ook in Rembang tweede gewassen in ruime mate
werden aangeplant, bleek bet toch dat voor de afdeeling
Bodjonegoro , waar de bevolking weinig in de gelegenheid
is om aan verdiensten te komen, nadere voorzieningen
noodig waren om haar voor gebrek te vrijwaren. Bij lndisch besluit van 17 Augustus 1883 n 0 . 13 werd daarom
een krediet van f 15 000 toegestaan voor bet doen uitvoeren
in d a g h u u r , dan wel in heerendienst met eene tegemoetkoming van f 0,25 per man daags, van de werken aan
bruggen in gemelde afdeeling die anders in onbetaalden
arbeid zouden verricht zijn. Bij het einde van 1883 had
men echter van het krediet nog slechts f 7000 behoeven
te gebruiken.
Buitengewone maatregelen ter voorziening in schaarschheid van voedingsmiddelen waren in bet afgeloopen jaar
ook noodig voor de gewesten Bantam , K r a w a n g , Cheribon , Tagal , Madura , Banjoemas en Hagelen.
In B a n t a m , waar de bevolking door de vulkanische uitbarsting van Krakatau veel bad geleden, werd zooveel
mogelijk door de particuliere liefdadigheid in den nood
voorzien. Alleen moesten onmiddellijk na de aangerichte
verwoesting eenige stmnddessa's van regeeringswege aan
voedingsmiddelen worden geholpen.
W a t Krawang betreft, kon de hulp zich bepalen tot
één onderdistrict, waar in het begin van 1884 van gouvernementswege aan de behoeftigen rijst op krediet werd
verstrekt. Voor dit doel was f 1120 toegestaan. Ook eenige
andere streken in Krawang hadden in de laatste maanden
van 1883 en in het begin van dit, jaar . wegens de mislukking van het padigewas door groote droogte, met schaarschbeid aan voedingsmiddelen te kampen, maar daar kon de
tusschenkomst des bestuurs worden ontbeerd omdat de bevolking door koeliediensten dan wel door verkoop van hetgeen
hare erven en tuinen opbrachten zich zelve helpen kou.
In Cheribon liet met betrekking tot de beschikbaarheid
van voedingsmiddelen de toestand een tijdlang te wenschen over in eenige weinige dessa's van bet district
Sleeman , zoomede in het district Loerahgoeng. Eerstbedoelde dessa's werden , met tijdelijke ontheffing van heerendiensten , geholpen door verschaffing van werk waarvoor
betaald werd, terwijl in Loerahgoeng, dat tot de veelooze
streek behoord had , zeer te stade kwam de uitbetaling
van de aan de bevolking toekomende weidegclden.
Eenige dessa's van het district Maribaija in T a g a l , die
wegens armoede niet genoeg zaadpadi hadden kunnen
overhouden, werden hieraan van bestuurswege geholpen
(November 1883), met verplichting tot terugbetaling ingeval de beplantingen slaagden.
In de residentie Madura werden in October 1883 bintengewone maatregelen genomen ten opzichte van de bevolk i n g op het eiland Raa's , behoorende tot de onderafdeeling
Sapoedi (Sumanap). Uit de regentschapskas werd namelijk
eene som van f 6500 voor werkverschaffing beschikbaar
gesteld , waardoor de behoeftige bevolking , die geen voedingsmiddelen meer bezat, in de gelegenheid kwam om
den kost te verdienen en van het verdiende geld padi en
djagong te koopen.
In het district Dajeuhloehoer (Banjoemas), waar reeds
in den westmoesson van 1882/83 het bestuur had moeten
helpen door verschaffing van werk tegen betaling, bleek
in October 1883 die hulp andermaal noodig. Ook in de
afdeelingen Karanganjar en Keboemen (Bagelen) dreigde
in het najaar van 1883 gebrek aan voedingsmiddelen, daar
het uitblijven van de regens het planten van tweede
gewassen verhinderde. Aanvankelijk was het voldoende
eenige der in heerendienst begonnen werken in betaalden
arbeid te doen voltooien. Toen echter weinige weken later
in verscheidene districten dier afdeelingen , ten gevolge
van ziekte onder de bevolking, te vreezen stond dat vele
velden door gemis aan handen onbeplant zouden moeten
blijven, werden nadere voorzieningen genomen, vooral
ook tot verbetering van den gezondheidstoestand (verg.
olz. 100 hiervóór), en werd tevens overgegaan tot het
verstrekken van zaadpadi, die op verscheidene plaatsen
niet in voldoende mate voorhanden was. Ten aanzien van
1 et gezonde gedeelte der bevolking konden de buitenge-
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wone maatregelen

hier eerder een einde nemen dan in

Dajeuhloehoer. lotuuohen werd ook in laatttgemeld dit*
trict de toestand gaandeweg gunstiger , zoodat er in Mei jl.
verdere hulp van de Regeering niet meer noodig was.
De invoer van rijst op Java uit Siaiii , Saigon en Singapore was vrij aanzienlijk en ook van Bali werd rijst aangevoerd. Uitvoer van Java-rijst had in 1883 alleen naar
Nederland plaats. Voor het overige bepaalde de handel in
rijst en padi zich wederom hoofdzakelijk tot de verschillende afdeelingen en gewesten onderling.
Over het algemeen legt de iulandsche bevolking nog
weinig zorg aan den dag om over goede zaad| adi te kunnen
beschikken ; soms wordt zelfs geen zaadpadi aangehouden ,
wat voornamelijk het geval is in streken die slecht van
rijst zijn voorzien en waar de opbrengst te nauwemood
toereikend is voor het verbruik. (Jok verkoopeu vele land •
bouwers hunne rijst dadelijk na den oogst, zonder zaadpadi te bewaren. In October 1883 werd door den Minister
van Koloniën aan de Indische Regeering de vraag gedaan
of het geen aanbeveling zou verdienen weder algemeene
dessascburen (dessaloemboengs) te doen oprichten , zooals
die vroeger bestonden , waar dan ieder landbouwer zaadpadi
voor het volgende jaar kon opleggen. Onlangs heelt de
Gouverneur-Generaal, in overeenstemming met bet gevoelen
van de meeste gewestelijke bestuurders, zich tegen dit
denkbeeld verklaard. Sedert in 1866 de bevolking op Java
in de bewaring van hare zaadpadi is vrijgelaten , is zij
overal, behalve slechts in eenige districten der afdeeling
Lamongan (Soerabaija) en in de afdeelingen Ngrowo en
Trengalek (Kediri), van de gemeenschappelijke opscburing
teruggekomen wegens de misbruiken, waaraan deinbrengers in de dessaloemboengs doorgaans van de zijde van
het dessabestuur blootstonden. Dikwijls toch kwam het
voor dat de landbouwer niet dezelfde kwantiteit of kwaliteit terugkreeg die hij ter bewaring had gegeven, daargelateu dat bij diefstal uit de loemboengs de eigenaren
der zaadpadi geen verhaal hadden. De weinige zorg die
de dessabesturen aan de opschuring plachten te besteden
deed bovendien veel zaad bederven of verloren gaan. Eene
wederinvoering der dessaloemboengs kwam eindelijk ook
daarom niet wenschelijk voor, omdat daardoor zouder
geldige reden de bemoeienis van bet dessabestuur zou
worden uitgebreid ten nadeele van de zelfstandigheid der
bevolking.
In de meeste gewesten viel geen verbetering te bespeuren
ten aanzien van de gronlbewerking. Over het algemeen
bestaat nog de verkeerde gewoonte om eerst het kweekbed
te bezaaien, alvorens met het bewerken van den grond
een aanvang te nemen, zoodat die bewerking nog niet is
afgeloopen als de bibiet rijp is om daarop te worden uitgeplant. Van bestuurswege wordt de bevolking steeds aangespoord om eerst hare velden te bewerken, zooals dit op
sommige plaatsen dan ook reeds plaats heeft.
Meer en meer begint de inlander ook aan het zaaien van
korrels (sebaran) de voorkeur te geven boven het uitleggen
van aren (oeritan) in de kweekbedden, terwijl ook de uitplanting in rijen van lieverlede meer in zwang komt. Voorts
geraakt in sommige streken het bemesten , vooral van tegab
velden, meer in gebruik. Over het algemeen toont echter de
bevolking nog weinig geneigdheid om in hare cultuurwijze
verandering te brengen. Hoewel hier en daar de iulandsche hoofden op aandrang van het Europeesch bestuur in
dit opzicht een goed voorbeeld geven , baten die pogingen
toch doorgaans niet veel.
Ter aanvulling van de mededeelingen op blz. 116/117
hiervóór , betreffende de in verschillende gewesten van Java
onder technische leiding voortgezette of in uitvoering genomen irrigatiewerken, verdient hier nog te worden aangeteekend dat ingevolge een Indisch besluit dd. 4 Februari j l .
in het Noorderregentschap van Bantam door proeven op
kleine schaal zal worden onderzocht in hoever, zonder te
groote kosten in verhouding tot de waardeverbetering der
gronden , artesische boringen aan de bevloeiing van bouwvelden kunnen worden dienstbaar gemaakt. Hierop bestaat
thans eenig vooruitzicht, daar het personeel der grondpeilingen in den laatsten tijd geslaagd is in de aanwending
van materieel dat kleinere afmetingen heeft, wat tot b e sparing van kosten leidt. Dat artesisch water met goed
gevolg voor irrigatie kon gebezigd worden, was in g e noemd regentschap reeds gebleken te Tjiroeas, waar
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eenige land bouwen liet overtollige artesisch drinkwater
naar hunne sawahs badden afgeleid.
Ten aanzien van den oogst van 1884 luiden de berichten
(van Juni jl.j gunstig.
Andere

voedingsgewassen.

Terwijl in 1883 in de gouvernementslanden van Java en
Madiira in 't geheel rijst geoogst werd van 2354001 houws
(de velden waarvan twee oogsten verkregen werden dubbel
rekenende), beliep de oppervlakte waarop andere voedingsgewassen werden verbouwd , mede alleen voor zooveel de
geslaagde beplantingen betreft, 1222 089 bouws. Zooals
uit het volgende staatje blijkt, werd het grootste gedeelte
dier velden gebezigd voor de teelt van djagong en katjang.
Sawahs.

Tegalvelden.

AAED
DEK

Aantal bouws (ongerekend de mislukte velden) gebezigd voor:

GEWASSEN.

eersten tweeden eersten tweeden
aanplant. aanplant. aanplant. aanplant.

Totaal
der geslaagde
velden
(in
bouws).

17 325

222 9G1 229 632

90 000

559 918

13 082

115 799

13 033

186 099

44185

24 975

251 111

133 182

G6 804

55 382

589 871 406 999

169 837

645 253
In 1882 waren de
cijfers
. . . .
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droogte. Belangrijker echter waren de verliezen door de
ramp van 20/27 Augustus 1883 aan de plantsoenen in
Bantam toegebracht. In de afdeelingen Anjer en Tjiringin
vernielde de vloedgolf al de klapperboomen langs hetzeestrand , alleen in laatstgenoemde afdeehng ten getale van
minstens 150 0 0 0 , zoodat een geruime tijd zal moeten
verloopen eer deze streek zich ten opzichte van dit verlies
zal hebben hersteld. Ook wierpen vele klapperboomen ïu
Bantam in de laatste vier maanden van 1883 weinig of
geen product af ten gevolge van beschadiging door den
asch- en modderregen.
De handel in klapperolie wordt nergens in het groot
gedreven , maar bepaalt zich tot omzet in het klein op
passars en in warongs. In Bagelen neemt echter de handel
in olie meer en meer toe. Het artikel wordt van daar naar
omliggende gewesten en zelfs naar Madioen en Kediri
uitgevoerd. In Pekalongan worden veel noten geleverd aan
de ter hoofdplaats aanwezige fabriek voor de bereiding van
kokoszeep. Gewoonlijk betaalt men voor de noten 5 cent
per stuk. De prijzen loopen echter al naar gelang van
omstandigheden zeer uiteen : in Bantam bijvoorbeeld van
1 tot 5 , in Krawang van 3 tot 5 , in üheribon van 3 tot
10 cent per stuk , terwijl in Japara veelal 10 cent werd
bedongen. Bij verkoop in het groot zijn de prijzen lager.
De olie gold gemeenlijk f 0,30 a f 0,00 per gewone
flesch, soms ook wel f 1. In Bantam werd per vat f löfcf 30
betaald, in Samarang en Pasoeroean per pikol f 2 0 a f 25
en f 26,25 a f 36,25.
Tabakscultuur.

Andere voedingsgewassen (behalve

Te zamen in 1883 .

2?

72 281

516 570

576 836

476 072

1 222 089

392 351 207113

588 851

599 464

1188 315

In de reeds bovenaangeh. alde bijlage W vindt men
opgaven als de hier voorafgaande voor elk gewest afzonderlijk. Vergeleken met de cijfers over 1882 , volgens welke
toen djagong van 524 166 en katjang van 149 516 bouws
werd geoogst, is de teelt van beide gewassen in 1883
vooruitgegaan. Dat in 1883 voor de teelt van andere voedingsgewassen dan padi meer van sawahs dan van tegals
gebruik werd g e m a a k t , is hierdoor te verklaren d a t , op
aandrang der besturende ambtenaren, voor bedoelde teelt vele
velden werden benuttigd waarop depadicultuur mislukt was.
De oogst van tweede gewassen was in 1883 over 't algemeen gunstiger dan in het voorafgegane jaar.
Slechts in enkele gewesten werden proeven genomen met
het acelimateeren van vreemde gewassen. In de Preanger-regentschappcn werd voortgegaan met het planten van bruine
boonen, waartoe, om verbastering te voorkomen, Kaapsche
zaaiboonen ontboden waren, die echter bleken van slechte
hoedanigheid te zijn. Van regeeringswege is den consulgeneraal te Kaapstad verzocht om toezending van beter zaad.
Terwijl in Krawang de proeven met djagong perak en
katjang waspacla mislukten, slaagden zij in Samarang en
Pasoeroean. Ook werd in Samarang, bij wijze van proef,
over eene kleine uitgestrektheid tarwe verbouwd. Het gewas
gaf een goed beschot; het product werd bewaard voor bibiet.
In sommige gewesten werd, doch weder op kleine
schaal, een gedeelte der sawahs na afloop van den rijstoogst voor de vischteelt gebezigd en zulks vrij algemeen
met gunstigen uitslag.
Klappercultuur.
Opgaven omtrent het aantal klapperboomen op Java en
Madura kunnen niet worden geleverd. De plantsoenen
worden schier overal verspreid en slechts zelden als geregelde tuinen aangetroffen. Alleen sommige voorname inlandsche hoofden en hier en daar ook Chineezen houden
er eigenlijke klappertuinen op na.
In het afgeloopen jaar stierven vele klapperboomen door

Ten gevolge van de betrekkelijk goede prijzen die met
de tabak voor de inlandsche markt in den laatsten tijd
behaald werden , verkreeg de teelt van dat product in het
afgeloopen jaar in onderscheidene gewesten eenige uitbreiding, doch voornamelijk in l i e m b a n g , Kadoe en Ba»joemas. Het omgekeerde was bet geval met de teelt voor de
Kuropeesche m a r k t , daar bet getal tabaksondernemingen
steeds afnam. Van hoeveel bouws de niet voor de iulandsche markt bestemde tabak afkomstig w a s , is niet op te
geven. Uit de lager volgende gewestelijke opgaaf, waarin
de mislukte velden niet begrepen zijn, kan blijken dat in
1883 in 't g e h e e l , dus ziowel voor de inlandsche als voor
de Kuropeesche m a r k t , op gronden van de bevolking tabak
werd geoogst van ruim 9000 bouws meer dan in 1882,
welke vermeerdering zich nagenoeg uitsluitend openbaarde
ten opzichte van de tegalvelden waarop de tabak als eerste
gewas verbouwd was. Als tweede gewas werd in heide jaren
ongeveer dezelfde oppervlakte beplant, doch in 1883 koos
men daartoe in veel grootere mate sawahs dan tegalvelden.
De gewesten waar zoowel in 1882 als in 1883 of alleen in
één dier jaren tevens tabak voorde Europeesche markt werd
verbouwd , zijn in het thans volgende staatje cursief gedrukt.
Aantal bonws waarvan tabak
geoogst werd
in 1882.

GEWESTEN.

in 1883.

Sa- Tegal- Te
Sa- Tegal- Te
wahs. velden. zauien. wahs. velden zamen.
Preanger regentsch.
Samarang . .
liembang
Soerabaija . .
Pasoeroean . . .
Probolinggo . . .
Bezoeki
Banjoemas . . .
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Overige gewesten
Te zamen. ,

.
.
.

.
.

397 3146 3 542
700 3 283 3 983
2 230 2 141 4371 2 982 2 553 5 535
4139 4 830 8 969j 7 711 7 773 15 484
751 3 354] 3 260
2 603
929 4 189
1261 2 403 3 664'
602 1604 2 206
69 2 702 2 771
120 2 923 3 043
6 933 7 775 14 708 6 917 5134 12 051
1469 4 086 5 555 2 304 4 696 7 000
627 5 434 6 061| 1391 4 926 6 317
3 391 2 616 6 0071 3 459 5 845 9 304
474 1081 1555
464
674 1 138
1024 5 546 6 570! 2 347 3 230 5 577
683
760 1443
876 1046 1922
25 300 43 270 68 570 33 133 44 616 77 749

Daarvan 1« »
™.oa K " ( lste gewas.
2

419 24 964 25 383
367 32 418 32 785
24 881 18 306 43 187 32 766 12198 44 964

Te zamen als boven.

25 300 43 270 68 570 33 133 44 616 77 74»

pZtai:;! ^™
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K a t oen c u l t u u r .
De katoencultuur is in het afgeloopen jaar eenigszins
vooruitgegaan , daar de langdurige droogte aan die teelt ten
goede schijnt te zijn gekomen. Waren in 1881 e,i 1882
voor deze cultuur (ongerekend de mislukte velden) gebezigd geworden 14 511 en 10 991 b o u w t , in 1883 werd
kapas ingezameld van 19 509 houws. Ruim : / s gedeelten
dier beplantingen vond men in Samarang en Madioen ;
elders was de teelt van minderen omvang. Bijzonderheden
omtrent den oogst zijn slechts bekend nopens de gewesten
Preanger regentschappen , Madioen en Pasoeroean. In eerstgenoemd gewest bedroeg de gemiddelde opbrengst 5 pikols
per b o u w , in Madioen 4 tot 6 pikols , terwijl in Pasoeroean van de 19 aldaar met kapas beplante bouws in 't
geheel slechts ruim 10 pikols geoogst werden. Dit laatste
product bracht f 12,50 per pikol o p ; daarentegen kon in
Madioen voor de kapas slechts f 5 a f 7 per pikol worden
bedongen. Het niet voor eigen gebruik benoodigde product werd bijna overal op de passars of in de dessa's aan
kleinhandelaars verkocht.
Indigocultuur.
Evenals aan de katoencultuur wordt door de inlandsche
bevolking ook aan de indigoteelt slechts een klein gedeelte
harer bouwgronden dienstbaar gemaakt. Laat men de
mislukte velden , waarvan geen opgaven voor elke cultuur
afzonderlijk bekend zijn , buiten r e k e n i n g , dan blijkt (zie
bijlage VV hierachter) dat de indigobeplantingen der bevolking in 't geheel besloegen 17 077 bouws , tegen 17 384
bouws in 1882. Meestal werd de indigo als tweede gewas^
op sawahs verbouwd. In 1882 was dit het geval ten aanzien van 9310, in 1883 ten aanzien van 11105 bouws.
Gewoonlijk worden de bladeren van de indigoplunt drie
malen gesneden , doch van den aanplant op sawahs wordt
doorgaans slechts één snit geoogst. Daarom loopt ook de
geldswaarde der opbrengst van een bouw indigo aanzienlijk
uiteen: in 1883 verschilde die waarde van f 30 tot f 100 ,
in Pasoeroean en Bagelen zelfs van f 50 tot f 200, terwijl zij in Probolinggo f 125 bedroeg. De oogst was over
het algemeen bevredigend. Voor zoover de indigo niet
voor eigen gebruik bestemd w a s , werden de gesneden
bladeren bij mansvrachten en de kleurstof meest in breivorm , doch ook wel in koekjes of ballen , op de passars
van de hand gezet.
Suikercultuur.
Uit het volgende staatje kan worden gezien dat de teelt
van suikerriet buiten bemoeienis van het Gouvernement
(zoowel ten behoeve van de suikerfabrikanten die nog
gedeeltelijk over gouvernementsbeplantingen beschikken ,
als ten behoeve van ondernemingen buiten contract met
het Gouvernement,) in 1883 is toegenomen. De teelt voor
de eigen beboefte der bevolking of voor de inlandsche
markt nam echter eenigszins af, voor zooveel namelijk de
bedoelde rietbeplantingen op bouwgronden voorkwamen
(nopens die op woonerven kunnen geen cijfers worden verstrekt).
Gedurende de drie laatstverloopen oogstjaren werd namelijk
voor de opgegeven drieörla doeleinden vrijwillig geteeld
suikerriet geoogst van liet navolgende aantal bouws. (De
mislukte velden zijn ook hier weder buiten rekening moeten blijven.)
1881. 1882. 1883.
Ten behoeve van ondernemers in contract
met het Gouvernement
9 939 13G0O 10 522
ten belioeve van vrije suikerfabrieken. . 10 023 9 734 11057
voor eigen behoefte of voor de inlandsche
markt
10 190 10 298
9 842
Te zanien

30152 33 632

/ van bewaterbare
Naar gelang van de \ sawahs . . . . 21 708 26 498
foort der bouwvelden ( van niet bewaterwas dit riet afkomstig: f bare sawahs . . 2 344 2 261
'van tegalveklen . 6 100 4 873
Te zamen alsvoren

. . . 30 152 33 632

38 021
32 864
1676
3 484
38 021
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Gewestelijke opgaven volgen hieronder.
1881.
SoerabnUa
6 803
Cheribon
3 480
Pasoeroean
2 364
Japara
3 802
Probolinggo
1881
Tagal
2 458
Kediri
2 333
Benibang
1639
Pekalongan
1326
Elf andere gewesten
5 066

1882.
9 267
3 677
3 198

1883.
8 809
4 283
4 146

2 8*37
2 «86
2 557
2 338
1 809

4 289
4 052
2 760
2 239
1 385

1 UI
4122

1 241
4 817

, . 30152 33 632 38 021
a) (1 668) «) (5 393) a) (4683)
a) De tusschen haakjes geplaatste cyfers wijzen aan op hoeveel
bouws het suikerriet geteeld was als tweede gewas.
Te zamen

Voor bijzonderheden aangaande de teelt ten behoeve van
gevestigde ondernemingen wordt verwezen naar de hierna
volgende onderafdeelingen i ° . en 3°. W a t de cultuur voor
eigen behoefte of voor de inlandsche markt betreft, komen
de ontvangen mededeelingen met de in 't vorig verslag
opgenornenen overeen.
2°. Gouvernements-cultures.
K o f f i e c u l t u u r.
Over de wijziging ten aanzien van de residentiën Pekalongan , Soerabaija en Probolinggo in 1883 gebracht in de
omschrijving der streken waar geen voor beplanting met
koffie geschikte gronden in erfpacht mogen worden uitgegeven , is reeds gehandeld op blz. 175 van het vorig verslag.
Met betrekking tot de voor de instandhouding der gouvernemer.ts-koffiecultuur te reserveeren gronden is men in
1883, volgens verbeterde voorschriften, begonnen met het
verzamelen van nieuwe gegevens, ten einde daarop voor
elk koflieplantend district een vast cultuurplan te gronden ,
waarvan , zonder verkregen vergunning , in 't vervolg niet
zal mogen worden afgeweken. Voor sommige gewesten of
gedeelten van gewesten is zoodanig cultuurplan reeds
samengesteld. Onder de te reserveeren gronden zullen verscheidene plekken zijn te begrijpen , welke, om voor koffiebeplanting geschikt te worden , eerst weder met ander
houtgewas dienen te worden bepoot. In verband daarmede
zal in den eersten tijd zoodanige herwouding op grootere
schaal moeten plaats vinden dan tot nu toe het geval was
en is het denkbeeld in overweging genomen om de zorg
daarvoor over te dragen van de houtvesters op de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur.
Werden in bijlage AA.A van 't vorig verslag eenige
cijferopgaven geleverd nopens den omvang der gereserveerde streken en gronden in elk g e w e s t , uit de thans
achter de bijlagen gevoegde kaart (waarvan reeds met een
enkel woord sprake was op blz. 66 hiervóór) kan blijken
in welke districten van Java de gouvernements-koffiecult u u r gedreven wordt en welke gedeelten als gereserveerde
streken zijn aan te merken. Ten aanzien van die gereservei'rde streken , wier vroeger afgekondigde omschrijving
nog niet in overeenstemming is gebracht met de tegenwoordige administratieve indeeling, is bij het aanwijzen
van de ligging zooveel mogelijk met den bestaanden toestand rekening gehouden. De kaart gaat vergezeld van eene
t a b e l , bevattende voor elk district afzonderlijk de nocdige
gegevens waaruit eenigermate de omvang van de kolfiecultuur der inlandsche bevolking kan worden afgeleid. In
de 17 gouvernements-residentiën van Java waar de kof'fiecultuur op hoog gezag gedreven wordt, — bestaande (met
uitzondering van de particuliere landen) uit 375 districten
en 27917 dessa's, bevolkt met p. m. 15 millioen inlanders, —
zijn. blijkens die tabel, in 203 districten (te zamen tellende
13 716 dessa's en eene bevolking van p. in. 7 3 / 4 millioen
inlanders) 10 107 dessa's bij de gouvernements-kol'iiecultuur
betrokken. Het zielental van deze laatste dessa's vindt men
niet opgegeven; maar wel blijkt dat zij p. m. 673000 cultuurdienstpiichtigen tellen, en dat de uitgestrektheid der op hoog
gezag aangelegde koffieplamsoenen er ruim 137 000 bouws
be i raagt. W a t de uit elk district verkregen hoeveelheid koffie
betreft, vermeldtde tabel de gemiddelde jaarlijkscbe productie
berekend over de laatste vijfjaren (1879 t/m 1883), welke

Bijlage C.

[«.
K o l o n i a a l v e r s l a g v a n 1884.

d i s t r i c t s g e w i j z e o p g a v e n bij s a m e n t r e k k i n g een t o t a a l a a n g e v e n van 9 1 3 370 p i k o l s , w a a r v a n r u i m d e helft (481 239
pikols) voor r e k e n i n g v a n de residentiön P a s o e r o e a n en
Preanger regentschappen k o m t . De gewestelijke totalen

Tweede Kamer. i«s
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w o r d e n h i e r o n d e r o v e r g e n o m e n , a a n g e v u l d m e t eene ber e k e n i n g betreffende de g e m i d d e l d e j a a r l i j k s e b e l e v e r i n g
per c u l t u u r d i e n s t p l i c l i t i g e in e l k g e w e s t over g e m e l d e vijf
j a r e n te z a m e n g e n o m e n .

Districten geheel
Dessa's in de
Uitgeof gedeeltelijk bij de bedoelde districten
strektheid
gouvernements(buiten die
(in touwt) Aantal
kofflccultuur
op particuliere
van do op personen
ingedeeld.
landen).
hoog i/ezag
bl) de
aangeleg- gouvcrZielen tal der
I Bjj de de en nog nements
inlandsche
gouverne in onder- koI'fleAanhoud
cultuur
bevolking
I ments(behalve op Totaal. j kotfiecul zjinde kof- ingedeeld,
tal.
[tuur inge fieplantparticuliere
soenen. a)
deeld
landen).

GEWESTEN.

Bantam
Krawang
Preanger regentschappen
Clieribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Soerabajja
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoenias
Bagelen
Kadoe
Madioeu
Kediri
Totalen voor de gouvernementsresidentië'n.

4
1
b) 49
15
6
6
6
C
1
11
d) 6
11
d) 17
J) 12
(/) 11
rf) 21
d) 20
203

100 036
14 169
1 262100
«02 598
288 502
219 177
297 584
373 943
49 357
406 219
194 042
383 427
898 703
671 128
657 794
754 417
558 800
7 732 056

387
28
1210
752
331
599
628
484
240
981
227
455
1201
1346
2 663
1 164
1020
13 716

153
18
1089
672
331
490
613
141
240
836
213
425
952
762
1522
741
909
10 107

Gemiddelde jaarlijksclie koffieproductie
(in pikols) by doorslag over de jaren
1879 t/m 1883.
gerekend
in de
per
gezamencultuurlyke
dieust—
kolfleclirtll i r l c i l plichtige.

395
7 549
171
2 411
17 793 c)*106 690
9 346
65 631
3 227
*21 965
3 954
*19 408
8 247
*48 581
1992
* 8 720
1036
6 085
40 796
46 078
4912
17 604
11258
47 361
8 358
*69 995
5 068
*55 0?>9
4 102
*54 979
9 778
*46 594
6 750
*48 257
137183 *672 967 e)

5 949
732
160 539
24 281
54 819
18 121
50 034
3 432
8 028
320 700
47 968
55 561
11012
21300
50 407
56 356
24131
913 370

0.788
0.303
1.504
0.369
2.495
0.933
1.029
0393
1319
6.959
2724
1.173
0157
0.386
1.916
1.209
0.500
1.357

o) Slechts ten aanzien van drie districten is in de hoogor bedoelde tabel afzonderlijk over de vrijwillig aangelegde (monosoeko) koffieplantsoenen gehandeld. liet district Tengger in Pasoeroean, waar geen op hoog gezag aangelegde koflietuinen worden aangetroffen , telt
nameiyk in deze kolom voor 12 737 bouws, onder welke uitgestrektheid dus de monosoeko-plantsoenen aldaar schynen te moeten worden
verstaan, terwijl voor de districten Tiangkreb en Loano in Bagelen, met respectievelijk 225 en 357 bouws gouvernementskoffleluinen,
wordt vermeld dat zy bovendien elk p. m. 350 bouws monosoeko-aanplantingen bezitten.
b) Hieronder nog begrepen het district Gandasoli, dat eerst in Juni 1884 (Indisch Staatsblad n°. 90) van de residentie Preanger
regentschappen is afgescheiden en bij Krawang gevoegd. Op de kaart echter is het aangeduid als tot Krawang te behooren.
c) De met een * gemerkte getallen leveren eenig verschil op met de geiyksoortige opgaven in byiage WW hierachter. Uit de hier te
lande beschikbare gegevens kan het verschil niet worden toegelicht.
d) Het in 't vorig verslag (byiage AAA, kolom 6) genoemde cijfer biykt thans als minder juist te moeten worden aangemerkt.
e) By raadpleging van de gewone jaarlijksche opgaven betreffende de uitkomsten der gouveruonientskofflecultuur (zie b. v. over 1883
byiage W W hierachter) verkrijgt men over de behandelde vijf jaren als middencyfer van den jaarlykschen oogst 924 231 pikols. Het
verschil zal wel hoofdzakelijk hierin gelegen zyn dat de hierbedoeldc opgaven niet geheel op dezelfde wijze of volgens dezelfde gegeven.
zyn bijeengebracht als met de gewone jaaropgaven het geval is.
De g e b r u i k e l i j k e j a a r l i j k s c h e s t a t i s t i e k betreffende de
g o u v e r n e m e n t s - k o f f i e e u l t u u r is v e r v a t in de b i j l a g e n W W
en X X . Bij de afsluiting der l e g g e r s over liet p l a n t j a a r
1882/83 ( J u n i 1883) stonden a l s g e r e g e l d e p l a n t s o e n e n t e boek
p . m . 115 s inillioen v r u c h t d r a g e n d e en 4 1 ' r.iillioen j o n g e boom e n , t e g e n respectievelijk l l f i 6 en 4 3 6 millioen in J u n i 1882.
De v e r m i n d e r i n g g e l d t hoofdzakelijk de residentie B a n t a m ,
w a a r 2 " , millioen boomen in de l e g g e r s v o o r k w a m e n die al
sinds j a r e n niet meer of slechts u i t e r s t w e i n i g v r u c h t g a v e n .
Bovendien k w a m e n vele v a n die boomen voor o p a a n de
b e v o l k i n g toebehoorende en d a a r o m w e d e r t e h a r e r bes c h i k k i n g gesteld.; g r o n d e n . Voor zoover s o m m i g e d e r in
B a n t a m a f g e s c h r e v e u boomen n o g v r u c h t d r a g e n d w a r e n ,
w e r d e n ze o n d e r de o n g e r e g e l d e p l a n t s o e n e n o p g e n o m e n .
V e r d e r h a d d e n een b e l a n g r i j k aandeel in d e afschrijvingen

de residentie :i K e d i r i , P r e a n g e r r e g e n t s c h a p p e n en Banjoem a s , w a a r , bii o p n e m i n g van de oude t u i n e n , (h, r o n d e
cijfers) respectievelijk 800 000 , 4 0 0 0 0 0 en 300 000 m i n d e r
boomen w e r d e n aangetroffen dan t e boek s t o n d e n . B e h a l v e
van de bovenbedoelde 115 5 millioen b o o m e n in g e r e g e l d e
t u i n e n w e r d in 1 8 8 3 , volgens de o n t v a n g e n o p g a v e n , n o g
g e o o g s t van 1 2 3 ' millioen boomen in niet g e r e g e l d t a n g e *
l e g d e p l a n t s o e n e n (bosch- , k a m p o n g - en p a g g e r k o f f i e ) ,
w e l k t o t a a l in 1882 122 8 millioen b e d r o e g .
In h e t v o l g e n d staatje v i n d t m e n een vijfjarig o v e r z i c h t
v a n d e b i j p l a n t i n g e n en afschrijvingen die bevolen w a r e n
en die w e r k e l i j k hebben p l a a t s g e h a d , zoomede van de
verdere m u t a t i ë n in het a a n t a l b o o m e n door b e t e r e t e l l i n g
e n z . , een en a n d e r voor zooveel de g e r e g e l d e t u i n e n
betreft.

Aantal boomen
waarvan de bijplanAantal
Aantal boomen
ting in geregelde
gezinnen
Aantal
in de op hoog gezag aangelegde
tuinen bevolen werd Aantal
aan
gezinnen
boomen
Jaren
aan het in kolom 3
geregelde koffleplantsoenen
welke
by de
in
genoemde aantal
de
kofliegeregelde
van
gezinnen:
verplichcultuur
tuinen
ting tot
ingeaanplant.
voor afschru'ving
gemid- werkelyk
deeld. byplanting
werkelyk
in
hygeplant.
werd
bestemd
deld
afgehet
opgelegd. (volgens het vastgestelde
per
schreven.
geheel.
cultuurplan).
gezin.

u)

469 931
387 975
411467
391529
385 977

20 636 877
18 143 730
19 094 031
15 667 387
17 185 282

a) (2 359 994)
(1976 692)
(603 349)
(907 526)
(359 866)

20 276 232
17 805 431
19 071 364
15 673 387
nog niet
opgegeven.
De cyfers tusschen ( ) betreffen het getal jonge, nog niet

719 970
1879/80
725 977
1880/81
1881/82
734 919
1882/83 b) 721 944
1883/84 6) 710 170

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.

1884-1885.

14 588 111
12 059 739
13 559 975
13 188 706
13 238 895

31
31
33
34
34

Andere
mutatiën
ten
gevolge
van
betere
telling,
aardstorting
enz.

Aantal boomen
in geregelde tuinen
aanwezig by het einde
van elk plantjaar.

15 889 539 + 133 120 176 942 890 a)(62 769 934)
12 845 275 —2 000 014 169 982 720 (51 432 703)
13 745 064 —4 399 935 160 256 485 (43 676 768)
15 009 810 —2 970 373 156 622 635 (41140 306)
nog niet nog niet
nog niet opgegeven.
opgegeven. opgegeven.
vruchtdragende boomen, waartoe worden gerekend die, welke in de
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laatste drie jaren z(jn bjjgeplant. Deze bonnen zijn reeds medegete.d bl) do niet tusschen haakje» geplaatste totalen.
b) De geleidelijke vermindering van bat aantal cultiiurdienstpliclitigeii is een gevolg van de intrekking der culluur in streken , waar
de gronden zich daarvoor niet meer eigenen en de uitkomsten liet werk niet loonen.
In de b|) de kaart behonrende tabel, waarvan hooger sprake was, wordt het totaal der op 31 December 1883 b() de gouvernementakoffiieultuur ingedeelde personen gesteld op 672 ü(iï. Slechts ten aanzien van 7 gewesten bestaat er op dit punt overeenstemming
tusschen de tabel en de opgaven in byiage WW.
Evenalt in de laatst voorgaande jaren zagen zich nok in | worden niet meer voor de koffiecultuur gebezigd , maar zijn
het cultuurjaar 1883/84 ruim : / , van lift aantal koffie* I met kina of met inlandsclie janrge wassen beplant geworden.
plantende gezinnen vun verplichte beplantingen vrijgesteld,
Onder deze omstandigheden heeft de Indische liegeering,
en in verband daarmede bleef het getal in den grond te
blijkens een bericht van Juli j l . , M e n aanleiding gevonden
brengen jonge hoornen weder belangrijk beneden het cijfer
om alsnog over te gaan tot eene indertijd voorgestelde nieuwe
der niet ineer vruchtdragende of' gestorven boomen , dat
regeling van derechtenen verplichtingen der zoogenaamde
geacht werd voor afschrijving in aanmerking te komen.
merdika-houders (verg. het verslag van 1881 blz. 167),
Het verschil beliep bijna 4 nnllioen. Onder liet af te schrijterwijl zij het evenmin wenschelijk acht aan het merdikaven aantal (ruim 17 uiillioen) bevonden ziehditmaalp. ni.
stelsel verdere toepassing te geven. Daar het ook niet
3(30 000 jonge hoornen, welk getal betrekkelijk gering is
waarschijnlijk is dat zich nog inlandsche ondernemers
te noemen, vooral wanneer men in aanmerking neemt dat
zullen aanmelden om op den hier bedoelden voet gronden
alléén de residentie J a p a n wegens bijzondere redenen (in' e verkrijgen, terwijl de bestaande merdika-tuinen gaandek r i m p i n g van de cultuur uit!.om'.o van slechte geaardheid
weg zullen uitsterven en het stelsel dus weldra geheel tot
der gronden en groote sterf.e door de bla iziekte) in dat
de geschiedenis zal belmoren, besloot de Indische Regeering
totaal deelde voor ruim ','.,, namelijk voor p . m 122000
tevens, ook om misverstand te voorkomen, zich vaneene
jonge boomen. Als redenen dor vrijstelling van bijplan* intrekking der ter zake bestaande bepalingen te onthouden.
tingen vindt men voor 45 000 gezinnen , over verschillende
Bij de mededeeling van een en ander aan den resident
gewesten verdeeld , opgegeven dat zij reeda een voldoend
werd v e d e r opgemerkt dat de inlanders die nog merdikaaantal boomen in geregelde gouvernementstuinen te ondertuinen in gebruik hebben, in hunne rechten uitdrukkelijk
houden hadden; voot 33 00;) gezinnen, meerendeela in
gehandhaafd moesten worden, terwijl uit den aard der
Pasoeroean en Probolinggo, tint zij goed proluceerende
zaak land rente zou verschuldigd zijn door die houders
vrijwillige aanplantingen (als milik-, a >raugan-, merdika- ,
welke, na verstrijking van den termijn gedurende welken
mo;osoeko- en kampongtuineo) liezaten ; voor 2500<) ge
hun grond voor de koffiecultuur bestemd moest blijven,
zinnen in Samarang, Kadoe, Bagelen, Probolinggo en
daarop andere gewassen waren gaan telen.
T a g a i , dat zij gebruik maakten van de hun gelaten keus
In het afgeloopen jaar moest iu de verschillende gewesten
o m , in atede van nieuwe tuinen aan te l e g g e n , plantsoenen
vpel zorg aan de kweekbedden worden besteed, omdat
te bemesten die schraal stonden of van de huidziekte te
gedurende de maanden Jlei tot September weinig of geen
lijden h a l d e n ; voor 10000 gezinnen in Banjoema*, dar zij
regen viel en het besproeiingswater dikwerf van verre
reeds voor eenige jaren vooruit hadden g e p l a n t ; voor 1000
moest aangebracht worden. Toch gaf het uiterlijk der
gezinnen in de Preanger regentschappen, :<it zij, in stede van
kweek planten hij het overbrengen naar de tuinen reden
met nieuwe bijplantingen , belast werden met bet omkappen
tot tevredenheid. Slechts op sommige plaatsen klaagde
van h o u t , ten einde den grond eerst in 1884/.>ö volgens
men over kleine of geelbladige kweek plantjes. In de
het tjeblok-stelsel (zie vorig verslag blz. 170) met koffie
afdeeling Pandeglang (Bantam), waar in de kweekbedden
te beplanten. Overigens moesten vrijstellingen meerendeela
ongeveer een half millioen plantjes stonden, zijn deze allen,
verleend worden wegens het gemis aan geschikt koffieterop eenige duizenden n a , door den aschregen in Augustus
rein binnen behoorlijken afstand van de dessa's; terwijl
1883 verstikt.
eindelijk de7500cultuurdienstplu:htigen in deafdeelingPanHet onderhoud der tuinen geschiedde zooveel mogelijk
de^rlang (Bantam) van bijplantingen werden ontheven in
op vaste tijdstippen onder toezicht der betrokken dessaverband niet de ramp van Krakatau, endecultuurdienstplichbesturen In den regel liet dit onderhoud weinig te wenschen
tigen in het district Uajeuhloehoer (Banjoemas), zoomede die
over; zelfs moesten de inspecteerende ambtenaren wel eens
uit eenige dessa's van de af.leelingen Suemedang (Preanger
aanmerkingen maken over teveel arbeid, in de tuinen. Op
regentschappen) en Koeningan (Uberibon), wegens de in
schrale aan den wind blootgestelde terreinen bleef men
die streken geheerscht hebbende koortsen.
voortgaan met het toppen van de koffieboomen, en waar
deze werkwijze met beleid werd toegepast, gaf zij o v e r ' t
Van de cultuurdienstplichtigen aan wie in 1883/84 bijplanalgemeen goede uitkomsten.
tingen waren opgelegd, hebben 14 500 personen verkozen
de bijplantingen niet in gezamenlijke tuinen , maar op eigen
Aan eenige koffieplanters in Probolinggo werden, op
gronden individueel aan te leggen.
voorstel van den resident, 200 stalen mestvorken ten g e bruike verstrekt voor het uitroeien van de alang-alang
Het straks genoemde tjeblok-stelsel levert gunstige uitW'Ttels in de tuinen. Wellicht dat de inlander, het nut
komsten op en vindt in de residentie.') Preanger regentdezer werktuigen inziende, ze later op eigen kosten zal
schappen, Tagal en Banjoemas meer en meer toepassing.
willen aanschaffen.
De bevolking is met deze wijze van planten zeer ingenomen en genegen daarvoor veel grootere jaarlijksche bijTengevolge van de koffiebladziekte eischte het maken
plantingen te bewerkstelligen dan in den regel voor g e van open drains, het aanbrengen en in den grond mengen
regelde gouvernementstuinen worden opgelegd. Het iseebter
van mest en de diepe omwerking van den bodem meer
noodzakelijk voorgekomen alleen op die gronden het
werk dan gewoonlijk. Deze maatregelen hebben een guntjeblok-systeem toe te staan welke daartoe door de koffiestigen invloed uitgeoefend op het plantsoen, dat daardoor
iuspecteerendeambtenaren geschikt zijn geoordeeld, en zulks
in staat gesteld werd om ruim voedsel uit den grond te
om te voorkomen dat het stelsel ook worde toegepast op
trekken tot herstel van verloren krachten (bladereu en
minder rijke gronden, waar plantkuilen noodzakelijk zijn.
takken). Men mag aannemen dat op die wijze ook veel is
Het onderhoud der in de Preanger regentschappen aan
bijgedragen tot het afnemen van bedoelde ziekte, die geinlandsche ondernemers overgedragen gouvernement* kofiiedurende het afgeloopen jaar West- en Midden-Javaop vele
plantsoenen (zoogenaamde merdika-tuinen) liet over het
plaatsen teisterde, maar op het einde van 1883 aldaar
algemeen te wenschen over. Sedert de arbeidsloouen in
nagenoeg verdwenen was. In het afgeloopen voorjaar breidde
genoemd gewest zoowel door den aanleg van den staatsspoórde ziekte zich in eenige, tot nu toe vrij wel gespaard
weg als door het toenemend aantal erfpachtsonderneniingebleven, oostelijke residentiën u i t , en wel in die mate dat
gen belangrijk zijn gestegen, is het voor den merdika-houder
men daarvan aanmerkelijke benadeeling van den oogst
moeilijk geworden om zijne tuinen met voordeel te expluiverwachtte. Die vrees heeft zich echter niet bewaarheid,
teeren. Vele merdika-houders hebben dan ook hum.e tuinen
want volgens de laatste berichten (van Augustus) werd
niet meer in gebruik, en van deze tuinen werden er sommige
gerekend op een oogst van ruim 1 031 000 pikols, waarvan
afgestaan aan de dessa's op welker grondgebied zij gelegen
£.30 000 pikols uit Oost-Java. (Tot den oogst van 1883,
z y n ; anderen, het onderhoud niet m e e r w a a r d , werden gegroot circa 1 082 000 pikols , hadden de oostelijke residenheel afgeschreven en onder de gereserveerde gronden gerangtiën p. m. 692 000 pikols bijgedragen, en tot dien van
schikt; weder andere merdika-tuinen, die nog in het bezit der
1882, groot ruim 1025 000, p. m. 439 000 pikols.)
oorspronkelijke houders of hunner erfgenamen gebleven ziju,
Behalve de bladziekte kwamen als vijanden van de koffie
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voor: de djamoer oepas in Samarang en Pasoeroean; deI
omo wedang in de Preanger regentschappen en Cheribon;;
de omo loenti (eene keversoort) in ue afüeeling Bangil; dei
emboek emboek en olan (wormen) in Madioen, de koepoe3
bentoh of keti in Bezoeki.
Ten behoeve van verschillende streken , die in dit opzichtt
in minder gunstigen toestand verkeeren , werden kofüezaden ontboden uit streken die meer in 't bijzonder voorr
de koffiecultuur geëigend zijn. Zoo ontving de contróleafdeeling Djaboong (Soerabaiju) zaad uit Malang; het districtt
Rogodjampi (Bezoeki)gebruikte zaad uit Loemadjang (Probolinggo). Menado-zaad werd gezonden naar Japara, Samarang,,
Pekalongan , T a g a l , Cheribon, Bezoeki, Kediri en Madioen.
De proefnemingen met het aanplanten van Liberia-kolfiei
(in Renibang , Kediri, Bagelen , Cheribon) en van Laurinakoffie (in Madioen en Cheribon) werden voortgi zet en uitgebreid. De kleine hoeveelheid Maragi gipe-koffieznad uitt
Brazilië (zie vorig vershig blz. 170) werd onmiddellijk nai
ontvangst ter uitzaaiing naar Tagal gezonden , maar kwami
niet tot ontkieming. Eene nieuwe hoeveelheid gelijksoortig;
zaad is later, door bemiddeling van den directeur van 's landsi
plantentuin (verg. blz. 97 hiervóór), ter proefuitplanting[
naar de Preanger regentschappen en Bagelen gezocden.
De koffie-oogst viel in 1883 weder zeer gunstig uit. Des
groote droogte werkte pluk en bereiding1 zeer in de hand1
en maakte het nalezen uiterst gemakkelijk, zoodat weinig;
vruchten verloren gingen. Als tweede oorzaak van deni
grooten oogst kan genoemd worden dat er over het algemeen voldoende handen waren om te p l u k k e n , ook in dies
streken waar de bevolking in het verzamelen en bereiden
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van de vruchten harer uitgebreide vrijwillige plantsoenen
door van heinde en verre toegestroomde hulpplukkers moet
worden bijgestaan. De pluk, vroeg begonnen , was ook vroeg
afgeloopen, daar de bessen bijna overal gelijktijdig rijpten.
De totale inlevering gedurende 1883 beliep voor de gouvernements-residentiëu 990 381 en voor de gewesten Soerakarta en Djokjokarta 91538 pikols, te zamen alzoo
1 081 919 pikols , tegen 1 025 216' in 1882 en 1 007 839 in
1881. Vroeger was het nog nooit voorgekomen dat drie
jaren achtereen de gou vernemen! s-koffieoogst (met inl egrip
van de levering uit de Vorstenlanden) meer dan één millioen
pikols had bedragen, en na afloop van het jaar 1884 zal
waarschijnlijk geconstateerd kunnen worden dat vier jaren
achtereen zulk eei.e ruime productie verkregen is. Kandpleegt men de productiecijfers gedurende de tien jaren vóór
en na 1874, in welk jaar zich voor het eerst de werking
kon doen gevoelen van de in 1871 ingevoerde vrijgev ger
regelingen •) ten aanzien van deze c u l t u u r , dan blijkt uat
de oogsten gemiddeld bij doorslag hebben bedragen , buiten
de levering uit de Vorstenlanden: over 1864 tot en met
1873 776 822 , en over 1874 lot en met 1883 883 675 pikols
per j a a r , alzoo over de laatste tien jaren eene gemiddelde
vermeerdering per jaar van 106 853 pikols of 13.75 pet.
van het gemiddelde oogstdjfer over de tien jaren vóór
1874. Tot die vermeerdering droegen echter hoofdzakelijk
slechts de residentiën Preanger regentschappen en Pasoeroean bij. Voor de overige gewvsten , wanneer deze gezameniijk in beschouwing worden genomen , vertoonen de
oogstcijfers na 1874 zelfs een kleinen t e r u g g a n g . Hetvolgende overzicht kan ter verduidelijking strekken.

Gemiddelde jaarljjksche oogstcyfers (in pikols)
volgens de levering in de pakhuizen, bh' doorslag over onderstaande tijdvakken.

GEWESTEN.

In 1883 werd
ingeleverd
Over de beide 1
„
Over de beide
het volgend
Over
Over
Over
vijfjarige, tudv;:k- , „ _ . . V,eT
i/L ... „ï. . „ 1874 tot en met 1879 tot en met vijfjarige tjjdvak- aantal pikols.
1864 tot en met 1869 tot M met
ken te zau.cn l
IO-Q
ken te zamen
1873.
1868.
1883. •)
ls 8
genomen.
' '
genomen.
|

I • j \ Preanger reg.
g e g (Pasoeroean.
o a l /Overige gew.

«= e l

102 579
192 506
475 574
770 659

97 517
239 805
445 «63
782 985

100 048
216156
460 618
776 822

154 173
259 691
429 255
843 119

165 606 i
321 779 '
436 846 |
924 231

159 890
290 735
433 060
883 675

102 345
4-J.') 363
464 673
990 ;<81

27 123
797 782

48 020
831005

37 571
814 393

56 588
899 707

63 853
988 084

60 220
943 895

91538
1 081 919

Levering uit Soerakarta en DjokjoTotalen

a) Op het verschil van sommige der opgaven in deze kolom met de gewestelyke opgaven op blz. 165, werd reeds daar ter plaalse de
aandacht gevestigd.
Voor elk gewest afzonderlijk vinlt men den oogst vau
Eene verkorte vijfjarige statistiek volgt hieronder , teven
1883, het getal boonien waarvan werd ingezameld, zoovermeldende den in elk jaar voor het in Nederland vermede de op de cultuur gevallen uitgaven gedetailleerd opkochte product behaalden gemiddelden veibngsprijs.
gegeven in de boven reeds aangehaalde bijlage W W .
Aantal vruchtdragende
boomen waarvan werd geoogst (in millioentallen): a)
Jaren.
bosch-,
in
in
geregelde pagger- en
kampongtuinen.
't geheel.
koltie.
1879
1880
1881
1882
1883

116"
114'
118*
116'
115*

103 ^
108 *
108
122»
1236

220»
222'
226s
238*
239'

Verkregen
hoeveelheid
koffie, zonder
de by het ledigvallen der
pakhuizen
bevonden ovcrwichten.

Hoeveelheid
koffie
in het geheel
by de
pakhuizen
ontvangen. 4)
Pikols.

Pikols.
1 264 979
557 649
1 005 761
1 024 088
1 080 614

1 267167
558 280
1 007 839
1 025 216
1 081 919

Gezamenlijke
kosten van de
aan het
Gouvernement
geleverde koffie,
gerekend tot
aan de opKchuring in de
afscheepspakhuizen. r)
f 20 557 572
9 723 054
16 584 954
17 086 694
18 249 681

Gemiddelde prijs,
waarop de pikoi
koffie aan hetGouvernemeutte staan
kwam , gerekend
tot aan de
opschunng ia de
atscheepspakhui zen. il)
f

16,22
17,41
16,40
16,66
16,86

Opbrengst van de in
Nederland geveilde kolfie
per pikol. e)

Brnto.

f 54,82'
50,15
45,02
36,19<
38,12»

Netto (alleen na
alirekking van
de kosten van af scheep, vervoer
en verkoopl.
f

50,28*
45,2;*
39,98
31,i2»
33,31'

a) Deze opgaven hebben geen betrekking tot de plantsoenen in de residentiën Djokjokarta en Soerakarta; het van daar verkregen
product wordt echter in de overige opgaven van het staatje wel verantwoord.
b) Hieronder begrepen 22 631, 17 071, 29 3Ï8,
17 632 en 17 417 pikols koffie, in elk der opgegeven jaren als iiifeiicure soort (tegen de helft van den gewonen inkoopsprjjsi by éé
pakhuizen aangenomen. (Voor een groot deel wordt de 2de soort koffie door de bevolking niet ingeleverd , maar voor eigen gebruik bestemd
of ook wel ter sluik verkocht.)
c) Deze totalen kunnen niet als volledig worden aangemerkt (zie deswege het aangeteekende in
byiage WW hierachter, wat ook voor de jaren 1879 tot en met 1882 geldt).
d) Zie de voorgaande aanmerking.
e) De onder dit
hoofd medegedeelde cyfers betreffen alleen de opbrengst der Java-kolhe; omtrent de geveilde Metiado-koffie zie men § 2 dezer aldeeling.
aangeboden bereide koffie zeer groot en kostte het veel
D a a r , zooals reeds gezegd, het droge weder den pluk
overleg ovi-rnl voor tijdigen geldaanvoer te zorgen. De
en de bereiding bevorderde, was onverwacht de voorraad
•) Deze regelingen, aanvankelijk in de Preanger regentschappen
ingevoerd, en daarom als Preanger-regeling bekend, werden in
1875 toepasselijk verklaard voor de overige gouvernementsresidentiën

met uitzondering van de Tenggerstreken in Probolinggo en van de
residentie Pasoeroean, doch in 1877 ook voor laatstgenoemd gewest
(verg. Byblad op het Indisch Staatsblad n<>. 2738, 3084 en 3233).

los

[•»•
Koloniaal verslag van 1884.

2«]
[Nederl. (Oost-) Indië.1

Inkoop gin^r echter geregeld. Ook de afvoer der koffie I Koesoemo in het district Pakis en te Sisir in het district
ondervond weinig1 belemmering. Bij het einde van het jaar
Penanggoengan) werd in 1883 weder gretig door velen
waren bijna alle inkoopspakhuizen ledig.
gebruik gemaakt om de in de roode schil gedroogde koffie
Het aantiil (lezer pakhuizen , dat in de vier voorafgegane
te ontbolsteren.
jaren achtereenvolgen! bedroeg 3 7 7 , 3 8 8 , 406 on 4 2 9 ,
De particuliere ondernemingen voor de bereiding van de
werd in 18N3 uitgebreid tot 4 3 7 , en nog voortdurend
koffie der bevolking verkeerden in kwijnenden toesiand.
zijn nieuwe inkoopspakhuizen in aanbouw. De gelegenheid
In 1883 hielden zich met deze industrie onledig: in de
tot Inlevering wordt der bevolking dus meer en meer gePreanger regentschappen 3 Chineezen en in Pasoeroean 13
makkelijk gemaakt.
Europeanen en 11 Chineezen. De 23 ondernemers in Pasoeroean (hetzelfde getal als in 1882) ') leverden in 't geIn de strandpakhuizen te Pasoeroean ontstond gebrek
heel slechts 7303 pikols in , waarvan 3735 pikols op W e s t aan bergruimte wegens den overvloedigen oogst. In dit
Indische wij/.e bereid. Voor dit laatste product ontvingen
ongerief werd voorzien door twee ongebruikte loodsen van
vier der ondernemen premiyn tot, een gezamenlijk beden dienst der staatsspoorwegen tijdelijk voor de opschudrag van f 11 201. In 1879 en 1X81 , toen respectievelijk
r i n g van koffie in te richten.
33 en 30 perionen dit bedrijf in Pasoeroean uitoefenden,
Voor de omwerking van de koffie binnen de pakhuizen
werden door h ;ii achtereenvolgens 6710 en 15 035 pikols
waren weder eenige geldeu noodig, maar tot een minder
ingeleverd. Over 1880 en 1882 ontbreken dergelijke opgabedrag dan in 1882. De omstandigheid dat eenige van
ven , evenals voor 1883 het geval is ten aanzien van de
Java's zuidkust, voor het meerendeel te Tjilatjap , door
3 ondernemers in de Preanger regentschappen , waar in
stoomschepen ingenomen ladingen koffie hier te lande met
1S82 hnn aantal 2 bedroeg, die toen te zamen ruim 1219
stikschade werden aangebracht, heeft aanleiding gegeven
pikols inleverden. Uit aanmerking van den geringen orntot een opzettelijk onderzoek naar de oorzaken , doch het
vang dezer industrie heeft d.e Indische Regeering , blijkens
is niet uitgemaakt kunnen worden of men die te zoeken
een bericht van Januari j l . , geen aanleiding gevonden om
had in onvoldoende behandeling der koffie vóór de aflevede bepalingen ter zake (Indisch Staatsblad 1873 n°. 54)
r i n g uit het afsclieepspakhuis, dan wel aan de wijze van
aan eene herziening te onderwerpen.
inlading of stuwing aan boord. Maatregelen zijn genomen
om voor bet vervolg de oorzaken zooveel mogelijk te kunnen
Algemeen wordt erkend dat de bepalingen op iiet vervoer
nagaan. Vooral op versohe koffie, die, In ie goed ook been bezit van koffie (Indisch Staatsblad 1879 ir. 286 en
r e i d , altijl in de eerste maanden na den oogst » w e r k t " ,
288) gunstig werken om het op groote schaal onttrekken
ook al U ze volkomen droog , kan het vervoer per stoomvan koffie aan de verplichte levering tegen te gaan. De
schip in eene soms heete en bovendien wellicht niet altijd
vergunning om gebrande koffie overal en tot onbepaalde
goed geventileerde ruimte een nadeeligen invloed uitoefenen.
hoeveelheden ie mogen vervoeren en verkoopen , dient
Vroeger, bij minder snelle verzending met zeilschepen,
evenwel, volgens de meening van de meerderheid der
liad de koffie in de pakhuizen meer tijd om uit te werken.
gewestelijke bestuurders , tot zekere kringen van afdeelinOm in deze zaak meer licht te verkrijgen , zal men eene
gen , districten of dessa's beperkt te worden , welke bepervergelijken ie proef nemen niet verzending van dezelfde
king geacht wordt te kunnen geschieden zonder den
soort van koffie — en zooveel mogelijk gelijktijdig — per
dessaman de gelegenheid tot het gebruik van eigen gezeil- en per stoomschip. Intuaachen is den betrokken ambteelde koffie te ontnemen. Voorstellen in deze:> geest zijn
teuareii bij herhaling ernstig aanbevolen er voor te zorgen ,
thans bij de Indische Regeering aanhangig.
dat bij den inkoop en bij de behandeling van de koffie in
De goede uitkomsten in het afgeloopen jaar verkregen
de pakhuizen de daaromtrent bestaande voorschriften stipt
van de tijdelijke indienststelling in Tagal van eenige hulpworden opgevolgd.
mantri's om het ter sluik uitvoeren van koffie naar Banjoemas tegen te gaan en tevens toezicht op den pluk uit
De ondervinding leert dat de Preanger- , Kadoe- en
te oefenen , hebben er toe geleid dien maatregel ook voor
Saniaraiig-koffie , na eenige maanden in de strandpakhuizen
1884 toe te passen.
te hebben gelegen , in kleur verbetert. Kene hoeveelheid
van ló'lOOO pikols dezer grofboonige koffie uit den oogst
In Milden-.Java klaagt men over toenemende ontvreemvan 1883 werd daarom in 't laatst van dat jaar bestemd
ding van koffiebladeren , zoowel uit de gouvernemeuts-als
om langer dan gewoonlijk in de pakhuizen te worden
uit de particuliere tuinen , een gevolg van het meer in
u.tngehouden.
zwang komend gebruik onder de bevolking om een aftreksel
dezer bladereu te drinken in plaats van een aftreksel van
In vorige verslagen werd melding gemaakt van de afpoederkoffie. De daders van zoodanige diefstallen zijn, wansehaffing in sommige gewesten van de koffiemantri's en
neer ze niet op heeterdaad betrapt worden , moeilijk te
van eene daarmede gepaard gegane uitbreiding van het
vinden, omdat de identiteit der gestolen bladeren niet
aantal onderdistrietshoofden , opdat deze laatsten voortaan
bewijsbaar is. Intusschen brengt dit bedrijf, meestal door
rechtstreeks toezicht op de koffiecnltuur zouden kunnen
vrouwen gepleegd, groote schade aan de tuinen te w e e g ,
uitoefenen. Zooals reeds op blz. 65 hiervóór werd aangenog meer zelfs dan de diefstal der vruchten zei ven. In
teekend, is deze maatregel sedert nog tot stand gekomen
het district Ambarawa (residentie Samarang) werden door
(Indisch Staatsblad 1883 n*. 284 en 286) voor de residentie
een kwaadwillige p. m. 2000 koffieboompjes van een gouClieribon en voor het regentschap Banjoewangi (Bezoeki).
vernementstuin omgekapt. De dader werd gevat, maar
Het gebruik door de bevolking van eenvoudige handbleef alle schuld ontkennen, zoodat in het onzekere is
polpers voor de machinale bereiding van het koffieproduct
gebleven wat hem tot het feit gedreven had. Op grond
wordt voortdurend aangemoedigd en neemt toe in de resivan art. 368 juncto art. 374 van het Iulandsch Strafwetdentiëu Clieribon , Preanger regentschappen , Samarang ,
boek werd hij door den laudraad veroordeeld tot vijfjaren
Pasoeroean, Probolinggu, Bezoeki en Bogelen; minder
dwangarbeid buiten den k e t t i n g , welke uitspraak in den
ingang vinden die werktuigjes nog bij de bevolking van
aanvang van 1884 nog in revisie was bij het Hooggerechtshof.
Toga!, Pekalongan en Banjoemaa. De twee Walker-handin een vijftal dessa's der afdeeling Trengalek (Kediri)
pelmolena in Kadoe in gebruik gegeven (zie vorig verslag
vond men in December jl. de kweekbedden van omstreeks
biz. 177) blijven goed voldoen. In de afdeeling Patjitan
4000 plantjes beroofd, die waarschijnlijk gestolen waren
(Malioen) bezigt de bevolking ramen van gevlochten bamom ze aan particulieren (erfpachters) te verkoopen. Nog
boe , waarop zij de bessen van de roode schil ontdoet'door
valt aan te teekenen dat tijdens de groote droogte geduwrijving met een breed uitgekeept stuk h o u t ; de boon
rende den oostmoesson van 1883 verschillende tuinen door
valt door de openingen van het raam , terwijl de schil
onvoorzichtigheid in brand geraakten , dan wel uit moedwil
daarop blijft liggen.
in brand gestoken werden , waardoor hier en daar aan de
In afwachting van het tot stand komen der op verschilkoffieplantsoenen vrij belangrijke schade werd aangericht.
lende plaatsen in Pasoeroean, buiten de twee reeds beDe vergelijkende proeven voor de beantwoording der
staande, van gouvernementswege nog op te richten pelv r a a g , of het voordeel kon opleveren een gedeelte der
moleus ten dienste der bevolking (verg. vorig verslag blz.
gouvernements'iccffie als gaba (in de hoornschil) te doen
177), werd in J u n i jl. eene gehuurde inrichting van dien
verschepen en hier te lande fabriekmatig te doen pellen ,
a a r d , namelijk het aan eene naamlooze vennootschap toezijn, overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 178)
behooren Ie bereidings-etablissement te Singoredjo (district
Tengger) ter beschikking van de bevolking gesteld. Van
') De opgaaf van 22 in 't vorig verslag was, naar thans gemeld
de twee eerstbedoelde gouvernements-pelmolens (te Pontjo
wordt, niet juist.
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voor het hier te lande gepeldo product van f iM7(J en f 1175.
Daarentegen was voor deze koffie liet uitleverend gewicht
betrekkelijk grooter. l a n e n de In Indië gepelde partijen,
met welke de proef genomen werd, leverden bij den verkoop
hier te lande netto u i t : oogst 1882 gemiddeld 59 051 K G .

aangekonJigde voornemen, voortgezet met koffie uit i!en
oogst van 1883 , maar ovenzeer als bij de vroeger verkochte
partijen — uit den oogst van '8S2 — wogen de uitkomsten
nagenoeg geheel tegen elkander op. Wel behaalde het
product dat hier te lande de yelling had ondergaan over
't algemeen een iets hor-geren (bruto) prijs dan liet, door
de bevolking bereide product, maar het verschil (voor
de partijen uit den oogst van 1882 gemiddeld bed-ogende
i* 0,02" en voor die uit den oogst van 1883 f 0 , 0 3 " per
half K.G.) was niet aanzienlijk genoeg om de meordero
kosten van vervoer (wegens bet grooter volumen) zoomede
het pelloon te dekken, welke laatste uitgaaf, bij pelling
iu Indië, geheel wordt bespiiard, omdat daarvoor aan de
bevolking geen afzonderlijke betaling wordt tegoedgedaan.
Het bedoelde prijsverschil gaf namelijk voorde hier te lande
gepelde koffie (393 214 halve K.G. oogst 1882 en 450 021
halve K.G. oogst 1883) eene meerdere bruto ontvangst van
respectievelijk f 11324 en f 14356, terwijl bet meer betaalde
wegens vracht, gevoegd bij de kosten van pelling, voor
eerstgemelde hoeveelheid beliep f 13 400 en voor l;iatstgemelde hoeveelheid f 15 531, latende dus een nadeelig versciiil

pikol, oogst 1883 gemiddeld59*" K.G.
voor gaba aan de bevolking / van den inkoopsprijs
Ederer•aarafgetehaepten
gepelde koffie wordt tegoedgedaan , zou de in de
4

s

hoomschil verscheepte koffie slechts 80 pet. van 5 9 " ' en
59"" K.G., alzoo 47»" en 47 8 ' 4 K.G. per pikol, behoeven
uit te leveren, terwijl zij werkelijk 4 ( J J:0 en 4 8 ' " K.G. per
pikol heeft uitgeleverd. Over de herwaarts rersonden3094
en 4620 pikols gaf dit een avans van G087 en 3788 K.G.,
vertegenwoordigende naar rio gemiddelde netto opbrengst
per half K.G. eene meerdere ontvangst van f 3559 en
f 2190. Trekt men hiervan af de booger bedoelde sommen
van f 2076 en f 1175, dan blijkt dat de hier te lande gepelde koffie ten slotte nog eenig voordeel heeft opgeleverd ,
echter van zeer weinig beteekenis.
Ter verduidelijking laat men hier de uitkomsten volgen
van elke der veilingen die tot de proef betrekking haddeD.

Koffie hier te lande gepeld.
Bruto
Uitgegewicht
leverd
Bruto
Dij afnetto
scheep
gewicht in
GEBRACHT DEN:
op(koffie in de gepelden
hoomschil).
staat.
brengst.
I N VEILI NO

Pikols.

K.G.

Koffie in I n d i é gepeld.

Bruto g e Gemiddelde opbrengst wicht bij
per half K.G.
afscheep
(koffie in
opgepelden
brengst
staat).
Bruto.
Netto.
a)
Pikols.

Uitgeleverd
netto
gewicht

Netto

Bruto
opbrengst.

K.G.

Gemiddelde opbrengst
per half K . G .

Netto

opbrengst

Bruto.

•1

Netto.

OOG ST 1 8 8 1 .

10 September 1882.
15 October
„
19 November „
31 Januari 1883.
7 Maart
„

b)
4)
b) 1
b)
•• 1

504
408
185"
480
416*

3994*

24
19
59
23
68

715
947*
657*
401
886

196 607

f 1 8 224 f 14 080 f 0.3086
0,37?»
15 064
11755
0,34?*
41451
32 073
15 426
11 358
0 32»1
57 499
0,41?»
45 723

f

0,28*»
0,29*6
0,26»»
0,24»
0,3318

f 0,37»°

f

0,Ï9=«

f 147 6B7 f 114 989

b) 504
b) 408
h 1 185"
5) 480
c) 2 088
1 6658

29 904
24 255*
71 335
28 598
124 094*
278187 f

*) 499
b) 1 439
c) 1 689
<•) 811
b) 150
4618

29 785 f 19
85 803*
55
101 509
71
50 278 *
35
9 034*
5
276 411 f 188

18 799
16 509
44 044
18143
95 480
192 075 f

1C2S1 f 0,31«
0,34°3
14 473
38 443
0.30»?
0,31?»
15 724
84 300
0,38*?
tC9 221 f 0.34«»

f-oio*'

975 f 17 491 f 0,33*3
870
48 766
0,32»»
118
62 330
0,35«3
948
31 476
0.35'*
800
5117
0,32«»
807 f 1U5 180 f 0,34'*

f U,!93»
0,28*=
0,30?»
0,3130
0,2831
f 0.2938

f 0.270,29»»
0,26"
0 27*»
0.33»»

O O G S T 188S
12 September 1883. b) 500
17 October
,, b) 1 440
11 November
„ c) 1 6X9
13 Januari
1884. e) 841
17 Februari ,, IJ) 130
4 620

24 331* f 18
69 883
56
58
82 665
41 005*
30
7 114*
4
225 010* f 168

207 f 14
386
44
570
44
291
23
582
3
036 f 130

149 f 0,37*'
0.40"
552
0,33"
773
0,30»*
262
0,32'*
374
110 f 0,37»*

f 0.29»?
0 3138
0,27°s
0,28™
0,23»»
f 0,28»'"

o) Na. a/trekking van de onkosten op het product gevallen, gerekend van de inscheping af (daaronder ook het vervoer uit de afscheepspakhuizen)
tot op de aflevering1 aan de koopers. De uitgaven voor de pelling van de gaba hier te lande hebben bedragen: voor de partijen uit den oogst
van 1881 te xamen f 7 989; voor die uit den oogst van 1883 te zaraen f 8 911. Bovendien heeft de gaba aan zeevervoer meer gekost respectievelijk
l 5191 en i 0 483 en aan vracht in Indië respectievelijk f 120 en f 138 meer.
b) Tagal-koffie.
c) Bezoeki-koffie.

Behalve Tagal- en Bezoeki-koffie werd o.ik Bantamkoffie in de hoomschil aangevoerd om bier te lande fabriekmatig te worden gepeld, en wel de in 1882 uit Bantam
verkregen hoeveelheid in haar geheel, doch van de leve-

bjj Afscheep
(koffie in de
hoomschil).

Uitgeleverd
netto gewicht
in gepelden
staat.

Pikols.

K.G.

Bruto gewicht

In veiling gebracht den :

ring van 1883 ongeveer de helft, daar de wederhelft (met
hetzelfde schip) in gepelden staat werd aangebracht. De
uitkomsten van den verkoop kunnen blijken uit het volgende overzicht

Netto
Bruto
opbrengst.

opbrengst.

•)

Gemiddelde opbrengst per
half K. G.

Bruto.

Netto.

Oogst 1882.
7
20
17
21
27
2
7

Maart
1883
Juni
„
October
„
November
.
Februari 1884
April
„
Mei

17 September 1884

3
2
1
1

907»
5433S
2716»
27235
960
1025»=
1 986*6
U 9670*

1 6070*
1233

193 659
123 792
61960*
63207*
46634*
50244*
97855*

f

144
74
45
45
29
29
60

714
934
076
719
587
782
683

f

110
59
36
38
23
22
46

637353*

f

430 495

f

343 987

Oogst 1883.
77 735*
71335*

49 314
44 110

577
752
976
038
013
823
808

37 544 | f
38 862

0,373»
0,302»
0,363'
0.36'?
0,31'=
0,29»3
0,3100
0,33?

0,30"'
0,24'»
0,29»»
0,30»»
0,24»?
0,22"
0,233»
0,26»

0,31?= I f
O,30»=

0,24'*
0,27=*

o) Ook hier zun als onkosten alleen m mindering gebracht de uitgaven op het product gevallen , gerekend van de verzendin» uit
het afscheepspakbuis af. De kosten van pelling hier te lande hebben bedragen voor het product uit den oogst van 188* f 31 5ie° en
voor de 1607 pikols uit den oogst van 1883 f3865. Voor de laatstbedoelde hoeveelheid werd, tegenover de met dezelfde sche'enV
gelegenheid verzonden 1233 pikols in gepelden Btaat, wegens zeevervoer f 2076 meer betaald.
'
b) Gewicht in de hoomschil.
c) Gewicht in gepelden staat.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.
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K o l o n i a a l vers!; g v a n 1884.

V a n de t w e e o n d e r n e m e r s , d i e , zooals t e n vorigen j a r e
w e r d m e d e g e d e e l d , m e t de I n d i s c h e R e g e e r i n g w e n s diten
t e o n d e r h a n d e l e n over d e t o e p a s s i n g l>ij de g o u v e n i e m e n t s k o f t i e c u l t u u r van door h e n u i t g e v o n d e n b e r e i d i n g s m e t h o d e n ,

is er één, nog vóórdat de door hem als proef behandelde kleine
hoeveelheid hier t e Pinde w a s a a n de m a r k t g e b r a e h t , o|i
deze a a n g e l e g e n h e i d t e r u g g e k o m e n . A l v o r e n s nader op zijne
voorstellen in t e g a a n , w e n s e h t e de I n d i s c h e R e g e e n n g
e e n e g r o o t e r e hoeveelheid (500 pikola) van de v o l g e n s
zijne u i t v i n d i n g bereide koffie a a n d e m a r k t te b r e n g e n ,
m i t s d e a d r e s s a n t de b e r e i d i n g zelf wilde verrichten t e g e n
eene v e r g o e d i n g v a n f 1 p e r pikol. Of d e o n d e r n e m e r dit
h e m in F e b r u a r i j l . g e d a a n a a n b o d heeft a a n g e n o m e n , is
h i e r t e l a n d e n o g niet g e b l e k e n .
A n d e r e a a n z o e k e n v a n p a r t i c u l i e r e n om van h u n n e dien*
sten g e b r u i k t e m a k e n t o t h e t verkrijgen van v e r b e t e r i n g e n
in de c u l t u u r of de b e r e i d i n g d e r g o u v e r n e m e n t s k u f f i e
l e i d d e n — in a f w a c h t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n w a a r t o o de
o v e r w e g i n g v a n h e t r a p p o r t van den in A p r i l j l . u i t Brazilië
t e r u g g e k e e r d e n g o u v e r n e m e n t s - g e d e l e g e e r d e (zie v o r i g vers l a g b l z . 179) der R e g e e r i n g a a n l e i d i n g zal g e v e n ') —
vooralsnog slechts tot negatieve beschikkingen.
Zoo v e r z o c h t een p a r t i c u l i e r t e tfamarang d a t h e m de
b e w e r k i n g m o c h t w o r d e n o p g e d r a g e n van een door de
b l a d z i e k t e geteisterden g o u v e r n e m e n t s k o f f i e t u i n , ten einde
door d e t o e p a s s i n g van eene bijzondere m e t h o d e de p r o d u c t i e t e v e r h o o g e n en gelijktijdig d e b l a d z i e k t e t e
bestrijden. D a a r de a d r e s s a n t e c h t e r n i e t de m i n s t e meded e e l i n g deed o m t r e n t d e door h e m t e b e z i g e n b e w e r k i n g s wijze m e e n d e d e I n d i s c h e R e g e e r i n g , blijkens eene b e s c h i k k i n g v a n D e c e m b e r 1883, in zijn voorstel niet t e m o g e n
treden.
E e n a n d e r e p a r t i c u l i e r , hier t e l a n d e g e v e s t i g d , w e n d d e
zich h e r h a a l d e l i j k t o t de R e g e e r i n g t e n einde zijne d e n k beelden o m t r e n t eene betere b e h a n d e l i n g en b e r e i d i n g van
d e n g o u v e r n e m e n t s k o f f i e o o g s t i n g a n g t e doen
vinden.
L a a t s t e l i j k v e r z o c h t hij d a t h e t G o u v e r n e m e n t h e m in de
g e l e g e n h e i d zou stellen proefondervindelijk de voordeelen
a a n t e toon e n die voor d e n l a n d e u i t de t o e p a s s i n g zijner
d e n k b e e l d e n z o u d e n voortvloeien en d a t h e m d a a r t o e op de
a a n g e g e v e n v o o r w a a r d e n een in e x p l o i t a t i e zijnde g o u v e r n e m e u t s k o f i i e t u i n v a n o n g e v e e r 600 b o u w s op krediet
m o c h t w o r d e n a f g e s t a a n , m e t een v o o r s c h o t bovendien
voor e e n e t a b l i s s e m e n t t o t b e r e i d i n g v a n h e t p r o d u c t
v a n dien t u i n . Zoowel m e t h e t o o g op de b e s t a a n d e bepalingen als wegens andere bezwaren werden geen t e r m e n g e v o n d e n o m het p l a n in g u n s t i g e o v e r w e g i n g t e
n e m e n ( J u n i 1884).
Door een d e r b e l a n g h e b b e n d e n bij koffiebereidings-etab l i s s e t n e n t e n in Pasoeroean w e r d hier te l a n d e het verzoek
g e d a a n d a t d e R e g e e r i n g , bij wijze v a n proef voor den tijd
v a n vijf j a r e n , m e t h e m m o c h t c o n t r a c t e e r e n voor h e t
m a c h i n a a l sorteeren (in g r o o t b o o n , m i d d e l b o o n , k l e i n l o o n
en r o n d b o o n ) van d e n g e h e e l e n g o u v e r n e m e n t s k o f f i e o o g s t
d e r residentie P a s o e r o e a n , en z u l k s t e g e n een sorteerloon
v a n f 0,50 p e r p i k o l . Ook o p dit verzoek w e r d (in M a a r t j l .
:
n o v e r e e n s t e m m i n g m e t liet gevoelen v a n h e t I n d i s c h
B e s t u u r ) afwijzend b e s c h i k t , uit a a n m e r k i n g van den ong u n - t i g e n u i t s l a g d e r laatstelijk o p e e n i g s z i n s g r o o t e s c h a a l
g e n o m e n proef m e t den v e r k o o p van m a c h i n a a l gesorteerde
en van o p de g e w o n e wijze g e s o r t e e r d e Pasoeroean-koffio
( v e r g . v o r i g v e r s l a g blz. 178).
E e n s o o r t g e l i j k verzoek v a n een o n d e r n e m e r te Probol i n g g o betreffende h e t m a c h i n a a l s o r t e e r e n der P r o b o l i n g g o - k o f f i e w e r d m e d e n i e t voor i n w i l l i g i n g v a t b a a r
g e o o r d e e l d ( I n d i s c h besluit d d . 30 J u n i 1883).
T e n s l o t t e v o l g e n hier de g e b r u i k e l i j k e a l g e m e e n e opg a v e n n o p e n s d e u i t k o m s t e n der g o u v e r n e m e n t s - k o f ü e v e i l i n g e n g e d u r e n d e h e t afgeloopen j a a r en d e e e r s t e n e g e n
m a a n d e n van d i t j a a r , zoowel w a t betreft h e t hier te
l a n d e a l s h e t in I n d i ë a a n de m a r k t g e b r a c h t e J a v a product.

[ N e d e r l . (Oost») I n d i ë . ]

V e i l i n g e n In N e d e r l a n d .
Dagteekening
der
veiling.

Aan de kooGemiddelde opVerkochte pers in reke- hrengst per >/5 K.G.
"ing
g''hoeveelheid
«)
brachte netto
(in pikols). hoeveelheid
Uruto.
Netto.
(in K.G.1.
1883.

31 Januari
7 Haart
11 April
16 Mei
20 Juni
8 Augustus
12 September
17 October
21 November

100
101
100
100
93
99
102
109
104

866?5
0188'
678
930
183*6
645
312
465« s
051 8 =

6) 912 151" 7

6
6
5
6
5
6
6
6
6

013 431
974 203
998 759 5
001 096
5141396
945 487
074 3 3 9 s
468 690
196 0 4 5

f 0,29"
0,35"
0.34» 7
0,30"
0,29"
0.30 1 »
0,31"
0,32"
0,35u

f 0,2533
0,30»
0,298a
0,26» 7
0,2587
0,266»
0,2750
0.28 8 »
0,315»

54 180 190 5 c) f 0,32°»

f 0,28»»

1884.
23 Januari
27 Februari
2 April
7 Mei
11 Juni
13 Augustus
17 September

95 884
97 294°5
115 20016
111 4 8 7 "
101 321
97 105
100 510°<

5 703 0905 f 0,34"
5 798 681
0,33°'
6 881 398
0,29"
6 652 598
0,29"
6 063 1725
0,30'»
5 816 965
0,27"
5 989 557
0,29«

f 0,30»7
0,28"
0,25«
0,25s°
0,2681
0,23?o
0,25"

a) Veilingsprns, verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte 1 pet. veilingskosten, doch verminderd metde 1"» pet. korting
voor contante betaling.
4) Hiervan 707 584 en 15 278 pikols uit de oogsten van 1882 en 1883.
De overige 189 289 pikols waren (op 14 pikols na, waarvan het
oogstjaar niet opgegeven is,) afkomstig uit de oogsten van 1878, 1879,
1 8 8 0 e n 1881 en wel voor respectievelijk 4 0 9 3 , 5966, 10318 en
168298 pikols.
c) Over 1882 was de algemeene middenprijs f 0,3061 per Vj K.G.
Voor elk der negen veilingen afzonderlijk liep het gemiddelde toen
uiteen tusschen f 0,2782 (November) en f 0,32" (Febriari).

T e l l i n g e n In I n d l ë .
Dagteekening
der
veiling.

Opbrengst

Verkochte
hoeveelheid
(in pikols).

in 't geheel.

gemiddeld
per pikol.

1883.
15 A u g u s t u s . .

19 September .

•) 15 000
><)10 000
•)
*)

c)

f 451 980
3-J050
iOOO

5 000
5 000
15 000

f 782 030
f 103100
170 000
471 150

25 000
13 November .
•I)

804 830

400
10 000

32.10*
f3l.93<
43.25

888 310
f 520010
IC 880
403 170

uooo

f31,28'
f 32,62
34,12
31,41

f 810490
77 850

23 200
1 800
25 000

20 December. .

f30,40
32,00'

25 000

35.53»

f 35.01»
42.20
46.317
1 000090
- 40,00*

f3475310

100 000

f 34,75*

1881.
13 A u g u s t u s . .

17 S e | teniber .

14 000
II 000
5 000
5 000
15 000

f 407 500
322 270
f
25 000

f29.11
20.30
729 770

f 142 750
144 300
418 050

-f 29.101
f 28.55
28.80
27.91

25 000

705 700

28.22S

50 000

f 1 4 3 5 470

f 28,70»

a) Samarang-koffie.
b) Kadoe-koffie.
c) Pasoeroean. (Malang)
koffie.
cl) Pasoeroean. (Sisir-J koffie.
e) Preanger-koffie.
•) Het rapport, dat aan hot Koninklijk Instituat voor de taal-,
land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter publiceering is
afgestaan , is nog ter perse. Het werk zal door het Instituut ook
in den handel worden verkrijgbaar gesteld.

V o l g e n s d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n m o e t de in I n d i ë d o o r
h e t G o u v e r n e m e n t g e v e i l d e koffie u i t e r l i j k b i n n e n drie m a a n den n a den d a g v a n v e r k o o p zijn in o n t v a n g s t g e n o m e n ,

N
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Koloniaal verslag van 1884.
bij gebreke waarvan bet product (waarvoor gedurende do
derde maand na den dag van verkoop een bewaarloon van
7 cent per pikol verachu] Igd is) voor rekening en risico
van den Icooper op nieuw publiek wordt verkocht. Wanneer daartfgén i.'••"•!! bezwaar bleek ie baataan , werd nu
en dan aun do koopers op bun verzoek vergund om de
rakoobte kofHe, mits geheel op eigen risico en tegen betaling van liet gewone bewaarloon , langer dan drie maan*
den in de gouvernements-pakhuizen te laten. Ten einde
te veelvuldige herhaling van dergelijke aanzoeken te voork o m e n , waartoe allicht aanleiding kon bestaan in de onistandiglieid dat opslag in particuliere pakhuizen meer
kost, is sedert den aanvang van 1884 voor hen die hunne
koffie niet dadelijk wenseben te verschepen het bewuste bewaarloon , in overeenstemming met hetgeen voor plaatsruimte bij opslag in entrepot verschuldigd zou zijn , ver
hoogd van 7 tot 20 cent i>er pikol en per maan : of gedeelte van eene maand.
S u i k e r c u l t u ur.
Voor het oogstjaar 1883 beschikten de 04 up contract
met het Gouvernement werkende suikerondernemingen (1
minder dan vroeger daar voor Soprawinangon in Cheribon
— met 400 bouws gouvernenieuts-aanplant — het contract
met den oogst van 1882 is afgeloopen) over 20 41G bouws
op hoog gezag beplante suikerrietvelden , terwijl de gouvernementsbeplantiugen voor bet oogstjaar 1882 ten behoeve van dezelfde ondernemingen 29 440 bouws hadden
bedragen. De vermindering met 3024 bouws was het gevolg van de toepassing voor de vierde maal van de bevolen
jaarlijksche inkrimping viin den gouvernements-aanplant
met V13. Daarentegen beschikten bedoelde 94 ondernemingen voor 1883 over 16 522 bouws riet, verkregen buiten tusschenkomst van het Gouvernement, dat is over 3364 bouws
meer dan voor 1882 , zoodat het totaal der rietbeplanti.ngen ,
ondanks de inkrimping van degouvernementscultuur , nog
met 540 bouws was toegenomen. In 't geheel waren er
59 ondernemers die de derving van gouvernemen tariet ten
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volle goedmaakten door uitbreiding hunner particuliere,
aanplantingen of door meerderen opkoop van door de bevolking voor eigen risico geteeld riet, en zelfs verwerkten
er 54 hunner in 't geheel nog 1254 bouws riet meer dan
in 1882. Van de 35 overigen verwerkten er 2 (die thans 63
bouws minder gouvernements-aanplant hadden) in 't geheel geen particulier riet (in 1882 had één hunner 10
bouws vrijwilligen aanplant), waren er 26 die de inkrimping der gouvernementscultuur slechts ten deelo (op 229
bouws na) goedmaakten , en 7 (met 215 bouws gouvernementl-aanplant minder dan in 1882) die ook hunne particuliere aanplantingen inkrompen, en wel met 197 bouws.
Over het algemeen heerschte er bij de Kuropeesche fabiikanten ') een voortdurend streven om het fabrikaat te
verbeteren en te vermeerderen , waartoe krachtig tnedewerkten de in verschillende gewesten opgerichte vereenigingen
van suikerfabrikanten , waarvan vooral vermelding verdient
die in T a g a l , welke geregeld maandelijks vergaderde en
ter bespreking van de belangen der industrie ook bijeenkomsten hield met de vereenigingen der naburige residentiën.
Talrijk waren weder de ondernemingen die öf nieuwe
machinerieën kregen óf de bestaande toestellen verbeterden.
Aan menige fabriek was een scheikundige verbonden. Bij
de onderneming Karangsambong in Cheribon werd in het
afgeloopen jaar voor het eerst gebruik gemaakt van electrische verlichting.
Aan de gegevens voor elke onderneming in het bijzonder
Opgenomen in bijlage YY hierachter worden, met betrekking tot de uitgestrektheid der aanplantingen voor den
oogst van 1883 en de daarvan verkregen productie, de
navolgende totaalcijfers ontleend , met bijvoeging van de
gelijksoortige opgaven over de vier voorafgegane oogstjaren , die echter ook tot Soerawinangon betrekking hebhen . van wt-lke onderneming de productie gedurende bedoelde vier jaren klom van 18 186 tot 40 528 pikols , deels
ook ten gevolge van het verwerken , voor 't eerst in 1880 ,
vau particulier riet (in 1880 12, in 1881 276 en in 1882
281 bouws).

Uitgestrektheid der suikerrietvelden (in bouws)

OOGSTJAREN.

beplant door
tusschenkomst
van het
Gouvernement.
of door het
Gouvernement
zonder aanplant
verstrekt, a)

38 068

vrijwillig
waarvan het
in h e t
beplant (gronden
riet is verwerkt
geheel beplant
door de ondergeworden (dus
geweest
nemers gehuurd
na aftrekking
(gouvernementsen gronden
van de mislukte
en vrijwillige
waarvan zij het
of vernielde
aanplant
riet door opkoop
aanplante zamen).
verkregeü). b)
tingen).

4 521

35 725

6 678

32 768

0940

29 840

13 239

26 416

16 522

Opbrengst in pikols suiker
(buiten de stroop) met inbegrip
van het product van den
vrijwilligen aanplant

Gemiddeld
In het geheel.

per
bouw.

43 129

2 677 304

02.08

42 403

42 200

2 548 667

00.30

42 714

42 514

3 193 780

75.12

43 079

e) 42 955

3 233G50

75.28

42 938

c) 42 790

1 605 804

84.27

43 189

a) Verstrekking van gronden zonder aanplant geschiedde alleen voor de eerstvermelde drie oogstjaren.
*) De oppervlakte waarvan in elk der opgegeven oogsljaren het opgekochte riet afkomstig was, bedroeg achtereenvolgens (bij schatting)
6 1 , 275, 928, 1030 en 1034 bouws.
c) Bij de hier voorkomende opgaven over 1882 en 1883 zijn ook in mindering gebracht respectievelijk 80 en 130 bouws gouverncmentsriet,
aangeplant ten behoeve van de fabriek Gending in Probolinggo, doch niet bij die onderneming, maar bij de particuliere fabriek Maron (in
dezelfde residentie) verwerkt.
d) De opgaven over 1883 hebben betrekking tot 94, die over de andere jaren tot 95 ondernemingen.

Terwijl in 1881 en 1882 slechts 4 en 7 ondernemingen
meer dan 10!) pikols per houw verkregen , was dit in 1883
bij 18 fabrieken bet g e v a l , en wel bij 8 die tusschen de
101 en 108 i.ikols maakten (Adiwerna in T a g a l , Petjanga
an en Pakkies in J a p a r a , Balongbendo, Watoetoelies en
Brangkal in Soerabaija, Djaboeng in Probolinggo en
Bedjoaari in Madioen), en bij 10 wier productie tusschen
de 109 en 123 pikols per bouw bedroeg (Pangka en Tjomal
in T a g a l . Krian , Kremboong , Sentanenlor , Gempolkrep
en Dtombang in Soerabaija, Wringinanom, Olean en
Pandji in Bezoeki). Over 't algemeen was ook bij de overige
ondernemingen de suikerproductie van 1883 gunstig te

noemen. Eenige fabrieken verkregen zelfs meer dan ooit
te voren. De twee ondernemingen die de kleinste productie
per bouw hadden, w a r e n : de Hoop in Pasoeroean met
ruim 3 4 , en Bajoeman in Probolinggo met circa 41
pikols per bouw. Onder de oorzaken van de geringe uit') Voor zooveel uit do opgaven in den Regeeringsalmanak van
Nederlandsch-Indië voor 1884 (deel I blz. 132* en volgende) is na
te gaan, behoorden 19 van de 94 op contract met het Gouvernement werkende suikerfabrieken geheel of gedeeltelijk aan Chineezen
en 1 aan eene inlandsche vrouw. Die 20 fabrieken waren in de verponding aangeslagen voor eene gezamenlijke waarde van f4 713000;
de 74 overigen voor eene gezamenlijke waarde van f 18 386 000.
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In welk;: mate zoowel in 1882 als in 1883 de gemiddelde
productie per bouw voor de verschillende ondernemingen
in elk gewest uiteenliep, kan uit de volgende itibel blijken.

Verkregen hoeveelheid pikols suiker (dus buiten de stroop).
1883.

1882. a)
Aantal
G E W E S T E N .

Gemiddeld per bouw.

onderneiningen.
In het geheel

Cheribon. .
Tagal . .
Pckalongan
Samarang.
Japara. .
Rembang.
Soerabajja
Pasoeroean ,
Probolinggo
Bezoeki . .
Banjoemas
Madioen . ,
Kcdiri . . ,

9
8
3
4
9
1
19
17
10

I

1

Te zamen

94

263 311
321 131
122 926
149 531
337 957
20 000
686 320
372 914
383 260
244 247
44166
6G077
181 282
3 193 122

Gemiddeld per bouw.

Laagste en
B{j doorslag In het geheel
Laagste en
1 '.ij doorslag
hoogste cijfers over al de
hoogste cjjfers over al de
der verschillende
onderder verschillende
onderondernemingen. nemingen.
ondernemingen nemingen.
50.82 a
73.00 „
68.11 ,
59.05 ,
49.44 „

81.08
109.59
90.98
77.42
98.G4

79.86 , 93.84
58.70 „ 94.59

65.86
86.95
78.59
69.90
69.53
51.81
78.00
62.50
74.00
107.55
109.86
88.10
79.96

21032
838 355
426 025
388 528
260 963
37 000
64 778
196 180

25.54 i 129.98

75.36

3 605 804

47.25 , 103.07
25.54 , 82.14
44.66 , 103.29
yo.65 „ 129.98

293 211
370 517
139 223
162116
407 876

49.97 a 98.92
79.59 „ 120.08
84.91 „ 89.68
72.50, 87.98
58.37 . 107.84

71.91
100.67
87.56
78.01
83.35

56.84

73.94. 100.67
67.15, 88.72

94.65
70.16
75.08
108.91
92.50
90.34
79.07

34.18 4122.98

84.27

66.93 . 122.98
34.18 „ 92.27
40.51 , 103.21
97.15 „ 118.31

a) De fabriek Soerawinangon niet medegerekend.
Raadpleeg-t men de in de aangehaalde bijlage YY voorkomende opgaven omtrent de uitgaven waarop de van
gouvernementswege verstrekte 26416 bouws suikerriet den
lande zijn te staan g e k o m e n , dan blijkt dat de betalingen
aan de grondbezitters en rietplanters bedroegen f 4 4 0 5 4 1 1 ,
en die aan de dessahoofden en inlandsche ambteuaren
f 386 947 , alzoo te zamen f 4 792 358 , waartegenover het
Gouvernement van de ondernemers te ontvaugen had • wegens terugbetalingen f 4 761 122, wegens cijns voor de
gouvernements-aanplantingen f 2 782 8 1 4 , en wegens cijns
voor de vrijwillige aanplantingen f 412 9 2 5 , alzco te
zamen f 7 956 861. Het totale voordeel voor 'slands kas
uit de suikercontracten voortvloeiende bedroeg derhalve
in 1883 f 3 1 6 4 503. Over 1882 was deze berekening voor
dezelfde 94 ondernemingen , dus buiten Soerawinangon *),
als v o l g t : uitgaven ten laste van den lande f 5 376 9 7 0 ,
ontvangsten, zoo wegens terugbetalingen door de ondernemers als wegens cijns f 8 704 5 9 3 , voordeelig verschil
f 3 327 623.
Vrijstelling van cijns werd voor 1883 :dleen verleend aan
de ondernemers van Djatibnrang (Tagal) ter zake v a u 2 V ;
bouws gouvernements-aanplant, waarop het riet plantsoen
door brand vernield was. Afgewezen werd een verzoek om
vrijstelling van cijns wegens 182 bouws misgewas onder
de gouvernements-beplantingen ten behoeve van de ondernemingen Paroengdjaija, Glagamidang, Ardjowinangon en
Gempol in Cheribon. De hoofdadministrateur , tevens medeeigenaar , dezer vier fabrieken meende het misgewas te
moeten toeschrijven aan uitputting van den grond, en
verzocht dat van regeeriugswege middeleu mochten worden
beraamd tegen het aanstonds weder beplanten met tweede
gewassen, inzonderheid door Chineezen , van de voor de
gouvernements-suikercultuur gebezigde velden , zoodra zij
van het riet waren ontdaan. Bij een Indisch besluit dd. 23
Mei 1883 werd aan den adressant te kennen gegeven dat aan
het geopperde bezwaar reeds ten deele werd te gemoet
gekomen door art. 13 van Indisch Staatsblad 1871 n°. 163 ,
waarbij de verhuur aan niet-inlanders van bij de gouvernementscultures ingedeelde velden op straffe van nietigheid is verboden, maar dat overigens de Regeering geen
bevoegdheid bezit om de vrijheid der bevolking aan banden
te leggen in het beplanten van hare gronden met het gewas harer keuze, ook niet waar 't velden geldt welke
later hetzij voor den gouvernements-, hetzij voor den par-

ticuliereu aanplant van suikerriet zullen worden gebezigd.
Aan de ondernemers die het verbouwen van sommige gewassen , als schadelijk voor hunne belangen, wenschten
te zien nagelaten , bleef dus slechts over zich daaromtreut met de bevolking te verstaan buiten tusschaukomst
van het bestuur. Op een verzoek van bedoelden boofdadministrateur om uitstel voor de voldoening van de in
November en December 1883 verschuldigde sommen wegens
cijns en plantloon ter zake van dezelfde vier fabrieken
werd later, ook in verband met eene in Cheribon geconstateerde ziekte in het rietgewas (zie lager), tot tweemalen
toe gunstig beschikt.
Naarmate de gouvernements-suikercultuur wordt ir.gekrompen, heeft ook eene geleidelijke vermindering plaats
van het aantal der met het toezicht belaste mantri's. Gedurende 1883 vervielen er 7.
In verband met den van de zijde der Tweede Kamer 5)
geopperden twijfel, of bij de regeling van de jaarlijksche
inkrimping van den rietaanplant op hoog gezag wel geheel
in overeenstemming met de voorschriften (Indisch rftaatsblad 1871 n°. 2 1 3 , § 4) wordt te werk g e g a a n , zijn
onlangs door het Indisch Bestuur eenige inlichtingen verstrekt. Ten aanzien van het beweren dat op vele plaatsen
de inkrimping der c u l t u u r over alle dessa's zou verdeeld
worden , waardoor alle rietplanters vooreerst cultuurdienstplichtig bleven, en dat de inkrimping elders zóó zou zijn
geregeld dat zij aan de meest bezwaarde dessa's het laatst ten
goede zou komen , blijkt uit de ontvangen inlichtingen dat
het wel is waar eenige weinige malen is voorgekomen dat
de inkrimping over alle dessa's werd verdeeld, hetgeen
ook bij de aangehaalde § 4 niet geheel verboden i s , maar
dat zij in de meeste gevallen, zoowel in het voordeel der
bevolking als van de fabrieken , dessa's gewijze geschiedt.
In 1878, het jaar voorafgaande aan dat waarin de trapsgewijze vermindering der gouvernements-suikercultuur een
aanvang nam , waren bij die cultuur ingedeeld 4838 dessa's ,
en in 't laatst van 1883 nog slechts 2888 dessa's; in 1851
van deze laatsten is tot dusver in de gouvernements-aanplanting geen verandering gebracht. Er zijn dus 1950
dessa's g e h e e l , en 1037 dessa's ten deele vrijgesteld g e worden. Bij het bepaleD hoe de jaarlijksche inkrimping zal
geschieden , wordt in de eerste plaats gelet op de belangen
der bevolking. Zijn er gronden die zeer ver van de fabriek
verwijderd liggen , die gebrek aan water hebben, of die

') Deze onderneming, waarvoor nog de oude voorwaarden golden, leverde over het laatste contractsjaar (1882) den lande een
voordeel op van f 59 174 (verg. vorig verslag bijlage DDD noot /.)

') Zie blz. 16 van het Voorloopig Verslag betreffende het eerste
ontwerp der Indische begrooting voor 1884 (Zitting 1883—1884—4
n°. 46.)

Hij lage C.
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i) Uit Milage BB hierachter blijkt dat
langs lic toen nog gedeeltelijk in aanleg
8taatsspoorwegen achtereenvolgens werden
476 000 en 083 000 pikols suiker. Over de
een nieuw vrachttarief voor het vervoer
gehandeld op blz. 124 hiervóór.
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bijzonder moeilijk te bewerken zijn , zno komen dezo liet
eerst in aanmerking om uit te vallen. Heeft men met hezwuren van dezen aard geen rekening tt) houden, dan
tracht men de vermindering zoodanig te regelen dat zoowel de wenschen van den ondernemer als die der bevolk i n g bevrediging vinden.
De overgave aan de fabrikanten van liet door tusschenkomst des bestuurs geplante riet geschiedde algemeen in
den loop van do maand Mei, en uiterlijk op den lsten
J u n i waren alle velden overgegeven.
W a a r , na de overgave vai de tuinen aan de ondernemers , rietdiefstallen plaats hadden , kwam dit meestal voor
bij het transport van het riet. In sommige gevallen Warden
de daders ontdekt, die doorgaans onder de karrevoerders
te vinden waren. Veelal bepaalde de ontvreemding zich
tot weinige rietstokken die zij voor versnapering be/.igden,
maar op sommige plaatsen diende het gestolen riet ook
om er met handiuolens suiker uit te fahnceeren.
Rietbranden h a l den wederom in vele gewesten p l a a t s ,
doch slechts bij uitzondering werden oppervlakten van beteekenis door brand vernield. Moedwil was gewoonlijk oorzaak van den brand , hier en daar ook onvoorzichtigheid.
De meeste rietbranden kwamen voor in Bezoeki, vooral bij
de onderneming Pandji, bij welke eene oppervlakte van
30 bouws daardoor beschadigd werd. Naar het schijnt had
men hierbij te denken aan ontevredenheid der bevolking,
doordat zij wegens het lang te veld binven van het riet.
hare padi eerst zes weken later kon uitplanten dan bij
andere ondernemingen het geval was. Bij eene andere
fabriek in Bezoeki scheen de drijfveer van den brandstichter
(die gevat werd) gezoc'it te moeten worden in wrevel omdat
hij niet tot dessahoofd verkozen was. Een andere maal
werd een der rietsnij Iers er op betrapt dat hij onder het
snijden het veld in brand stak , wellicht om door opruiming van de bladeren in weinig tijd veel riet te kunnen snijden. Dat dit laatste dikwijls de re Jen is van de rietbranden ,
valt af te leiden uit het feit dat zulke branden meermalen
voorkomen den avond vóór den dag waarop het riet
gesue len moet worden. Somtijds moest de oorzaak van den
brand worden gezocht in de zucht tot wraakneming op
de fabriekmandoois, hoewel zulks meestal niet afdoende
bewezen kan worden.
Begunstigd door het droge weder, ondervond men met
het snijden en het vervoeren van het riet over het algemeen
geen noemenswaardige moeilijkheden. Alleen werd in Cheribon het riettransport eenigermate belemmerd door inonden klauwzeer onder het vee. De eigenaren van Djatibarang
in Tagal en een paar ondernemen in Kediri hadden te
klagen over slechte nakoming door de karrevoerders van
hunne contractueele verplichtingen, maar bet instellen van
civiele actiën leidde meestal tot goede uitkomsten. Bij een
der fabrieken in Pasoeroean , die in 1883 in andere handen
was overgegaan, kon de nieuwe eigenaar geen genoegzaam
aantal karrevoerders verkrijgen , omdat de lieden die er
vroeger dit bedrijf uitoefenden, wegens minder goede behandeüng door den vorigen ondernemer, naar andere fabrieken waren verhuisd.
De rietvervoerners wonen grootendeels in de dessa's die
in de nabijheid der fabrieken gelegen zijn, en slechts weinige
ondernemingen (als zoodauig worden o. a. genoemd Kaliwoengce in Samarang, Bakkies , Trangkil en Langsee in
Japara en Soekodono in Probolinggo) moesten de noodige
vervoermiddelen voor een groot deel op verderen afstand
zoeken. Ue fabrikanten in Bezoeki lieten hunne karrevoerders zelfs uit Pasoeroean en Probolinggo komen.
Werden in 't vorig verslag de fabrieken genoemd die,
ten einde de aan het rietvervoer verbonden bezwaren te
overwinnen , gebruik maken van het vervoer over rails,
thans dient gemeld te worden dat de onderneming Kr«D>
boong In Soerabaija voor het vervoer van de suiker naar
den spoorweg 'j een stoomtram heeft, welke ook dient
om het riet uit die tuinen welke langs de baan gelegen
zijn naar de fabriek te transporteereu , terwijl het plan
in 1881, 1882 en 1883
zijnde Oosterlynen der
vervoerd p. m. 312 000,
invoering in 1884 van
per staatsspoonveg is
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bestaat om zijlijnen naar de overige tuinen aan te leggen
ten einde de karren geheel te kunnen ontberen.
Volgens de in de boven aangehaalde bijlage YY voorkomende opgaven betreffende de bij de fabrieken gebezigde
werkkrachten waren aan allen te zamen — voor zoover
is opgegeven (ten aanzien van een elftal ondernemingen
is het cijfer oningevuld moeten blijven) —7770 ambachtslieden en andere arbeiders vast verbonden , en werden
gedurende den maal-tijd 29 870 en bij het afwerken van
liet product omstreeks 8700 koelies gemiddeld per dng
gebezigd.
In den regel zijn de gebezigde ambachtslieden (metselaars , timmerlieden, smeden, blikslagers, kopergieters) en
zij die andere bedrijven ten dienste der suikerindustrie uitoefenen , zooals mandenmakers, pottenbakkers, kalkhranders, enz., in den omtrek der fabrieken gevestigd. De
Samarangsche fabrieken trekken evenwel vele arbeiders uit
Pekttlongnu , en die in Bezoeki uit Madura. In Tagal zijn
er ondernemers die zich voor de fabricage ook bedienen van

Chineeaehe tüikerkokera,

Bleven de loonen overal vrij wel gelijk , te Wonopringo
in Pekalongan was daarin eenige stijging te bespeuren.
Over het algemeen liepen zij p t d a g van f 0,25 (met één
katti rijs') tot f 0,43 ; vrouwen en kinderen verdienden iets
minder. Schier algemeen kwam echter taaksgewijze betaling meer in zwang, ü p die wijzj konden gewone arbeiders
een dagloon van f 0,45 a f 0,80 , bekwame ambachtslieden
soms f 2 per dag verdienen.
Om van een genoegzaam getal fabriekarbeiders verzekerd
te zijn , moest men veelal voorschotten verleenen , waarbij
de gi'goe. len in den regtl voor de minder gegoe len borg
waren. Hier .'oor kwam contractsbrcuk zeldzamer voor , en
slechts in drie van de dertien gewesten, namelijk in Pekalongan , Banjoemas en Kediri, werd geklaagd over slechte
nakoming van de aangegane verbintenissen.
Met opzicht tot de verstrekking van water voor de werkzaainhe len in de fabrieken waren blijkens 't vorig verslag
(blz. 181) de onderzoekingen (die van den daarvoor gecommitteerden waterataataanibtenaar op de ambtenaren van het
binneulandech bestuur waren overgegaan) toen nog in te
stellen voor zooveel aangaat 7 fabrieken in Cheribon, 2
in Pekalongan . 2 in Japara en 2 in Pasoeroean. In het
voorjaar van 1884 waren alleen ten aanzien van de Cberiboneche fabrieken nog geen voorstellen bij de Indische
Regeering ingekomen. Wat de vier laatstbedoelde fabrieken
betreft (i'akkies en de Hoop — of Maijoeg — in J a p a r u ,
zoomede Ardiredjo en Ardjosari in Pasoeroean) heeft zij zich

vereenigd met de meeningdat in de vaterventrekking aan

die ondernemingen geen verandering n o o d i g w a s , doch bij
de twee andere (in Pekalongan) zijn de op dit punt lestaande regelingen gebleken herziening te behoeven. Dientengevolge is voor Wonopringo de verstrekking van molenwater ingekrompen, terwijl aan den ondernemer van
Kalimati de beschikking over water als drijfkracht geheel
is ontnomen , zoodat de molen voor de vermaling van het
riet en de verdere werktuigen voor het bereiden van de
suiker reeds dit jaar door stoomkracht zouden moeten gedreven worden. Dezelfde verplichting werd ook opgelegd
aan de ondernemers van Bekassi-Oost (Pasoeroean).
De verstrekking van voedings- en injectie water voor de.
stoomtoestellen in den oostmoesson, ofschoon — zooals
altijd — niet geheel zonder invloed op de volkscultures,
bracht echter nergens eenig nadeel van beteekenis voor
den landbouw te weeg.
Evenals het riettransport kon ook het vervoer der suiker
bijna allerwegen zonder noemenswaardige moeilijkheden
plaats hebben. Alleen in Cheribon werd daarin eenige vert r a g i n g ondervonden ten gevolge van de boven besproken
ziekte onder het vee aldaar. Het suikertransport in Kediri
en Madioen geschiedt sedert ecnigen tijd per staatsspoor
naar Soerabeija (zie de noot hiernevens).
Omtrent de cultuurwerkzaamheden in 1883 (voor den
oogst voor 1884) is het volgende gemeld.
Overal kwamen in 1883 de gronden tijdig plantklaar.
Slechts eenige gronden in Pro!.olinggo, welke wegens
gebrek aan irrigatiewater niet tijdig genoeg met padi had•
den kunnen worden beplant, maakten hierop eene uitzondering.
Is bij het aanleggen van de tuinen de Reynoso-cultuurwijze , min of meer gewijzigd, het meest in zwang in
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Probollnggo, Bezoeki en In fle afiloelin^ Bangil (Pasoe*
roean), — waar overvloed
van ploegvee bestaat vond
men hier en daar nog1 liet o ide of broc Ijoelan-systeein
oegepast.
Óver het algemeen had de verstrekking1 van bibiet. giregeld plaats en kwamen de fabrikanten in bun eigtüi
belarg daarbij da planten naar billijkheid tegemoet. Reiner

bij alle ondernemingen is het van ouds gebruikelijk (en

door het bestuur nimmer verboden — zie n". 2593 en 3012
van het Bij blad op bet Indiich Staatsblad —) dat de rietstok , waarvan de bibiet wordt genomen, door de eult uurdienstplichtigen bij die gelegenheid gesneden of uitgetrokken
Wordt. De bevolking beschouwt zulks nergens als iets dat

van haar niet gevorderd zou mogen worden. Nimmer echter
snijden de cultuurdienstplicbtigen ander riet dan dat waar*

van zij de t o p p e n voor bibiet nemen , terwijl zij zich niet
h e t s c h o o n m a k e n , bossen en opladen in bet g'diee! n i e t

bemoeien. ') Bij een viertal ondernemingen was in 1883
van den te velde (taanden aanplant uiet in voldoende mate
bibiet te verkrijgen , en wel bij de eenige onderneming in
Bembang, waar eene grooto hoeveelheid riet door den
suikerriet-worm (b irer) was aangetast, en bij Glagamidang,
Ardjowinangon en Gempo] in Cheribon ten gevolge van
eene ziekte in het riet, plaatselijk bekend onder den naam
•tan > sereh ". •) In het tekort werd voorzien do r gebruik
te maken van bibiet uit andere gewesten afkomstig, en
bij de bedoelde Cheribonsche ondernemingen bovendien van
biuiet ratoen (twee:le snit), van dongkellan (uitspruitsels
van gesneden riettuinen) en vau angkriek (zijloten van de
toppen van rietstokken). De administrateurs van A.rdjowinangon en Gempol bezigden echter een deel va:i de bedoelde
bibiet vo'-r de beplanting van gehuurde gronden , ten gevolge waarvan bij die ondernemiogeu sommige gouveruements-riettuinen (respectievelijk 53 en 42 bouws) voor den
oogst van 1884 onbeplant zijn moeten blijven.
Over het onderhoud en de bewaking der riet plant «oenen
rezen nergens gegronde klachten.
Het bemesten van de riettuinen neemt elk jaar toe. Als
mest, gebruikt men meest boengkil, guano, stalmest en
verbranding.iproducton uit do vuurhaarden der fabrieken.
Bemesting met rietstroop bepaalt zich alsnog tot proefne*
mingen. Ook werden, bij wijze van proef, op de rietvelden
bij Djatiwangi (Cheribon) salpeter, en bijLangsee(Japara)
gedroogde menschelijke faecaliSu als meststof gebezigd.
Het onderhoud van de dammen en leidingen geschiedde
in den westmoesson d"or de bevolking, maar in den oostmoesson door de fabrikanten. In Tagal, waar tot vóór een
paar jaren het irrigatiewater gedurende den oostmoessou,
bij gemis aan voldoende bewaking der verschillende verdeelpuuten. hier en daar soms op onregelmatige wijze
verkregen weid, is in Juli 1882, aanvankelijk op beperkte
schaal en in September 1833 op ruimeren voet, het toezicht beter geregeld, en wel buiten bezw;.nr van den lande
en van de bevolking. Op kosten der gezamenlijke suikerfabrikanten , die zich verbonden daarvoor jaarlijks de noodige
gelden bijeen te brengen (voortaan f 0780), zijn thans , voor
het toezicht bij de voorname verdeelpunten van het water
uit de rivieren Goeng en Kemisik , door het bestuur in
dienst gesteld 8 rnantri's onder een Europeeseben chef,
•welk personeel uitsluitend staat ter beschikking en onder
de bevelen van het bestuur. Het bedoelde afzonderlijk personeel oefent zijne taak, bestaande in de zorg voor de
stipte naleving der door den resident nopens de waterverdeeling vastgestelde regelingen, op gelijke wijze uit
als de opzieners en rnantri's slokkan in gewesten waar
waterwerken door het Gouvernement zijn aangelegd. Bij

') liet voorafgaande moge dienen ter nadere beantwoording van
do opmerkingen te dezer zake voorkomende in het straks reeds
aangehaalde Voorloopig Verslag betreffende de eerste ont\vcrpbcgrooting voor 1884.
J
) Eenige aan een rapport van den hoofdinspecteur voor de rijstcn suikercultures ontleende mededeelingen betreffende deze ziekte,
die zich ook vroeger wel eens in Cheribon moet hebben voorgedaan , zijn opgenomen in de Javasche Courant van 26 Februari 1884.
Daaruit blijkt tevens dat m e n , om het kwaad te boven t" komen,
zooveel mogelijk voor goode bibiet zal zorgen, in afwachting dat
een wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken der sereh, dat
aan den directeur van 's lands plantentuin is o p g e t o g e n , nadere
gegevens ter bcsti^diug aan de hand mocht doen.

een besluit dd. 22 December 1883 hechtte de Indische
Begeering hare goedkeuring aan dezen maatregel, die in
het belang muet strekken zoowel van den landbouw der
bevolking als van den rieb.anplxnt dor suikerfabrikanten.
Met verwijzing naar hetgeen ter zake reeds is medegodeidd op bis. 70/77 hiervóór, is aan de In lUohe berichten
omtrent de zich steeds uitbreidende particuliere teelt van
suikerriet, voor zooveel betreft rie tevens op 3contract met
het Gouvernement werkende ondernemingen ) , te dezer
plaatse nog het volgende te ontleenen.
De benoodigde gronden zijn gemakkelijk te huren en
worden zelfs veelal aangeboden. Tusschen de meeste fa brieken bestaat te dien opzichte eene vaste grensscheiding;,
waardoor opdrijving der huurprijzen wordt vermeden. De
gronden worden verder geheel voor eigen rekening van den

fabrikant bewerkt, beplant, enz., meest bij taakwerk. Het

aldus verkregen riet is veelal even goed als het van gouvernementswege geplante, Een algemeen streven van de
fabrikanten is ook om de gronden te huren die gelegen
zijn in de buurt der gouvernements-aanplantingen. Daar*
door toch wordt eene te groote verdeeling van het beschikbare water voorkomen en de kans om het niet te
ontberen vergroot.
Klachten cl at de verhuurders van den grond hunne ver*
plichtiigen niet nakwamen , werden gedurende het afgeloopen jaar minder vernomen dan in 1882 (verg. ook blz. 78
hiervóór).
Opkoop van door de bevolking voor eigen risico geteeld
riet kwam skrhts bij uit/.ondering voor (in 1883 slechts
bij 14 vau de 94 ondernemingen).
Over het algemeen genomen kwam het particulier riet,
zonder grondhuur, cijns en kosten van bemesting, den
ondernemers te staan op ongeveer f 200 per bouw.

Kinacultuur.
De berichten betreffende de gouverneme:its-kina-onderneming zijn weder alleszins gunstig-. Bij de acht in de
Preauger regentschappen gelegen etablissementen (twee ten
noorden en zes ten zuiden van Bandong) wordt meer en
meer eene intensieve cultuurwijze in toepassing gebracht,
waarvan de groote voordcelen in de laatste jaren zoo duidelijk zijn aan het licht getreden Behoudens een paar
bouws boachgrond te Tirtaaari, die voor enten-plantsoen
van c. ledgeriana werden bestemd, zijn dan ook in het
afgeloopen jaar geen nieuwe terreinen in ontginning gebracht , maar men ging voort met het rooien van inferieure
soorten, als c. calisaya en c. josephiana (ealisaya schuhkrafft),
die vervangen werden door ledgeriana en succirubra, voor
zoover de voorraad planten in de kweekerijen dit toeliet.
Ofschoon niet overal met even goeden uitslag, werd op
alle etablissementen krachtig aan het kweeken van planten
gearbeid.
Behalve een zware storm in 't laatst van Januari 1883,
die op al de etablissementen, maar vooral te Nagrak,
plantsoenen en gebouwen vrij aanmerkelijk beschadigde,
richtte in den loop van 1883 ook het bekende insect
(de helopeltis antonii) in onderscheidene tuinen verwoestingen aan , maar bij het einde des jaars hadden de plantsoeuen zich weder geheel hersteld, waren ziekteverschijnselen slechts sporadisch te bespeuren, en werden alleen te
Ricenggoenoeng nog eenige aangetaste hoornen in de
ledgeriana-tuinen aangetroffen. Te. Lembang werd door
rupsen veel nadeel aan de josephiana-plantsoenen berokkend. Het opvangen van het insect bleek ook bier het
eenige middel tot herstel te zijn.
Bij al de acht etablissementen telde men , ongerekend
de pahudiana-plantsoenen die reeds sedert 1809 uit de
registers zijn afgeschreven , op 31 December 1883 1 906 500
boomen in den vollen grond, tegen 2 099 400 bij het einde
van 1882, terwijl zich in de kweekerijen bevonden: op
laatstgenoemden datum 1205 800 en op 31 December jl.
1333 000 jonge planten. Eene statistiek voor elk etablissornent afzonderlijk wordt aangetroffen in bijlage ZZ bierachter. Naar gelang van de soort der boomen en planten

») Over de geheel particuliere suikerondernemingen zie meu lager
blz. 177.
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waren de bovengenoemde totalen verdeeld als v o l g t ;
Aantal boomen in
den vollen grond
op 31 December

Soo ETEN.

1882.

1883.

Aantal planten in
de kweekeryen op
81 December
1882.

1883.

a) 094 90(1 l) 735 500 b) 820 700 6)1059000
Succirubra en caloptera .

Culisaya en hasskarliana.

Te zamcn.

.

.

474 MO

499 500 e) 198 300 c) 194 000

475 500

41C500

445 500

300 000

•

9 000

9 000

n

186 800

80 000

•»

2 099 400 1 900 500 1 205 800 1 333 000

a) Onder de ledgeriana's telde men, behalve p. m. 6000 oorsrironkeljjke (uit Boliviaansche zaden voortgekomen) boomen, in
1882 85 000 en in 1883 100 000 stuks uit stekken en enten opgekweekt; al de overige ledgeriana's waren gewonnen uit op Java
geoogste zaden.
b) Onder het voor 1882 opgegeven getal ledgeriana-planten in
de kweekeryen vond men 13 000 enten en 3 750 stekken, onder
het cjj-.er van 1883 22 300 enten en 2 700 stekken.
i') Uitsluitend succirubra'».

Aan het onderhoud der aanplantingen werd de meeste
7.org hesteed. De gunstige uitkomsten in vorige jaren met
diepe greppels verkregen gaven aanleiding om daarmede
zoo krachtig mogelijk voort te gaan. Te Nagrnk werden
alle plantsoenen van greppels voormen; op de overige
etablissementen bepaalde zich dat werk hoofdzakelijk tot
de lelgeriana- en officinalis-plantsnenen. De krachtiger
boomen, die men op deze wijze verkrijgt, leveren niet
alleen méór bast op dan verkregen wordt in plantsoenen
die niet aldus zijn bewerkt, maar geven ook gelegenheid
om den bast te oogsten in zoo ianigen vorm als waarin de
zoogenaamde apotheek-basten het meest gewild zijn. Bij
bet. invallen van den westmoesson 1883/84 deed de gunstige uitwerking van de in den drogen moesson toegepaste
zware grondbewerking zich al spoedig gevoelen en viel in
de diep bewerkte tuinen allerwegen een krachtige groei te
bespeuren.
Met het enten van ledgeriana op succirubra werd
krachtig vo'Ttgeg^an. Van alle in 1882 en 18H3 op vcrsehille: de tijden beproefde oculaties, plak- en kroonentingen in de open lucht lijn er niet meer dan een
tiental geslaagd. Beter voldeed liet kweeken van enten in
kweekhuizen onder dubbel glas. Voornamelijk werd het
entrijs voor ledgeriana genomen van een der moederboomen
(i.°. 23), waarvan de bast 11.01 pet. kinine bevat, en
verder van n°. 38 , die wel is waar niet zulk een hoog
kinine-gelialte bezit (8.82 pet.), doch minstens even rijke
afstammelingen levert als n°. 23. Da bloemen der beide
boomen eigenen zich bijzonder voor onderlinge bevruchting .
zijnde de eerste l a n g - , de andere kortstijlig, en men wil
<lan ook van de enten van elk der beide boomen slechts
kleine plantsoenen aanleggen en de onderlinge bevruchting bevorderen.
Ook legde men zich krachtig toe op de kunstmatige
vermenigvuldiging der uit zaden van bedoelde moederboon.en gewonnen afstammelingen. Onder dezen toch wordeu vierjarige boomen aangetroffen, wier bast niet minder
dan 11 iï 12'/i l;c*- kinine inhoudt en die dus voor eene
vermenigvuldiging' op ^roote schaal alleszins in aanmerk i n g komen. De jonge boomen leverden echter nog geen
voldoende entrijs. De in den vollen grond staande enten
dier boomen worden met alle middelen , als bemesting en
zware grondbewerking, tot krachtigeu groei gedwongen,
opdat ook zij op bare beurt spoedig entrijs zouden kunnen
opleveren. Voor kunstmatige vermenigvuldiging eindelijk
werd nog bestemd eer.e hybride , uit zaad van eerstbedoelden
moederboom gewonnen Deze hybride, in groeikracht met
c. succirubra overeenkomende, doch in samenstelling van
den bast volkomen gelijk aan een rijken ledgeriana, bevr.ttenda namelijk 10.3 pet. kinine zonder chinidine en
cinchonidino, zal wellicht blijken boven alle tot dusver
bekende soorten en vormen voor aankweeking de voorkeur
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te verdienen. Zij wordt geacht zich bijzon Ier te eigenen
voor beplanting van terreinen die reed* vroeger niet kina
beplant zijn geweest. Het ledgeriana-tvpe ontwikkelt zich
op zulke terreinen aanvankelijk slechts langzaam. Voor
zaadwinning echter zal deze' hybride, waarvan zich te
Tjinjiroenn circa 200 enten in den vollen grond bevouden , wellicht niet bijzonder geschikt zijn.
Behalve de inrichtingen voor kunstmatige vermenigvuldiging te Tjinjiroenn en van een klein kweekhuis Ie
Nagrak , zijn er on de gouvernements-etablissementen geeu
gebouwen meer van dien aard. Voor het kweeken van
zaadplanten bleken zij, bij een voldoenden voorraad zaad ,
niet meer beiioodigd te zijn.
Het zaaien op over lekte bedden gaf over het geheel goede
uitkomsten. Ten behoeve der zuidelijk" etablisseun-nten
werd bijna uitsluitend te Tjinjiroean gekweekt. Van de
aldaar op de zaadbedden gewonnen planten werden dd
overige etablissementen voor zooveel noodig voor/.ieu.
In de metbole van kweeken werden belangivke wijzigingen gebracht.
Üit de zaalbedden worden successievelijk de grootste

planten verwijderd en deze worden overgebracht op
•peenbedden met eene stevige overdekking, waar zij
op et-n afstand van ruirn 5 c.M. van el kan !er worden
uitgeplant. Zijn ze daarop zoover ontwikkeld dat ze e l kaar in baren groei zou .'en belemmeren, dan worden
ze (op ondeilingen afstaod van 13 c.M.) overgezet op
kweekbedden, waar zij blijven t . t l a t ze voor o*erplant i n g in den vollen grond geschikt zjn Deze methode
bleek veel minder kostbaar te zijn dan die welke vioeger
vrij algemeen werd gevolgd. Van liet grootste belang is
hierbij, dat slechts krachtige planten voor overbrenging 1 ,
zoowel naar de ipeenloodaen als naar de kweekbedden ,
worden bestemd, daar het nemen van te j o n g e , niet genoeg ontwikkelde planten den kweektijl allicht niet ö' a
12 maanden verlengt.
Gelijk ree Is in 't vorig verslag (bk 183/184) werd medegedeeld , is door de Regeering in Juni 1883 tot regel gestel 1 om alle van de gouvernements-onderneming verkregen
en daar niet benoodigde ledgeriai.a-, suceirubra- en ofiicinahs-zaden aan den meestbiedende in het openbaar t e
verkoopen.
Op de in A u g u s t u s 1883 gehoulen eerste veiling behaallen de zaden van oorspronkelijke ledgeriana's zeer
hooge prijzen. Eenige partijen bedongen lot f 20 en meer
per g r a m , terwijl ook voor zaden van typische afstammelingen ten deele vrij hooge prijzen (tot f 5 per gram) werden
besteed. Bij eene tweede veiling (in October) werd belangrijk
minder geboden. Combinaties van particuliere planters hadden ten gevolge, dat de toen verkochte vrij groote partij
ledgerzaden slechts eene betrekkelijk geringe som opbracht.
Dezelfde zaden, welke in Augustus tot f 20 per gram opbrachten , behaalden nu hoogstens f 2,50 por grain , terwijl voor sommige partijen zelfs niet meer dan f 1 per
gram kon worden bedongen. De Re_'eering vond hierin
aanleiding om bij de derde veiling (in December gehouden)
bekend te maken dat geen aanbiedingen zouden worden
aangenomen die minder belroegen d a n : voor zaden van
oorspronkelijke ledgeriana's f 2,50, voor zaden van typische
ledgeriana-afstammelingen f 1, voor succirubra-zaden f 0,20
en voor officinalis-zaden f 0,05, alles per gram. Tegen
deze minimum-prijzen werd toen alles verkecht.
De aanbieding in publieke veiling van enten uit de gouvernements-ledgeriana-kweekerijen , waarmede ree Is in
i l a a r t 1883 een aanvang werd g e m a a k t , toen v a n d e a a n gebodeu 2000 stuks er 1350 werden gegund toiren den
miniaium-prijs van f 10 per stuk en de rest werd o p g " houden (verg vorig verslag hli. 184,1, werd in November
daaraanvolgende, op verzoek van eenige particuliere kina
planters, herhaald met 650 s t u k s , waarvan er 300 koop: rs
vonden (mede tegen f 10 per stuk). De bruto-ophren_-st
der twee veilingen van enten bedroeg derhalve f 1G5Ü0;
die der drie ve.lingen van zaden f 20 525,25. Voor zoover
bekend, werden èa enten en zaden uitsluitend voor de
uitbreiding der kinateelt op Java bestemd.
Aan aanvragen van ambtenaren bij het boschwezen om
succirubra-zaad ter beplanting van kale terreinen werd
s t e e ' s ruim voldaan. Ook werd op eenigen afstand van bet
etablissement Tirtasari succirubra-zaad uitgeplant in oude
afgeschreven kofüetuinen. Deze proef, welke grondverbe-
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tering beoogt, «OU in den westmoesson 1884/85 op eenigs
zins grootere schaal wolden voortgezet.
Van de in de laatste jiiren uit Zuid-Amerika en van
elders ontvangen zaden wordt slechts een beperkt aantal
plaotgn in den wdl.-n grond gebracht. Dn uitkomsten met
nieuwe soorten 6il variëteiten verkregen wnrei) over liet algemeen ongunstig. Voor zoover een oordeel te vellen is, staan die
nieuwe soorten hoogstens gelijk niet de, slechtste variëteiten
uit hst indertijd van den heer LKDIJKU ontvangen zaad
gekweekt. M.'isiüle aan plantingen van nieuwe soorten zouden allicht tot teleurstelling lei.Jen , zonder do wetenschap
in 't minst te heboen gehaat.
Ten aanzien van ce uitplanting der in 't vorig verslag
(blz. 183) bedoelde vreemde zaden vindt men nog het volgende aangeteekend.
Van de hier te lan Ie aangekochte en naar Indiö verzonden partij cinchona verde (c. calisaija ohlongifolia) werden
onsreveer' 5000 planton gewonnen, die, in den westmoesson
1884/<5 voor overbrenging in den rollen grond geschikt
zullen zijn. Met zekerheid kan omtrent den aard en de
soort dier planten nog niets worden gezegd. In den ufgeloopen westmoesson wer len in de open lucht uitgeplant
eenige der hoompj s afkomstig van het In 1881 door tuseehenkomst van onzen consul uit Bolivia verkregen zaad.
De planten, gekweekt uit de zaden die de namen droegen
van cocol*, samba, nierada, durazinilla en calisaya van
I n q u u i v i , sehijneii , ofschoon het ontbreken van bloemen
elke dui lelijke b •paling uitsluit, tot zeer inferieure; soorten
te behooren. D i e , welke gekweekt zijn uit de onder de
namen van fïj'ie en fijnste calisaya van Mapiri ontvangen
zaden, schijnen tot de c. ledjreriana var. chinidiniferaen c.
ledgeriana var. cinchoniuinifera te moeten worden gerekend , evenals de planten welke in 1872 van voormelden
consul werden ontvangen. De bloemen en de scheikundige
analyses zullen eerst de jiclegenheid geven om een pos.tief
oordeel omtrent oen aard der nieuw gekweekte planten te
vellen.
Op de meeste etablissementen werd gedurende bet geheele jaar bast verzameld; alleen Lij aanhoudend vochtig
weer warden de beschikbare werkkrachten bij voorkeur
benuttigd voor degelijke grondbewerking. Te Nagrak
werd een calisaya-plantsoen , ter grootte van 13 boa w e ,
geheel uitgegraven. De boomen begonnen voor een deel te
kwijnen en langzamerhand te sterven , waardoor spoedig
oogsten noodzakelijk was. Te Lembang werd een josephiana-plantsoen van 11 bouws gerooid en voor beplanting
met succirubra bestemd. Ook op de overige etablissementen
•werden eenige kleinere plauts>enen van de twee eerstbedoelde cinchona-s iorten gerooid. Verder bepaalde zich de
oojrst hoofdzakelijk tot uitdunning van oude tuinen , tot
het opsnoeien van ledgerinna- en suceirubra-plantsuenen ,
het zuiveren van de jonge ledger-aanplantingen door verwüdering van hybriden, en het afschaven van de oude
oorspronkelijke ledgeriana's. De vernieuwde bast dezer
hoornen was nu drie jaren o u d , een leeftijd waarop het
kini::e-gehalte dat van den oorsp-onkelijkeii bast overtreft.
Eenige hoornen, die i:i vroegere jaren daartoe n o g t e klein
waren , werden voor de eerste maal aan deze bewerking
onderworpen. Do hoornen werden niet bedekt, doch ook
slechts over de helft van hun omtrek geschaafd. De uitkomst bewees dat de boomen d« operatie zonder nadeel
verdragen. Jonge uit zaad gekweekte ledgsriana-boomen
wer len tot nog toe niet geschaafd, omdat bet niet raadzaam werd geoordeeld dezen op jeugdigen leeftijd in hun
groei te belemmeren. Men dacht in 1884 met het afschaven der G- en 7jarige boomen een aanvang te maken.
Daar het afschaven van de boomen op aanzienlijke hoogte
boven den grond , vooral op sterk bellende terreinen, groote
bezwaren oplevert , werd eene proef genomen met het afkappen van den top op eene noogte van p. m. 3.75 M.
hoven den grond. Voorshands is een oflïcinalis-plantsoen te
Nagrak aan de proef onderworpen. Omtrent de beste wijze
van toppen, den leeftijd waarop zulks zal moeten geschieden, zoomede omtrent de hoogte boven den grond
waarop de hoornen zullen dienen te worJen g e t o p t , moet
de ervaring nog uitspraak doen.
Voor de kunstmatige droging van het geoogste kinaproduct bestond in 1883 ruimere irelegenbeid , doordien in
het najaar een droogoven te Tjinjiroean gereed kwam. Die
te Nagrak was weder van veel n u t , al was bet weer aan

de droging langs natuurlijken weg bevorderlijk. Op betzelf Ie etablissement kwam een tweede droogoven van
grootere afmeting tot stand en werd met den bouw van
een derden een aanvang gemaakt. Ook waren hij den non*
vang van 1884 inrichtingen van gelijken aard in aanbouw

te Rioenggoeiioeng en Tjibeureum,

De productie was veel aanzienlijker dan vroeger. Terwijl
in 1881 ruim 1(15 000 en in 1882 ruim 253 000 Amsterdamsebe ponden last geoogst werden, steeg in 1883 het
cijfer tot 41(5 739 Amsterdamsche ponden (alles volgens de
WHfring in gedroogden staat). De afvoer van deze hoeveelheid naar Tjikao ondervond geen stoornis. Werden in vorige
jaren , ten gevolge van de toen heerschende veepest, in
den geregelden afvoer nog al eens moeilijkheden ondervonden , sedert bet gebruik van paarden in stede van
buffels als trekkracht meer algemeen w e r d , ging het
transport niet alleen sneller, maar konden bovendien de
vervoerkosten tot tweemalen telkens met 10 pet. worden
verminderd, waardoor eene vrij belangrijke besparing van
uitgaven werd verkregen.
Op 2400 Amsterdamsche ponden n a , die te Hatavia werrlen aangehouden ten behoeve van den militairen geueeskundigen dienst, werd de geheele oogst — alzoo eene
hoeveelheid van 414 339 Amsterdamsche ponden (volgens
weging hij de kina-etablissementen) — herwaarts verseneept eu , behalve eene kleine hoeveelheid die a a n ' s Rijks
magazijn van geneesmiddelen geleverd werd (/.ie lager),
op 19 J u n i en 15 October te Amsterdam geveild, nadat
op gelijke wijze als vroeger de handel bekend gemaakt
was met de scheikundige sameustelling der basten volgens
de analyses van den afgetreden directeur der kina-onder*
n e m i n g , den heer J . C. HEUNELOT MOENS , d i e , overeeu-

komstig het in 't vorig verslag (blz. 184) aangekondigde plan,
de in >nsters hier te lande had onderzocht. De beschrijvings*
Iqston van elke der bei Ie veilingen werdeu ook openbaar
gemaakt in de Staatscourant (zie de n'. van 17 Juni en 23
September). De aangeboden partijen bestonden uit de vol*
geude soorten (alles in Amsterdamsche ponden):

C.
„
„
„
„

ledgeriana . .
succirubra . .
offlcinalis
calisaya javanica
„ Bchuhkrafft
sephiana)

Veiling van
19 Juni.
. .
53 860
. .
461122
10 837
. .
27 823
(jo. .
60 2H7

„
, aagUea . . .
„ haa-kafOaaa. . . .
„ lancil'olia

1334
•
145

Veiling van
15 October.
60 359
22231
32 658
44176

Te zamen.
114 219
69153
43 495
71999

49 051

109 338

„
4 656

1334
4 656

„

145

201 208

213 181

414 339

UÜ den afscheep te I?atavia beliep het netto gewicht der bedoelde bocveelhcden (in K.G.) . .

99 596

104 'JU

204 537

en bfl uitlevering aan
de koopers (met inbegrip
van de verstrekte nionsters) mede in K.G. . .

90 601

103 742

200 343

Ten gevolge van de lage prijzen voor het product behaald, — zie deswege Lijlage AAA hierachter, waarin
ook opgaven omtrent het alcaloï 1-gehalte der basten, —
beliep de bruto opbrengst der 1ste veiling f 201 9 7 7 , die
der 2de slechts f145 237. Van de partijen calisaya javamca
en succirubra die voor laatstbedoelde veiling bestemd waren , werden eenige kavelingen (respectievelijk 560 en 568
K.G.) afgezonderd ten behoeve van 's Rijks magazijn van
geneesmiddelen. Voor deze partijen, begrepen onder de
bovengenoemde hoeveelheid van 103 742 K.G., worden aan
het Departement van Oorlog de prijzen in rekening g e bracht die voor gelijksoortige partijen in veiling bedongen
werden.
In de betrekking van adjunct-directeur der gouvernements-kina-onderneming is in 't laatst van Juli jl. definitief
voorzien, en wel door de benoeming als zoodanig vaneen
scheikundige, tot dusver apotheker 2de klasse bij den militairen geneeskundigen dienst in Indië. Hij zal zich hoofdzakelijk moeten wijden aan de chemische onderzoekingen
die het belang der cultuur vordert, doch voor zooveel hem
daartoe voldoende tijd overschiet ook den (landbouwkundigen) directeur in het toezicht op de cultuur werkzaamheden.

Bijlage C.
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moeten bijstaan. De analyses van de voor verkoop bestemde
basten blijven voorsbands opgedragen aan den beer BlRNKI.OT liOINI, hooger genoemd.
Behalve een directeur en'een adjunct-directeur zijn ten
belioeve van de gouvemements-kina-onderneming nog 9
Europeeeobe beambten toegestaan, namelijk 1 lioofdopziener, 7 opzieners van verschillende klassen en 1 boomkweeker (deze laatste tijdelijk; verg. het verslag van 1882
blz. 184). In Februari jl. verleende de Indische Regeering
machtiging om voorsliands voor den tijd van één jaar nog
twee tijdelijke opzieners in dienst te nemen , op eene lagere
bezoldiging dan die der overigen. Over het benoodigde
inlamlseh personeel kon in voldoende mate worden beschikt.
Het aanbod van koelies was bijna het geheele jaar zeer
ruim , ondanks de groote vraag naar werkkrachten op de
particuliere ondernemingen, hetgeen voornamelijk hieraan
was toe te schrijven dat in vele streken van de Preanger
regentschappen de koffieoogst minder gunstig uitviel en
dat de langdurige oostmoesson de teelt van tweede gewassen bemoeilijkte. Vaste boedjangs waren steeds te verkrijgen , zoo slechts aan de vrouwen en kinderen werk
kon worden verschaft, en hieraan werd steeds zooveel
doenlijk voldaan. De gezinnen der boedjangs kunden namelijk van dienst zijn bij het onderhouden van de plantsoenen, het oogsten van de basten en het vangen van de
helopeltis. Ook bij het drogen en sorteeren van den bast,
zoomede in de kweekerijen, werden vrouwen gebezigd.

reedj in 1883 in werking en verkreeg van 275 bouws riet
eene productie van 17 ÜÜU pikols. Van de in 1882 reeds
bestaande vrije suikerfabrieken — buiten bet eerst bedoelde
viertal ten getale van 4(> — waren er in 1883 4 tijdelijk
gesloten (3 van Cbineezen en 1 van een Europeaan), zoodai er in laatstgemeld jaar in 't geheel gewerkt hebben
43 , waarbij nog te rekenen een 2tal aan Europeanen toebeboorende fabrieken , die vroeger wel reeds bestonden,
maar eerst in 1883 tot de categorie der vrije ondernemingen
zijn gaan belmoren , namelijk de tot dusver op contract
met het Gouvernement gewerkt hebbende fabriek Soerawinangon in Cheribon (verg. blz. 171 biervóór) en de fabriek
Alkmaar 11 of Kedemangau in Pasoeroean, welke vroeger
als een onderdeel van het erfpachtsland Alkmaar werkte ,
doch sedert 1 Januari 1883 geheel op zich zelve staat. Deze
45 suikerondernemingen , waarvan er 33 waren in handen
van Europeanen en 12 ia handen v«n Cbineezen , verwerkten in 1883 gezamenlijk een aanplant van 111)56 bouws
en verkregen daarvan 732940 pikols suiker , of bij doorslag
62.88 pikols per bouw. Opgaven omtrent den aanplanten
de productie bij elke onderneming viudt men in bijlage
BBB, waaruit tevens is te zien hoeveel arbeiders voor de
bereiding en de afpakking van het product werden gebezigd. Uit die bijlage blijkt dat van de zooeven bedoelde
welker
aaup!aDt( i o o ^
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peesene 1
'liep van:'
ondei— (
id.
300
nemin- ] . . 11
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Het planten van kina op Europeesche landbouwondernemingen nam ook in het afgeloopen jaar toe , zooals nader
blijken zal sub 4°. van deze paragraaf. De steeds grooter
wordende moeilijkheid om het benoodigde bedrijfskapitaal te
verkrijgen is echter voor vele ondernemers een beletsel om
aan hunne plantsoenen de gewenschte uitgebreidheid te geven.
Bij de inlandsche bevolking wordt weinig lust opgemerkt
voor het kweeken van kina. De vourdeelen welke de kinacultuur kan opleveren worden door den inlander niet gevoeld..
3°. Laiidl)oiiwondoriieniingcit uitsluitend op runharten met de
bevolking berustende.
Suikerfabrieken.
Terwijl in bet afgeloopen jaar 4 kleine vrije fabrieken
in Cheribon (3 van Cbineezen en 1 van een inlander) ophielden te bestaan , werden er daarentegen in Soerabaija ,
Kediri, Madioen en Bezoeki 7 nieuwe opgericht (6 voor
rekening van Europeanen en de andere voor rekening van
een Chiuees). Slechts één van deze nieuwe fabrieken , de
Europeesche onderneming Seloredjo in Soerabaija, kwam
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Onder deze 45 ondernemingen tellen er 42 die ook in
D-82 reeds tot de vrije suikerfabrieken behoorden , doch
van slechts 39 waren over dat jaar voldoende opgaven verkregen. (Nog van 2 anderen waren in 1882 voldoende
opgaven ontvangen, maar deze behoorden tot de fabrieken
die in 1883 ophielden te bestaan.) Deze 39 fabrieken besnbikten in 1882 over 9501 en in 1883 over 10193 bouws
riet, terwijl hare productie beliep in eerstgemeld jaar 580210
en in 1883 646 420 pikols, dat is respectievelijk 61.70 en
63.42 pikols gemiddeld per bouw.
In het volgende staatje vindt men voor elk gewest de
uitkomsten van 1882 en 1883 tegenover elkander opgegeven.

1 8 8 2.
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Naar gelang men met o n dernemingen van Europeanen dan wel met die
van Chineezen te doen
had. waren de opgaven
te verdeelen aldus:
Fabrieken aan Europeanen
toebehoorende . . . .
• Fabrieken aan Chineezen
toebehoorende . . . .
a) Hieronder
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begrepen 165 bouws riet afkomstig van aanplantingen op het particuliere land Ketanggoengan W e s t , doch te gelijk met ander
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net verwerkt OJI de fabriek Lemahabang.
b) Bovendien hadden in 1882 nop'
2 onderneming"'!! gewerkt, waarvan evenwel geen opgaven zijn ontvangen.
c) De ondernemer*
hadilen 599s bouws aanplant, doeh vui M P bouws stierf liet rietplantsoen door gebrek aan water.
(
d) Voor é( n bouw is het rictplantsoen mislukt. Daarom is die uitgestrektheid hier niet medegerekend.
t) Bovendien had in 1882 nog 1 onderneming gewerkt, waarvan alleen is opgegeven dat zij 350 bouws aanplant bezat.
ƒ) De 10 ondernemingen waartoe deze opgaaf betrekking heeft, beschikten i:i 1883 oier 2802 bouws aanplant, doch oogstten slechts van 2854
bouws, daar van 8 bouws het riet ten gevolge van doorbraken vernield weid.
g) Ue hiorbedoeldo fabrieken waren nieuwe ondernemingen, die echter in 1883 nog geen riet te verwerken hadden, namelijk Socmengko en
Tjoekir in Hoerabaija Pradjekan in Bezneki, Knnigoro in Madioen , 100m*d< Mritjan en Q-oejangan in Kediri.
h) Hieronder begrepen 100 bouws riet afkomstig van het erfpaehtsland Alkmaar doch tegelijk met ander riet verwerkt op de fabriek Alkmaar II
(Kideinangan).
t) Van de 3 ondernemingen waarvan in 1882 onvoldoende opgaven verkregen werden (zie de noten b en e), was er 1 in handen van Europeanen ;
de 2 anderen behoorden aan Chineezen.
k) De 41 ondernemingen, waartoe deze opgaaf betrekking heeft, beschikten over 97341/» bouws aanplant, doch oogstten slechU van 9518 bouws
(verg. de noten c en f). De aanplant van de 3 andere onderuemingen die bovendien gewerkt hadden, is niet volledig opgegeven (verg de noten
t en ') en daarom hier niet medegerekend.
/) Hieronder 1 onderneming (in 1883 opgeheven) die aan een inlander toebehoorde.

Over liet algemeen schijnen de ondernemers zich op
voldoende wijze irrigatie-water te hebben kunnen verschaffen , behalve iu Clieribon en Rembiing, waar het
irrigeeren van de beplantingen soms moeilijkheden opleverde. Voor eenige Clieribonsche fabrieken evenwel is de
toestand in dit opzicht gunstiger geworden door de voltooiing van de Menenteng-leiding (verg. blz. 116 hiervóór).
Voor de mede in Cheriboii, aan den oostelij ken oever der
Tjisangaroeng , gelegen fabriek Tjigobang bleef het echter
veel bezwaar opleveren haren aanplant voldoende van water
te voorzien. Aan den rivieroever opgestelde stoompompen
v a r e n van weinig n u t , daar bij groote droogte de rivier
beneden het kunstwerk te Tjikessih geheel zonder water
is. In Rem bang kon de fabriek Toelies wegens gebrek aan
water niet geregeld doorwerken ; aan den resident, die
van meening was dat de ondernemer verzuimd had tijdig
de noodige maatregelen te nemen, is opgedragen een nader
onderzoek naar de oorzaak van het gebrek aan water in
te stellen.
Vrij algemeen lieten de fabrikanten de beplanting der
van de bevolking gehuurde gronden weler door eigen
werkvolk of ook wel door middel van Chineesche aannemers verrichten. InCheribon, Qagelen en Madioen huurden
de ondernemers , behalve sawahs, ook tegalgronden ; elders
uitsluitend sawahs. In Pasoeroean (van de andere gewesten
is zulks niet gemeld) liepen de kosten van liet door eigen
werkvolk op gehuurde gronden geplant riet van f 220 tot
f 260 per bouw , terwijl doorgaans f 220 per houw betaald
werd . wanneer de bevolking het riet leverde. Dit laatste
was echter uitzondering en iwam alleen hier en daar in
Pasoeroean voor.

De verder ontvangen mede leelingen omtrent de particuliere suikercultuur komen in hoofdzaak met die in vorige
verslagen overeen.
Tabaksondernemingen.
Ofschoon de in 1883 hier te lande aangevoerde J a v a tabak (oogst 1882) over 't algemeen betere prijzen bedong
dan de aanvoeren van 1882 , werden toch van de 74 ondernemingen (buiten die in de Vorstenlanden en op particuliere
landerijen) welke den opkoop van niet op gouverneraentsgronden 'j geteelde tabak ten doel hebben, na den afloop
van den oogst van 1882 niet minder dan 22 opgeheven ,
en onder de overblijvende 52 waren er 10 die het bedrijf
tijdelijk staakten. Daar 1 nieuwe onderneming geopend
werd (Soemberdjeroek in Bezoeki), waren dus in 1883 34
tabaksondernemingen iu werking , tegen 52 in 1882. Onder
deze 34 ondernemingen waren er 5 die in 1882 tot de
tijdelijk geslotene behoord hadden , doch in 1883 het bedrijf hervatten. Voorts waren er onder de 22 opgeheven
ondernemingen 7 , en onder de 19 welke tijdelijk stilstondeo 10 die reeds in 1882 niet gewerkt hadden.
De resultaten waren over het algemeen voor de ondernemingen gunstiger dan in 1882. De meesten produceerden
meer en voor het gewas konden betere prijzen bedongen
worden. Goed Java-dekblad vooral, blijft volgens de handelsberichten , nog zeer gewild.
De ontvangen opgaven omtrent de productie in 1882
en 1883 zijn samengevat in het volgende overzicht, waarbij
dezelfde ondernemingen zooveel mogelijk tegenover elkander
zijn gesteld.

Productie in 1882 (in KG.)
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a) Waar een f is ingevuld. ontbreken de opgaven.

Eene lijst der verschillende ondernemingen , behalve de
productiecijfers tevens bevattende de namen der onderr.emers en administrateurs, zoome Ie opgaven omtrent het

aantal arbeiders, vindt men in bijlage CCC. Kene vergelij') Over de tabaksproductie van deze gronden , namelijk van do
huur- o!' erfpachtslanden , zie men blz. 182.
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king van de uitkomsten per gewest volgt hieronder.
t-.

Q E w E 8 T E N.
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a) 66 van deze ondernemingen behoorden aan Europeanen . 4 aan Chineezen en 4 aan inlanders.
b) Deze mindere soort tabak . bestaande uit de onderste of zandbladercn der plant, werd door 7 ondernemers (waaronder
tabak . en door 8 ondernemers (waaronder 4 Chineezen) uitsluitend opgekocht.

inlander; nevens blad-

c) 48 van deze ondernemingen behoorden aan Europeanen . 3 aan Chineezen en 2 aan inlanders.
cl) Krossok werd in 1883 door 16 van de opgegeven 26 ondernemers opgekocht. Zes hunner (2 Europeanen , 3 Chineezen en 1 inlander) maakten
daarvan uitsluitend werk . doch de tien anderen (allen Europeanen) kochten tevens bladtabak op.

Uit de ontvangen mededeelingen blijkt, dat bij (ie eenige
onderneming in Soerabaija liet product verkregen werd
door eigen aanplant (op van de bevolking gehuurde gronden). In de vijf andere gewesten werd de tabak van de
bevolking opgekocht, hetzij te velde, hetzij in min of
meer bereiden staat. De overeenkomsten , ter zake met de
inlandsche landbouwers gesloten, werden in de meeste
gevallen niet ter registratie aangeboden. Hare nakoming
liet alleen in. Bezoeki te wantenen over, zoowel van de
zijde der ondernemers als van die der ir.landsche contractanten. Een der ondernemers in dat gewest verzocht dat
de Regeering zou uitmaken wie als eigenaar van het te
veld staande gewas was te beschouwen: de eigenaar van
den met tabak bezetten grond, de tijdelijke huurder, dan
wel degeen die het zaad in voorschot op het gewas heeft
verstrekt. onder voorwaarde dat het gewas aan hem worde
geleverd. De Regeering vond geen termen om ten aanzien
van de gestelde vraag eene beslissing te nemen , u u r gaf
aan den adressant te kennen dat wanneer partijen ter zake
geschil hadden , het hun moest overgelaten worden de
quaestie i' rechten te doen uitmaken.
In Pasoernean werd in bet afgeloopen jaar geen voorschot op het gewas gegeven en in Bezoeki slechts op f>om-

mige ondernemingen , voornam'lijk daar waar concurrentie
bestond. In Probolinggo is, mat het afnemen van d e c o o
curre'itie tusschen de ondernemers, ook het voorschottenstelsel ingekrompen , en in Kediri bestaat dit stelsel zoo
goed als in 't geheel niet meer.
In dit laatste gewest was het weer voor de tabakscultuur
zeer ongunstig , zoo lat de oogst nagenoeg geheel mislukte.
De planters konden dientergevolge hunne verbintenissen
niet nakomen. In verband met een en ander bleven niet
minder dan 8 van de 11 ondernemingen aldaar gesloten.
Het weinige dat geoogst werd, kochten een drietal ondernemers als krossok op tegen f 2 a f 2,50 per pikol.
Betere uitkom.slen werden verkregen in Bezoeki, waar!)
ondernemingen werkten die circa 70 pet. verkregen van de
totale productie der 20 ondernemingen waarvan opgaven zijn
ontvangen. Voor een deel wordt het slagen van den oogst
d-r Besoeki-tabak hieraan toegeschreven dat de ondernem e r s . die eigen geteelde zaailingen aan de planters verstrekten , daarbij het beding hadden gemaakt dat de tabaksvelden van afwateringssloten moesten worden voorzien. Het
n u t hiervan deed zich vooral gevoelen tijdens de hevige
regens die in 1883 in de tabakstreken vielen. Men teelt
in Bezoeki voor de Ruropeesche markt drie soorten van
t a b a k , namelijk Kadoe-tabak, afkomstig van Manilla-

zaad . Djember- en Deli-tabak. De ondernemingen in dit
gewest, betaalden f 5 a f 20 per 1000 planten.
In Probolinggo en Banjoemas laten «Ie ondernemers zich
niet in met het verstrekken van zaad of zaadplantjes, en
daar de bevolking zich aan eene goede keuze van zaad
weinig laat gelegen liggen , komt zulks aan het product
niet ten goede. In laatstgenoemd gewest besteedden de
ondernemers f 8 a f 12 per 1000 planten.
In Pasoeroean werd voor gedroogd product f 5 a. f 7 per
pikol betaald. Voor Probolinggo worden de inkoopsprijzen
niet vermeld; evenmin voor Soerabaija de kosten van den
aanplant.
Andere

o n d e i 'i e m i n g e n.

Ondernemingen voor de teelt of den opkoop van padi en
tweede gewassen. De voor 1883 onder dit hoofd te vermelden
ondernemingen zijn nagenoeg allen dezelfde ais in 1882.
Alleen vindt men thans gewag gemaakt van eene nieuwe
onderneming in Pasoeroean voor den opkoop van katjang
tjina . welk product de bevolking voor eigen risico op liare
tegalvelden verbouwt De ondernemer bereidde in 1883
300 pikols olie en 1500 pikola boengkil. Gedurende den
tijd nat geen katjang te verwerken i s , worden de machi
neri ën aangewend tot het vermalen van ojagong.
De 19 rijstj.elinolens in de Preanger regentschappen,
allen in handen van Chineezen , en door water of buffels
gedreven, leverden 2(> 700 pikola rijst af. tegen 31565
pikols in 1882 ').

De caaaave-onderneming in hetzelfde gewest kon, uit
gebrek aan grondstof, in 1883 niet werken. De eigenaren (mede Chineezen) hebben thans , ten einde zich van
grondstof te voorzien, tegalgronden van de bevolking gehuurd om die voor eigen rekening met cassave te doen
beplanten.
De ondernemer van Ketawang in Pekalongan, een
Europeaan die voor de teelt van inlandsche gewassen mede
gronden van de bevolking gehuurd heeft (verg vorig ver') In de Indische berichten is ook sprake van '.) rü'stpelmolens
in Krawang (waarvan Ma door stoom gedreven) en van 1 stoomrystpelmolen in Cheribon, maar deze 10 ondernemingen verkrijcen,
naar het schjjnt, fa padi hoofdzakelijk, zoo niet g e h e e l , van particuliere landerijen of, w a t Cheribon betreft, van gouverarmcntshuurgronden. D e 9 molens in Krawang (C minder dan in 't vorig
verslag opgegeven) verwerkten in 1883 in "t geheel 1S600 pikols padi.
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slag biz. 188), liet in 18S3 niet planten, zoodat zijne
onderneming gesloten bleel.
Een Chinees in S a m a r a n g , die op van de bevolking gehuurde gronden hoofdzakelijk djagong deed verbouwen , verkreeg hiervan 150 000 « t u k s , benevens
nog eenige andere inlandsohe gewassen. Een en ander
werd in het klein van de band gezet. De opbrengst beliep f 700.
Van de in Kadoe bestaande ondernemingen voor den
opkoop van padi e n z . , in handen zoowel van Europeanen
als van Chineezen, wordt slechts gemeld dat zij van
weinig beteekenis zijn. De kleinste der twee in betzelfde
gewest tot stand gekomen inrichtingen voor den o p koop en de verwerking van katjang (zie vorig verslag
blz. 188) staakte in 1883 hare werkzaamheden ; bij de
andere kwamen de machinerieën gereed en werd met de
machinale bereiding van boengkil en katjang-olie een
aanvang gemaakt.
Inoigo-onder nemingen. Behalve de in vorige verslagen
genoemde, uitsluitend op contraeten met de bevolking
berustende, indigo-ondernemingen Pielen en Masin (of
Pandansari) in Pekalongan . Watoe Koneng in Bagelen en
Soembernilo in Pasoeroean . allen in handen van E u r o peauen , vermeldeu de ontvangen opgaven thans nog eene
vijfde indigo-onderneming van dezelfde soort, Semen in
Kediri. De cultuur wordt bij deze onderneming gedreven
op s a w a h s , die van de bevolking gehuurd worden voor
den tijd van één jaar tegen f 25 per b o u w , terwijl de
verhuurder de landreute betaalt. Ju 1883 had de ondernemer 91V4 bouws beplant. De bewerking geschiedt in
dagloon voor rekening van den ondernemer. In 't geheel
komt een bouw op p. m. f 130 te staan. Daar bij het
indienen van de opgaven slechts eenige bouws gesneden
waren , kon over den geheelen oogst nog geen oordeel
worden uitgebracht.
De beide ondernemers in Pekalongan , die bun product
naar Europa uitvoeren, verkregen in 1883 respectievelijk
4000 en 3*50 K.G., tegen 3000 en 4000 K.G. in 1882.
De fabriek Watoe Koneng in Bagelen heeft in 1883 niet
gewerkt. De indigo-opbrengst van Soembernilo in Pasoeroean kon , tijdens de indiening der opgaven , niet worden
opgegeven , omdat het product destijds nog niet geheel
was afgewerkt. (Jok deze ondernemingen beschikten over
gronden die vau de bevolking gehuurd waren (in Pekalongan tegen f 15 a f 3 5 , in Pasoeroean tegen f 35 per
bouw 'sjaars), en die in daggeld of bij aanneming (op
taak) voor risico van de ondernemers bewerkt werden.
Eene door den eigenaar van Soembernilo op kleine schaal
genomen proef om een door de bevolking voor eigen
rekening aangelegd indigo-plantsoen van haar over te
nemen tegen f 50 per bouw voldeed niet aan de verwachting. De eigenaar van Masin had in 1883 160, die van
Pielen 90 en die van Soembernilo 2 3 ' / s bouws met indigo
beplant.
Vanille-ondernemiugen.
In de hier te lande ontvangen
mededeelingen worden weder geen andere dan de in 't
vorig verslag vermelde 4 vanille-ondernemingen genoemd ,
waarvan één in S a m a r a n g , en drie in de Preanger regentschappen. De in laatstgenoemde residentie verkregen vanille
staat in kwaliteit beneden de Mexicaansche, en bezit weinig
handelswaarde. De opbrengst der tuiutjes bedroeg in 1883
p. m. 75 K.G., tegen ruim 267 K.G. in 1882. De vanilleoogst bij de onderneming in Samarang bleef beneden de
verwachting, doordien vele peulen ten gevolge van de
langdurige droogte onrijp afgevallen en onderscheidene
planten gestorven waren. De ondernemer verkreeg slechts
100 K.G., tegen p. m. 180 K.G. in 1882.
Opkoop van thee. In den omtrek van de op gouvernementsgronden gevestigde thee-ondernemingen Waspada
en Tjinangrang in de Preanger regentschappen plantte
de bevolking wederom thee op hare eigene gronden en
verkocht het product aan de eigenaren dier onderneming e n . Evenals in 1882 kon de erfpachter van Waspada
het product opkoopen van p. m. 200 b o u w s ; hij verkreeg op die wijze 30 000 K.G. t h e e , tegen 50 000 K.G.

in 1882.
opgaven.

Ten aanzien van Tjinangrang

ontbreken

de

Inrichtingen voor het bereiden van de koffie der bevolking.
Over deze ondernemingen , welke ook in 1883 alleen in
di! residenten Pasoeroean en Preanger regentschappen in
werkinjr waren, is reeds het oen en ander gezegd op
blz. 168 hiervóór.
4°. Landbouw op gronden door bel Gouvernement in wfptrhl
of in buur afgestaan.

I
j

j
I

i
|
!
I

Blijkens de hierachter gevoegde kaart en de daarbij behoorende tabel RUU telde men bij het einde van 1883 op
Java 438 landbouwondernemingen gevestigd op gronden
door het Gouvernement in erfpacht afgestaan e n l 8 g e v e s tigd op gehuurde gouvernementsgronden , dat is van de
eersten 57 meer en van de laatsten 4 minder dan e r , volgens de opgaven in 't vorig verslag , op 31 December 1882
aanwezig waren. Van de in 1883 bijgekomen ondernemingen hadden er 48 betrekking op gronden die eerst in dat
jaar waren verkregen ') en waar dus aan de ontginning
nog weinig of niets gedaan was , maar ook kwamen er
eenigen tot stand door splitsing van bestaande ondernemingen, terwijl daarentegen anderen werden samengevoegd,
en één onderneming (Tjibengkoeng in de Preanger regentschappen) ophield te bestaan , doordien — zooals reeds is
gezegd op blz. 79 hiervóór — de gronden door het Gouvernement werden teruggenomen. Dat het getal huuronderuemingen t h a n s , in plaats van op 2 2 , op 18 wordt gesteld , is een gevolg vooreerst van de ontbinding der huur
voor twee ondernemingen en hare vervanging door erfpacht
(verg. blz. 81 hiervóór), en ten andere ook hiervan dat de
deels uit h u u r - , deels uit erfpachtsgronden bestaande
ondernemingen Getas in Samarang en Papoh in Kediri,
die in 1882 onder de huurperceelen telden , op de kaart
onder de erfpachtsondernemingen zijn gerekend.
De 438 en 18 ondernemingen waren ingeschreven als
701 perceelen en besloegen gezamenlijk eene oppervlakte
van 222 023 bouws. Daarvan waren 171 935 bouws (in 595
perceelen) als woeste gronden in erfpacht afgestaan , 4101.5
bouws (in 82 perceelen) in erfpacht afgestaan aan ondernemers die deze gronden tot dusver in huur badden bezeteu (behoudens eenige weinige bouws nieuwe gronden
eerst bij de conversie van de huur in erfpacht afgestaan
ter afronding van sommige ondernemingen) en 9073 bouws
(in 24 perceelen) in huur uitgegeven.
Een overzicht van de uitkomsten van den landbouw op
de verschillende ondernemingen vindt men in bijlage DDD.
Volgens dat overzicht waren er
347 ondernemingen, groot 176 327 bouws, waar één of meer
cultures werden gedreven ;
4
„
„
1088
, niet voor eigenlijke
v
landbouwdoeleinden
bestemd;
8
„
„ 4 414
„ , vroeger in exploitatie geweest, maar
sedert één of meer
jaren tijdelijk dan
wel voor goed verlaten, en
97
„
40194
,
waar
aan de ontr
B
ginning pas of nog in
' t geheel niet de hand
was gelegd.
456
,
„ 222 023
De laatstbedoelde 97 ondernemingen waren voor verreweg het grootste gedeelte eerst in 1882 en 1883 tot stand
gekomen. Daaronder bevonden er zich slechts 28 (te zamen
groot 10 170 bouws) welke reeds dagteekenen van eenige
jaren vroeger (1874 t/m 1881).
Uit het volgende overzicht kan blijken in welke gewesten
') In de op blz. 79 hiervóór aangehaalde bijlage M worden, als
in 1883 aanvaard, 79 perceelen opgegeven ; vele van die perceelen
echter vormden geen nieuwe, maar alechts onderdeelen van reeds
bestaande ondernemingen.
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aangetroffen.

Aantal ondernemingen lip hut einde van IHH.'t:

OEWFBTKN.

in
'tgebeel
:ianwezig

waar voor
welker gronden
slechts meer voor weideplaats of
één
dan viachvijvers dienculéén di'ii, dan wel waar
tuiir
cul- de ontginning' of
werd tuur beplanting hetzij
gedre
be- tijdelijk hetzij voor
ven. 8temd, goed was gestaakt

Bantam. . . .

8

3

Batavia. . . .

1

1

Krawang. . .

3

1

Preanger regentschappen

124

47

M

Cheribon. . .

7

5

I

Tagal

3

1

fl

O

a)

waar aan de
ontginning
pas of nog in
't geheel niet
de hand was
gelegd.

1
»
n

Pekalongan .

24

10

11

Samarang . .

45

37

5

....

5

f) 3

1

Bembang. . .

1

1

Soerabalja . .

8

8

Pasoeroean. .

70

45

Probolinggo .

17

Bezocki . . .

6)

3

41
n

d)

i

1
3

e)

3

6

9)

1

18

6

1

>>) 1

9

19

7

10

2

Banjoemas. .

2

1

1

n

Bagelen . . .

9

2

4

3

17

11

4

2

Japara

Kadoe

. . . .

Madioen . . .

1G t) 15

Kediri

77

T e zamen.

1

»50

I) 9

254

93

456

Q

2

16

12

97

456

I n de s t r a k s a a n g e h a a l d e b i j l a g e D D D vindt, men t h a n s
ook a a n g e g e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n a a n n a a m l o o z e venn o o t s c h a p p e n en w e l k e g e h e e l of t e n deele a a n Chineezen
of i n l a n d e r s behooren. H e t a a n t a l d e r eerstbedoelde ondern e m i n g e n beliep 5 1 , w a a r v a n o. a. 17 in de P r e a n g e r r e g e n t s c h a p p e n , 13 in Kediri en 9 in Pasoeroean ; h e t a a n t a l d e r
g e h e e l of ten deele a a n Chineezen of i n l a n d e r s behoorende
o n d e r n e m i n g e n b e d r o e g 2 5 , n a m e l i j k 9 in Kediri en 1G
in n e g e n a n d e r e g e w e s t e n . Bij 16 van deze 2 5 o n d e r n e m i n g e n w e r d e n ook p r o d u c t e n voor d e E u r o p e e s c h e m a r k t
v e r b o u w d ; 18 d a a r v a n behoorden u i t s l u i t e n d aan Chineezen,
3 u i t s l u i t e n d aan i n l a n d e r s en 4 a a n Chineezen en E u r o peanen gezamenlijk.
O p tle meeste o n d e r n e m i n g e n w o r d t de k o f f i e c u l t u u r
g e d r e v e n , hetzij u i t s l u i t e n d hetzij nevei s één of meer
a n d e r e c u l t u r e s . V o l g e n s d e o p g a v e n in bijlage D D D w e r d
n a m e l i j k koffie g e t e e l d bij 2 4 6 o n d e r n e m i n g e n , k i n a bij
8 3 , t h e e bij 2 6 , t a b a k bij 1 7 , s u i k e r r i e t bij 9 ' ) , cacao
bij 1 4 , indigo bij 5 , k r u i d n a g e l e n bij 1 , n o t e m u s k a a t
bij 1 , peper en s t a a r t p e p e r bij 1 , t e r w i j l Lij 1 o n d e r n e m i n g
') Hieronder telt ook de onderneming Alkmaar in Pasoeroean ,
waarvan het riet vermalen werd op de vrije suikerfabriek van dien
naam bedoeld op blz. 177 hiervóór. Ook Gehnngannni in Pekalo gan
(mede onder de hierbedoelde 9 ondernemingen begrepen) bezit geen
eigen suikerfabriek Onder de op de k-art hierachter aangewezen
8 erfpachts- of huurondcrncniingen niet eieren suikerfabrieken is
ook begrepen de onderneming Pnndinsili-Tcmon in Japara, die
echter in het bovenvermelde 9-tal niet is medegerekend , omdat er
na den oogst van 1882 de suikercultuur gestaakt en door indigoaanplant vervangen is.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G c n e r a a i .

Bijliigen.

1881—l&o.

Verdere

aanteekeningen.

a) Deze onderneming, Passir Moendjoel gehceten en aan een Chinees toebehoorende, is geheel verlaten.
6) De hierbedoelde ondernemingen z(|n Toeranggan, Tjitjambé en
Tjiboengoer. De eerstgenoemde dient voor paardenstoeterjj; b(j Tjidjamhé, waar de (Chineesche) eigenaar in 1882 padi verbouwde, werd
in 1883 niet geplant, terwyi Tjiboengoer door de ondernemer» is
verlaten. Nog van eene vierde onderneming in de Preanger regentschappen, met name Argaliugga, waar de erfpachters eene vccfokkerij
en paardenstoeterü bezitten, werden de gronden tot weidcplaats pebezigd, doch niet uitsluitend, vermits daarop ook koflie gewonnen
werd. De onderneming Arstralina, volgens het vorig verslag in 1882
mede als weideplaats gebezigd, werd in 1883 ontgonnen.
e) By deze onderneming, Kandoesauga geheeten, werd in 1882 euke!
visch gekweekt. Sedert zjjn er ook klapperaanplantingen tot stand
gekomen.
d) Hjj deze onderneming, Proepoeh genaamd, waar men in 1882
met liet leegkappen van het terrein begonnen w a s , werd daarmede
in 1883 niet voortgegaan.
e) Pascbettan, Tegalgondo en Blorok. Op Pasebcttan, aanvankelijk
voor de padicultuur bestemd geweest, wordt sedert den oogst van
1880 geen landbouw meer gedreven; men is er tot het kweeken van
visch overgegaan. Aan den erfpachter van Tegalgondo is voor vijf
jaar vergunning verleend tot hft doen van mjjnbouwkundigc onderzoekingen naar steenkolen. Op Blorok wordt niet geplant. Het percccl, slechts 15 bouws groot, wordt bewoond door een opziener b{j
de nabijgelegen op contract met het Gouvernement werkende suikerfabriek Kaliwoengoe.
/•) Een dezer ondernemingen , de klapperonderneming Poeloe Pandjang, dient tevens tot kalkbrandery.
0) Barek. By deze onderneming, waar aanvankciyk de ramelicultuur beproefd werd, is in 1883 niet gewerkt.
In Het hierbedoelde perceel Pandanwangi, waarvan de huur in
Februari 1884 verstreken i s , werd al sedert jaren door de ondernemers niet meer geëxploiteerd. De weinige opgezetenen verbouwden
er voor eigen rekening rust en tabak.
i) Op de onderneming Sambirobjoug, voor de teelt van padi gebezigd,
wordt tevens de veeteelt gedreven.
j) De koffieondernemingPendil en Patjar dient tevens tot kalkbrandery.
1) Op de koffie- en kina-onderneming Bismo viudt men tevens een
kalk- en steenbakkerij.
/) Hangsri en Djengkol (Plosso). Op Bangsri, vroeger eene tabaksonderneming, is sedert 1879 niet meer geplant. Voorbereidende maatregelen werden in 1883 door den eigenaar genomen om er de raiuclicultuur te beproeven. Djengkol werd in 1883 niet bebouwd; in 1882
was er tabak op geplant, waarvan de oogst totaal mislukte.
(In B a n t a m ) ook eene a a n p l u n t i n g van k a r e t b o o m e n w a s
t o t s t a n d g e b r a c h t en bij 2 ( t l i e e - ) o n d e r n e r n i n g e u w e r k
w e r d g e m a a k t van de h o u t t e e l t t e r v e r k r i j g i n g van m a t e riaal voor t h e e k i s t e n en van b r a n d h o u t . V o o r t s vond m e a
op d e e r f p a c h t s - en h u u r o n d e r n e m i n g e n n o g de v o l g e n d e
c u l t u r e s : padi bij 34 , k a p o k bij 5 , k l a p p e r s bij 6 , d j a g o n g
bij 6 , a n d e r e t w e e d e g e w a s s e n bij 8 , g r o e n t e n en vers c h i l l e n d e n i e t n a d e r a a n g e d u i d e g e w a s s e n bij 5.
O m t r e n t de werkkraehte.i op d e e r f p a c h t s - e n h u u r g r o n d e n g e b e z i g d bevat d e o v e r g e l e g d e bijlage D D D o p g a v e n
voor 3 1 9 van de 347 reeds in e x p l o i t a t i e zijnde voor d e n
l a n d b o u w b e s t e m d e o n d e r n e m i n g e n (zie de k o l o m m e n 3 en
4 v a n b o v e n s t a a n d overzicht). Bij s a m e n t r e k k i n g v a n die
o p g a v e n v e r k r i j g t m e n een t o t a a l v a n 16 327 g e v e s t i g d e
arbeiders : ) , ongerekend het overig w e r k v o l k , waarvan
do g e t a l s t e r k t e moeilijk is o p te g e v e n , o m d a t ten a a n z i e n
van zeer vele o n d e r n e m i n g e n n i e t h e t gemiddeld
aantal
a r b e i d e r s p e r d u g is v e r m e i d , m a a r alleen de l a a g s t e e n
h o o g s t e cijfers p e r d a g w o r d e n g e n o e m d .
K l a c h t e n over g e b r e k a a n w e r k v o l k w e r l e n in 1S83 n i e t
v e r n o m e n . De d a g l o o n e n b e d r o e g e n in de m e e s t e g e w e s t e n
f 0,25 h f 0,35. In S a m a r a n g , Soerabaija en P r o b o l i n g g o
liepen zij e c h t e r w e l tot f 0 , 5 0 , in Kediri tot f 0,60 en m
P a s o e r o e a n t o t f 0,70. B j h e t w e r k e n op t a a k w e r d d i k 5
> Hiervan by de ondernemingen in de Preanger regentschappen
G088, h(j die in Pasoeroean 2208, by die in Samarang 1977, bij
die in Kediri 1Ü83, by die in Cheribon 1127 en by die in Bezoeki
'J97. Op de ondernemingen in de overige gewesten waren gezamcuïyk 2247 arbeiders gevestigd.
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wijls een dagloon van f l verdiend; in Paaoeroean selfa
wel f 2. 1)« nuandloonen liepen van f (i tot f ir>. Voor
Kediri vindt men opgegeven «lat de loonen vanambachti
lieden en mandoon per maand f i() iï f 30bedroegen. Op
sommige ondernemingen kregen de arbeiden< boven liet

l o o n , o e n z e k e r r a n t s o e n r i j s t , «nat of / . o n d e r t o e s p i j s .
O m t r e n t den o m v a n g der beplantingen en de v e r k r e g e n
p r o d u c t i e d e r v e r s c h i l l e n d e o n d e r n e m i n g e n in 1 8 8 3 v i n d t m e n
i n d a m e e r m a l e n a a n g e h a a l d e b i j l a g e 1)1)1) e e n u i t g e w e r k t
o v e r z i c h t , w a a r a a n d e v o l g e n d e r e c a p i t u l a t i e s t a a t is o n t l e e n d .

Ondenieniin-jen w e l k e r gronden

door het Gouvernement zij»

Koffie. 6)

afgestaan : «)

Thee.

KinabnHt.

Suikerriet.

Tabak.

Cacao.

liEi'LANTi: OI'J'KHVIAXTE (in bouws).
I. in huur

'>G!>

II. in erfpacht (na eerst i n h u u r
t e zijn uitgegeven) . . .

ï

t

7
5

304

54
16
11
8S

4 328

li

19 021

t

I I I . in erfpacht (als w o e s t e gron
J e n uitgegeven)

33 173

+
Ï0.J
Over 1882 waren de cijfers, Ie»
aanzien van de ondernemingen
u-aarran voldoende opgaven uuren ingelonien, aldus . . . 217

618

•1

t

O

48 8 0 8

t

240
»

1

13
1

5 207
ï

425

4
4

437

790

t
6 202

1 221

t
4 632

•ïï

f

5

t

3 511

24

5 671

1
1

n

15
•
1 106

t

t

t
t

172

t

1

1 152

2

170

•j

s
8
11

n

960

12

r

851

t

»
»

f

153

PRODUCTIE.

K.G.

Pikols.
8 702

I . in huur

K.G.
oogst mislukt.

K.G.
134 3 0 0

4

Pikols.
13 500

t

I I . in erfpacht (na eerst in hum
te zuil uitgegeven) . . .

56

I I I . in erfpacht (als w o e s t e gron
den uitgegeven)
. . . .

34 100

109 370

t

77 017

t

iïï:;

sa

t

Over 1883 waren de cijfers, ten
aanzien van de ondernemingen
uaarian rnldnenile o/garen naTen ingekomen, aldus . .
166

Ondernemingen w e l k e r gronden !
door liet (Jouvernemcnt z y n
a f g e s t a a n : a)

t

t

12

171 G02

Indigo

31902

3

r

n

n

1

t

5
2

395

n

f)

131

18

1360

131

2 441

t

21
18

20

n

3 227

1

i

t

'0

nog geen prod.

91 865

t

nog g e e n prod.

Andere voortbrengselen.

bouws).

9

il

nog geen prod.

125 501

Djagong.

10

I I . in erfpacht (na eerst in huur
te zijn u.tgegeven) . . .

1

9)

i)

144 062

Klappers.

686

i)

t

1

H E I - L A N T E O I T E E V L A K T E (in

Over 1882 waren de cijfers, ten
aanzien van de ondernemingen
waarvan voldoende opgaven uaTen ingekomen, aldus . . .

f) 232 000

t

Padi.

I . in huur

I I I . in erfpacht (als w o e s t e gron
den uitgegeven)

t

nog geen prod.
1 681 648

nog geen prod. 1 nog geen p i o d .

60 nog geen prod.

78 305

194 500

171061

nog geen prod.
111 117

/) 202 607

37 500

t

nog geen prod.

89 535
99
19
00 nog geen prod.

<•)

1 375 687

50

17

t

i
4
2
4

t

6

t

3

49

'•')
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i

r

4

+
48

+

t

60

65

t
113

PltODUCTIB.

n

2
1

n
n

4
3

I . in huur
n

II.

in erfpacht (na eerst in huur
t e zijn u i t g e g e v e n ) . . .
n
T

III. in erfpacht (als w o e s t e gron
den uitgegeven)
. . . .

Pikols.
5 450

'0

t
2 380

t

11 /)
4 838
11
a nog geen prod 1
prod.
12 668
18 no<: geen
18
•
i
i nog geen prod. 1 nog geen prod.
Over 1882 waren de cijfers, ten
P

|

t

t

t

aanzien van de ondernemingen
vaarvan voldoende opgaven traren ingekomen, aldus .
•

ff

18

21 041

1

Stuks klappers.
48 000
1 oogst mislukt. 1

B

7J

si
fi

n

Tl

n

if

1 oogst mislukt. 1
3
»
1

P

oogst 2de gewas mislukt.
i»

25 pikols kapok.

t

nog geen product.

5 000
1 250 pikols djarak en 1.5 pik. kapok.
1
n
10
4
2
t
nog geen product.
6
2
prod. ~2 oogst mislukt. 8
-) nog geen
53 000
(zie boven)
4
•2
18
m)
f
t
T
2 nog geen prod. n
ff
7
»i) nog geen product.

t

O

17 000

t

1 11000 pikols. 1

8000 pikols tapioca-meel.

o) Ondernemingen, die te c e i y k uit huurgronden en uit een der beide hierbedoelde categorieën van erfpachtsgronden bestaan, zijn vermeld in de c a t e g o r i e , waaronder de aanvankelijk uitgegeven perceelen gerangschikt moeten worden.
*) D e eerste kolom onder elk hoofd vermeldt het getal ondernemingen waartoe betrekking heelt de opgaaf der beplante oppervlakte of
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der rerkwgea productie.
t) Aan liet teeken t is de betoekenis te hechten dat nopens de behandelde cultuur geen opgaven r.\}n ontvangen Of dat de ontvangen
opgaven niet z[jn overgenomen omdat z(J teven» betrekking hehben tot andere cultures.
il) Voor elf ondernemingen waar de geoogste koftle voor een gedeelte in de hoornnchil werd afgeleverd , is hieronder begrepen N U
hoeveelheid van 10866 pikols, muneljjk 4820 pikols in bereiden staat en 14.130 pikols in de hoornschii.
e) Opgaaf voor één der beide ondernemingen. Hij de andere mislukten de tabaksaanplantingcn.
/) H'n ronder voor 4 ondernemingen 17 600 KM. krossok. BJj 3 van de overige ondernemingen werd ook tabak verwerkt die afkomstig
was van gronden der bevolking (hjj 1 van 100 bouws aanplant).
g) B(j de/.e onderneming (Alkmaar) waren 100 bouws met suikerriet beplant en bovendien beschikten de eigenaars over 175'/j bouws
rietaanplant op gronden die van de bevolking gehuurd waren. Zjj verkregen in 't geheel 12.100 pikols suiker, maar deze productie wordt
hier niet vernield, als zl)ude reeds begrepen in de opgaven op blz. 177, vermits de labrick , waar het riet verwerkt is , tot de geheel vry«
ondernemingen behoort
A) Bfl deze onderneming (Gebanganom) werden als proef .1 bouws voor d> suikercultuur bestemd. Daarvan werden 72GO pikols riet
verkregen, welk riet naar het schijnt, elders vermalen is.
t) Hieronder ook begrepen de suiker b j drie ondernemingen verkregen van respectievelijk 5 0 , 211 en 335 bouws van de bevolkitg
gehuurde gronden.
;) Zie de noten g en h.
A) Aan deze onderneming, Tanah Eajapan genaamd, waar de gronden aan de bevolking worden afgestaan ter beplanting niet padi
(in 1883 370 bouws) tegen vergoeding aan de ondernemers van 5 pikols padi per bouw, is de stooinrjistpelmolen Iioedhiradja Vernoodea.
/) l!j| 2 ondernemingen , onder het hicrliedoelde 12-tal begrepen , wordt de padioogst als mislukt opgegeven.
m) Onder de hierbedoebie 13 ondernemingen tellen de 2 waar op kleine schaal ten behoeve van de thee-industrie weik w< rd gemaakt
van de houtteelt. l!(j de 11 anderen wfrdcn één of meer soorten van tweede gewassen of groenten gekweekt.
n) Deze opgaaf doelt op de volgende ondernemingen : 1 waar kruidnagelen, 1 waar notcmuskaat, 1 waar peper en staartpeper, 1 waar
karet en kapok , 2 waar kapok en 1 waar katjang gekweekt werd.
S°. Landliuim op hinden aan particulieren in eigendom afgestaan.
Ten aanzien van de uitgestrektheid der particuliere landerijen leveren de vour dit verslag ontvangen opgaven

ceiiige verschillen op met de ten vohgen fare medegedeelde
cijfers; deze verschillen zijn hoofdzakelijk het gevolg van
do door het kadaster verstrekte verbeterde gegevens. Van
den omvang van het particulier landbezit geeft overigens
de ditmaal overgelegde kaart (zie bijlage QQQ) eene <;anschouwelijke voorstelling.
De zooeven bedoelde opgaven betreffende de uitgestrektlieid (daaronder begrepen de oppervlakte ingenomen door
rivieren , w e g e n , kampongs enz.) vindt men in liet volgende
staatje , dat tevens het aantal opgezetenen en de uitgestrektheid der door hen voor <!e padicultuur gebezigde
velden vermeldt. (Nopens de productie aan padi en andere
voor de inlandsche markt geteelde gewassen zijn hier te
lande — behalve ten aanzien van de landerijen in Cheribon ,
zie lager noot h, — geen opgaven voorhanden.)

GEWESTEN.

Uitgestrektheid der
UitgeAantal
strektheid opgezete- met padi beplante
der linde- nen bij het velden (in bouws).
rjjen (in eind van
1883.
bouws).
1883.
18S2.

Bantam . . . .

a) 42 795 li) 42 454

Batavia....

e) 044 773

819 023

Krawang . . .

0 38G 080

153 107 <•)

Cheribon . .

f) 2.17 240 y) 104 200 h) 32 256 h) 31 218

Tagal

. . . .
.

i)

. . . .

/')

Samarang . .
Japara

.

Soerabajja . . .
Pasoeroean

. .

20 012

10 329

149 437

157 491

6 820

31 059

3 497

12 477

1931

1 882

20 383

51538

12 213

12 492

2 081 /)

4 725

1005 j)

278

5 734

58 470

1952

1931

851

3 039

442

444

A) De productie wordt opgegeven te hebben bedragen: op Kandanghauer in 1882 214 000 en in 1883 138 0P<> pikols pa li ; op lndrainatjoe-West achtereenvo'gens 189000 en 1.11000 pikols.
i') Dit cyter is door het kadaster verkregen bj) nadere vergeIpking van de oude metingsstukken met de uitkomsten der nicune
kadastrale opneming. Onder de in 't vorig verslag vermelde opgaaf
van 45 970 bouws waren vermoedelijk vele in eigendom bezeten
verspreide perceelen begrepen die niet als particuliere landcryen
zyn aan te merken (zie noot r).
j) Het in 't vorig verslag (blz. 191) bedoelde land Kaliujanint,
groot ruim 2103 bouws, wordt thans onder de particuliere l.in'ilcrjji n
niet meer medegeteld. De opgaven hebben dus alleen betrekking
tot de landen Soembring, groot (volgens verbeterde gegeven»)
1900 bouws, en TcloekawncrBodrolangoc, groot 181 bouws.
/.) Verbeterde opgaaf door het kadaster verstrekt. In 't vorig
verslag stond eene uitgestrektheid vermeld van 5 053 bouws.
De geschatte waarde der particuliere landerijen voorden
aanslag in de verponding vindt men hieronder vernield ,
en wel afzonderlijk voor de landerijen dio aan EuropeaneD ,
die aan Chineezen en die aan andere vreemde oosterlingen
of inlanders toebehooren. De cijfers betreflende de i;ituestrektheid en het zielental — op diezelfde wijze gesplitst —
worden daarbij tevens vermeld.

GEWESTEN.

Uitgestrektheid der
landerpen
(in bouws).

Aantal npgezetencn bij
het eind van
1883.

Geschatte
waarde der landerijen, naar welke
voor 1883 dcaanslag in de verponding is berekend.

L A N D E R I J E N VAN EUBOFEANEN.

Bantam. .
Batavia, .
Krawang .
Cheribon .
Tagal . .
Samarang .
Soerabajja.
Pasoeroean

42 795
o) 421 301
300 000
257 240
3 497
14 172
1440
851
o) 1041302

1 025 000
42 454 f
300 201
22 380 738
130 841
2 200 000
104 200
3 4G8 907
12 477
500 000
20 435
1 344 400
15 793
740 200
3 039
700 000
701 500

f 32 3.19 906

L A N M B U E N VAN CHINEEZEN.

Te zamen

1303 434 1249 099

220 007

253 124

a) Het land Tjikandi-oedik beslaat 20 785 bouws en het land
Tjikandi-ilir 10 010 bouws.
b) Hiervan 21701 op het land Tjikandi-oedik en 20 093 op het
land Tjikandi-ilir.
c) De opgaaf in 't vorig verslag, aan welke, evenals nu het
geval i s , het cijfer der afdeeling Mccstcr-Cornclis ontbrak (volgens
eene verouderde opgaaf besloegen de particuliere lauden aldaar
(5 001 bouws), bediocg 090 105 bouws. Het verschil moet daaraan
worden toegeschreven, dat in 1882 cenige gronden als particuliere
landerijen waren ïucdcgerekend die by het kadaster niet als zoodanig maar slechts als in eigendom bezeten verspreide perceelen
bekend zijn.
d) De Pamanockan- en Tjiassem-landen beslaan eene oppervlakte
van 300 000 bouws, de Tcpalwaroe-landen 80 080 bouws.
e) Deze opgaaf betreft alleen de Tegalwaroc-landen. Van de Pamanockan- en Tiiassem-laudi n is in 1882 de met padi beplante
oppervlakte niet opgegeven.
/ ) Het land Kandancliauer beslaat 182 240 bouws, het land Indraroayoe-West 75 000 bouws.
g) Hiervan 65 921 op Kandanghauer en 48279 op Indraniayoe-West.

Batavia.
Krawang
Samarang
Japara .
Soeraba'ja

.
.
.
.
.

L i l S H i m

Batavia. .
Samarang .
.Soerabaija.

'0

217
86
4
2
3

593
080
901
081
695

374 .128
22 326
10 808
4 72.1
31701

u)

314 350

450 208

19148 790
900 000
1 022 700
228 000
2 350 000
f

23 655 490

VAN ANDERE VBEEMDE OOSTEBLINQEN
OF VAN INLAKDEBS.

•)

•)

5 819
1310
593

78 234
8 235
10 922

14810C0
311 000
569 400

97 391

2 361 460

a) De opgaven betreffende de afdeeling Mcester-Cornelis ontbreken
(zie verder noot c van het voorafgaande staatje).
Aan voortbrengselen voor de Europeesche markt leverden
de particuliere landerijen , voor zoover opgaven bij het Le-
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s t u u r zijn i n g e k o m e n , in 1882 en 1883 de v o l g e n d e hoeveelheden.
Kamen der landerijen.

1882.

1883.

Namen der landerijen.

350

Per transport.
I'jiomag
Tjiseroca
I'.iitrap en Tjitjadas . .
fjoeroek Bitoeng . . .

S u i k e r (pikols).
BANTAM.

Tjikandi oedik

. .

.

.

•1 t

BATAVIA.

Afd. Tangeraog.
Ansti'lveen
Bibikan Noord . . . .
liUoe Tjepper . . . .
Kapoek
KampOlg Melaijoc. . .
Kedaocng-Ooat . . . .
Kedaoenc-West . . . .
J'angkalan
1'arorngkoi'da
Pekadjnngan
Selapandjang-Oost . . .
8elapandjang-\Vest. . .
Sepatau . . . . * . .
Tans«ran(j-Ooït....
Tegalangoes
Tcloekiiaga
Tjikokol
Tjiouni
Afd. M W I I i
Tjiawi en Tjidjeroek (Pondok Gedch)

300
800

t

70

2 500
700
1000
750
1392

f
2 500
1800
950
C00

t
1000
800
1800

360
1 300
1000
125
2 000
800
1500
1 000
3 000
850

t
2 000

1 100
540
250
2 060
800
1800
9 488
29 9G3
4 170
150
4 320

TAOAI.

Ketanggoengan-West . .

15 126

JAPABA.

3 250

3 500

460
600
7 000
280
3 646
500
700
2 240
150

460
580
8 200
280
3195
450
750
1200

t

140
400
16 455

SOKBABAIJA.

370

15 946

t

PASOEBOBAK.

Kcdawoeng
Totalen voor de 7 gewesten

6 735'/4
1333
2600
639
3 800
14 007i/ 4

2171
Per transport.
1 004'/
KHAWANO.
722 Pamanoekan-cnTjiassem292
landen
1 409
Totalen voorde 2gewesten
5 698'(,

16 000

7 534'/,

15 000

15 000

37ölf>

84711

l'anianoekansemlandcn

en

CUKBIBOX.

Kandanghauer

. .

.

.

'/„

TAOAI.

Kefcinggoengan-West . .

(pikols).

BANTAM.

Tjikandi-oedik

. . . .

40

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Bolang
Janglappa
Jassinga
Ka'.apa Noengal . . . .
Koeripan
N a m b \ Tjiniapak en Tjipaiuinckis
8 adeng-Oost
Soekaradja
Soekasan
Tjainpea cnTjiboenboelan
Tjiawi en Tjidjeroek . .
Tjibaroessa
Tjikoppo
Tjikoppo Maüak. . . .
Tjilcngsi
Tjinere
Transport ecren.

+

35

16 059

26 984

16

61 762

10074

30

t

1500
30
1 750
3 280

Krapiak
Pangoeng
Simongan, Mlojo en Pandjangan
Socsockan
Totalen voor de 6 gewesten

118';,
1O0

112
60

51
__80_
3491/,

90
60

KllAWAM).

Pamanockan- en Tjiassemlandcn

11593

SAMAHANU.

Pangoeng
937
Totalen voor de 3 gewesten. 15 810

30 427",

F o e l i e (kilogr.).

BANTAM.

. . . .

BATAVIA.

15 000

10 790

Afd. Tangerang.
Tjikolja
11152'/; 15 405
Afd. Baitenzorg.
Bolang
170 000
100 000
Dramaga
117 500
110 000
fanglappa
8 320
t
Janglappa Parong . . .
6000
T
Jassinga
38 545';,
t
Kampong B a r o e . . . .
12178
t
Kedoeng B a d a k . . . .
70 000
t
Koeripan
15 000
t
Koempin
12
500
t
Saden g-Oost
65 000
67 500
Soekaradja.
20 000
25 000
l'ennngoengan en Tjikoleang
37 500
78 905
Tjampea en Tjiboenboelan 17 000
5 000
Tjikoppo Ma|jak. . . .
38 500
50 000
Tjiloear
30 000
34 000
Tjiomas
13 040
28 440
TJoeroek Bitoeng . . . 135 000 155 000
Trogong
6 660
3 862
852 803
644 2(15
Totalen voor de 2 gewesten 807 803 054 993
T a b a k (kilogr.).
Afd. Tangerang.
Batoe Tjeppcr
. . . .
Kaïual
Teloeknaga
Afd. Buitenzorg.
Tjipamingkis

4
209

1883.

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Pondok Tjabé Oedik . .
Kt Tjiawi
Tjibinong-OostcnNangiwir
J55»/4 Tjiomas

SAMAHANU.

Tjikandi-oedik

1882.

M u s k a a t n o t e n (kil.).

Tjias-

BATAVIA.

Koffie

Namen der landerijen.

KBAWAHQ.

BATAVIA.

KsAWAlCO.

Paraanoekan- en Tjias*)2 490
seinlanden
Tegalwaroe-landen. . .
t
I 4!»0

Bagong Sabrangan. . .
Dadoengan
Djager
Gocbeng Djepit . . . .
Karah
Ketampon of Groedo-Oost.
Ketintang
Koepang I of Dermo . .
Koepang II
Koepang Zuidgedeelte. .
Simo

1883.

T h e e (kilogr.).
4 000

20 soa

S.teinbring

1882.

t

6'/,

312'/,
40

359

Afd. Buitenzorg.
Poudok Tjabé Oedik .
Tjiawi
Tjiomas

.

t
140
218
358

KBAWAUO.

Pamanoe kan- en Tjiassemlanden

860

SAMABAKO.

Pangoeng
f)
Totalen voor de 3 gewesten
1222
K r u i d n a g e l e n (kil.).
BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Tjiawi
Tjibinong-OostenNangiwir
Tjiomas

*U

10
36'/j
16'.

V a n i l l e (kilogr.).
BATAVIA.

Afd. Tangerang.
Lengkong-West. . .
Afd. Buitenzorg.
Tjiawi
Tjikoppo
Tjikoppo Maüak. . .
37": Trogong
19'/,
300
KBAWAKO.
Pamanockan- en Tjiassem12
landen
369 Totalen voor de 2 gewesten

SAMABAKG.
135
Simongan, Mlojo en PanI n d i g o (pikols).
34'/:
djangan
2 625
«600
BATAVIA.
Totalen voor de 2 gewesten
Afd Tangerang.
12869"
2 984
Batoe Tjepper
. . . .
800
360
Bergzicht
30'/|
137
C a c a o (kilogr.).
65
Blaradja
70
SAMABANQ.
l 1 /, Pangocng
2
312V.
312'/. Djengali en Pasilian. . .
(•rendeng
201
600
Kamal
2 353
718
Panongangan
K i n a b a s t (kilogr.).
t
1'/,
1 650
Kadjak
600
BATAVIA.
Afd. Buitenzorg.
Totalen . . .
t
Tjiomas
15 091
26 984
12
968
Tjitrap en Tjitjadas . .
t
5ï35'/«! 2 171
16 059 I 26 984
Transporteeren.
o) Waar een f voorkomt zijn de cijfers bij gemis aan opgaven niet kunnen worden ingevuld.

15
20
60
8
10

113
784
897

t
t

300
1000
160

+

150

t
300
100
2000

t

4) Verbeterde opgaaf.
D e k o m n i e r ï o l ! e omstandigheden der b e v o l k i n g , die g e v e s t i g d is op <le particuliere landerijen in Cheribon , waarvan o p blz. 191 van het v o r i g versiag sprake w a s , stond

ook e e n i g e r m a t e in verband m e t de heffing van t j o e k e e
en heerendiensten. Over de rechtmatigheid van de gebruikelijke heffingen w e n s c h t e de Indische R e g e e r i n g door

Bijlage C.
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den rechter te laten beslissen, te welken einde zij In
Januari 1884 de stukken betreffende het deswege ingesteld onderzoek in handen heeft gesteld van den procureurgeneraal.
6°. Landbouw o|> verhuurde landen in Socrakarta en Djokjokarta.
De sinds geruimen tijd aangekondigde herziening van
het reglement op de huur en verhuur van gronden voor
Europeesche landbouwondememingen in de Vorstenlanden
op Java (Indisch Staatsblad 1857 n°. 110, 1858 n°. 9 7 ,
1859 n°. 108 en 1872 n°. 211) is In den aanvang van 1884
tot s*;mï gekomen. Nadat het laatstelijk in de noot op
blz. 193 van 't vorig verslag besproken ontwerp in Indifl
nog eenige wijzigingen van ondergeschikten aard had ondergaan , is dienovereenkomstig een nieuw reglement door
den Gouverneur-Generaal uitgevaardigd bij ordonnantie
van 3 Februari 1884 (Indisch Staatsblad n°. 9 ) , om met
1 Maart in werking te treden. Dit nieuwe reglement,
waarin voor zooveel noodig zijn verwerkt de bij het vorige
reglement behoorende ambtelijke voorschriften (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n'. 2Ü1 en 771), beoogt hoofdzakelijk om — zonder wijziging te brengen in bet karakter
der rechten welke de apaungehouriers in de Vorstenlanden
op de gronden hebben en aan Europeesche ondernemers
overdragen — de belangen der opgezeteneu beter te beschermen, de leemten en gebreken weg te nemen die het
oude reglement op vele punten aankleefden , en de nalevin» der vastgestelde of nader vast te stellen regelingen
door strafbepalingen te verzekeren. Een der grootste jzebreken van bet oude reglement was het gemis van elke
poenale sanctie, ten gevolge waarvan het bestuur alleen
bij aanvragen betreffen Ie verlenging of uitbreiding van
h u u r de gelegenheid had om ondernemers, die zich niet
aan de wettelijke bepalingen hielden , het voortzetten van
hun bedrijf onmogelijk te maken.
In het nieuwe reglement is niet, zoo-ris aanvankelijk
het plan w a s , opgenomen eene omschrijving van de grond*
slagen waarop de heerendienstjdichtighei 1 van de opgezetenen der ondernemingen r u s t , noch ook eene opsomming van de verschillende stelsels die bij de exploitatie
der gronden kunnen gevolgd worden. Een en ander is
nagelaten met het oog op het verschil van toestanden in
de heide residentië.i waar het reglement bestemd is te
werken , en ook omdat de plaatselijke onderzoekingen ter
zake nog niet afgeloopen waren. Echter is voorgeschreven
(art. 2ï en 23 van het reglement) dat. de verplichte
diensten welke de ondernemers van de opgezetenen mogen
vorderen door den resident voor elke onderneming in het
bijzonder moeten worden gereg ld en dat de resident bevoegd is om voor elke onderneming afzonderlijk eene regeling vast te stellen ter zake van de exploitatie der gronden.
In het algemeen is bij het nieuwe reglement de bevoegd*
heil der hoofden van gewestelijk bestuur met betrekking
tot de landverhuur aanmerkelijk uitgebreid; alleen het
beschikken op verzoeken om gronden in huur te mogen
nemen of om overeenkomsten betreffende verlenging van
huur te mogen aangaan heeft de Indische Begeering aan
zich voorbehouden (art. 1 en 10). De bekrachtiging der
overeenkomsten zal dan ook met minder formaliteiten dan
vroeger gepaard gaan.
Ten einde te verzekeren dat de gronden werkelijk alleen
voor de Europeesche landbouwnijverhei! worden gebezigd ,
is bij het nieuwe reglement in de eerste plaats bepaald
(art. 2) dat elke onderneming een zooveel mogelijk »aneengesloteu geheel moet vormen van minstens 200 b o u w t ,
dat is 50 bouws meer dan tot dusver als minimum-uitgestrektheid gold; het minimum van 200 bouws behoeft
echter eerst binnen twee jaren na bekrachtiging van de
huurovereenkomst verkregen te worden, mits de onder
nemer aanstonds minstens 100 bouws in huur krijgt. Voorts
is het in te algemeenen zin gestelde en daardoor in de
praktijk niet altij 1 tot zijn volle recht gekomen beginsel
van het oude reglement, volgens hetwelk de toestemming
tot huur van gronden moest beschouwd worden als te zijn
verleen 1 voor de teelt van voortbrengselen geschikt voor
het buitenland, vervangen door de bepaling (art. 21) dat
voor rekening van den huurder hoofdzakelijk geen andere
voortbrengselen worden geteeld dan die welke meer in het
bijzonder bestemd ziju voor de Europeesche m a r k t , en dat
Handelingen der Staten-Generaai.
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de cultuur van rijst en andere gewassen voor de inlandsche markt voor rekening van den huurder alleen m a g
geschieden als bijzaak of als wisselteelt.
Aan h e t , vooral in Soerakarta, veelvuldig ingeslopen
gebruik dat de gehuurde gronden in bezit genomen en
geëxploiteerd worden vóórdat de overeenkomsten bekrnchtigd en geregistreerd zijn, zal een einde komen nu het
nieuwe reglement het verrichten van daden van beheer op
de gehuurde gronden, vóórdat de bekrachtiging van do
huurovereenkomst heeft plaats gehad , uitdrukkelijk verbiedt.
Ingevolge de bij het nieuwe reglement behoorende overgangsbepalingen moest van de bestaande overeenkomsten ,
op straffe van nietigheid derzelve, vóór 1 Juli aangifte
worden gedaan ten behoeve van de samenstelling van een
volledig register der landverhuringen overeenkomstig het
bij Indisch Staatsblad 1834 n°. 10 vastgestelde model ';.
Ten aanzien van de overeenkomsten van huur en verhuur ,
van verlenging van huur en van overdracht van huur die
op het tijdstip van invoering van het nieuwe reglement
wel gesloten , maar nog niet bekrachtigd waren , ia bij
ordonnantie van 11 J u n i 1884 (Indisch Staatsblad n°. 8t>)
nog uitdrukkelijk bepaald dat de bekrachtiging beheerscht werd «ioor het oude reglement, doch dat de
registratie volgeus de nieuwe voorschriften zou moeten
geschieden.
In de beide vorige verslagen was sprake van 12 ondernemingen, allen in Soerakarta, die bij andere onderne*
mingen waren ingesmolten, zonder dat echter de overdrachten van huur nog bekrachtigd waren. Ten aanzien
van één dier ondernemingen (Panden) is nader gebleken
dat zij niet in de opgaaf had moeten begrepen zij•. , daar
zij niet bij andere ondernemingen was ingesmolten, maar
haar zelfstandig bestaan behouden had , en ten aanzien van
twee der overigen (NgoepitPoeloewatoe en nlajuh Gongg a n g a n ) , die indertijd respectievelijk metNgoepitSodjajan
en met Ma Ijenang vereenigd waren geworden, weid in
1883 een wettige toestand verkregen. Het overblijvende
9-tal i s , volgens de over 1883 ontvangen berichten , n o g
te vermeer leren met een drietal Soloscbe ondernemingen,
wier vereeniging met andere mede nnj: niet bekrachtigd
i s , namelijk Keboetoeh, Dro:io en Weroe Ngentak. De
eerste dezer ondernemingen werd met Prambonan, de
tweede met l i a n g a k - P e n g i n g , de derde deels met Atassadi,
deels met Prigi vereenigd. Dientengevolge waren in Soerakarta op 31 December 1883 in werkelijkheid slechts 153
ondernemingen aanwezig, hoewel er 165 te boek stonden.
Even zoovele ondernemingen stonden voor Soerakarta te
boek bij het einde van 1882, terwijl toen voor Djokjokarta
waren ingeschreven 52 ondernemingen. Voor eerstgenoemd
gewest werden in 1883 de hierboven genoemde ondernemingen Ngoepit Poeloewatoe en Madjenang Oonggangan
uit de registers afgevoerd, en bovendien de onderneming
Begadjah, die met Koentjen werd samengesmolten. Voor
Djokjokarta één onderneming, Melati, die met Tjebongan
werd vereenigd. (De twee laatstbedoelde overdrachten van
huur werden nog in 1883 bekrachtig !.) In eerstgemeld
gewest kwamen echter 3 nieuwe ondernemingen, niet
namen Asemlegi Manoekan en Ngrent, op wettigen voet
tot stand. Voor dat gewest onderging dus het totaalcijfer
in de registers geen verandering; voor Djokjokarta daalde
het tot 5 1 .
De bedoelde 105 Solosche ondernemingen beschikten bij
het einde van 1883 over 303 919 bouws, de 51 Djokjosche
over 91 172 bouws, zooals nader blijkt uit het volgende
staatje, dat eene vergelijking met de opgaven over 1882
bevat, ook ten aanzien van de door de ondernemers ter
zake van die gronden aan de inlandsche verhuurders verschuldigde huursommen en de op die gronden aanwezige

') Modellen der huurovereenkomsten, ook t>U huurverlenginpr, en
der akten van overdracht en overneming van huur, en van toestemming tot een en ïnder van de zjide der verhuurders, zijn vastgesteld b(j Indisch besluit dd. 27 October 1884 n». 5 (JavascfcS
Courant van 4 November). De modellen zjju voor beide gewftWi
gelijkluidend en komen, behoudens eenige geringe wijzigingen,
overeen met de door de residenten van Soerakarta en Djokjoksrta
in gemeenschappelijk overleg opgemaakte concepten, WMnnedS
zoowel de vorsten als de zelfstandige prinsen verklaard hebben
genoegen te nemen.
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aanplantingen van voortbrengselen voor de Europeesche
markt.
Uitgestrektheid
(in bouws) van
ondernede in huur
bezeten
mingcn
gronden roor
zooveel f/t
volgens
huurovereetï'
komsten door
de
hel bestuur
bekrachtigd
registers.
varen.
Aantal

Jaren.

Paelitsom 'sjaars
aan de inlandsehe Uitgestrektheid
verhuurders ver- (in bouws) der
scuuldigd, met aanplantingen
inbegrip van de
roor zooveel
overeengekomen
betreft
geldswaarJe voor
eenige leveringen
de voor de
v;in de /.yde der
Europeesche
ondernemers,
welker opbrengst markt geteelde
in natura
producten.
facultatief is. a)

1882

1G5

Soerakarta.
303 800
1 1 0 1 0 820

1883

1G5

303 019

1 039 540

1882

Djokjokarta.
90 701
f C52 548

1883

91172

657 166

38 634 (bü 135
ondernemingen)
41 209 (bü 143
ondernemingen)
17 066 (bjj 51
ondernemingen)
17 298(bH 50ondernemingen) 4)

a) Dit laatste was in 1882 bü 12, in 1883 b(j 15 ondernemingen
(allen in Soerakarta) het geval. De leveringen in natura, bij eenige
andere ondernemingen onvoorwaardelijk bedongen, bestonden uit zekcre hoeveelheden brandhout, houtskolen, klaupers, groenten en
vruchten en verder uit de volgende opbrengsten:
pikols
flessehen
pikols pikols pikols
koffie
rijst. suiker.
gras.
olie.
420
9
11498
3 780
in Soera- ( over 1882
4
460
9
3 780
«
karta. ) „ 1883
4
7 927
11956
4 886
inDjokjo-J over 1882
B
7 999
11956
4 886
karta. \ „ 1883
b) Van de onderneming Kradjan is over 18S2 en 1883 de beplante
oppervlakte niet opgegeven.

In bijlage EEE vindt men opgaven omtrent rle producten
voor de Europeesche markt, in 1882 en 1883 op de bedoelde huurlnnden verkregen. (Deze opgaven berusten op
de mededeelingen van de ondernemers, aangevuld en gedeeltalijk ook verbeterd door de kamer van koophandel en
nijverheid te Samarang.) Totaalcijfers over de laatste vijf
jaren volgen hieronder.
JAREN.

Koffie
(pikols).

Suiker
(pikols).

Tabak
(K.G.).

1879
1880
1881
1882
1883

89 530
84 392
100 926
71 035
121786

Soerakarta.
199 600
198178
274 691
273 791
325 410

1 173 290
805 123
971 557
1 110 664
495 226

130 410
126 328
149 026
144411
217 628

1879
1880
1881
1882
1883

379
217
224
260
193

Djokjokarta.
283 392
277 049
443 360
478 257
429 G35

90 750
16 713
31 717
14 157
12 922

245 017
240 365
242 646
227 392
209 423

Indigo
(K.G.).

Nopens de op de buurlanden aanwezige fabrieken en
inrichtingen van landbouw zijn alleen uit Djokjokarta
volledige opgaven ontvaTigen , doch uit Soerakarta slechts
ten aanzien van 139 ondernemingen. Volgens die opgaven
bedroeg bet aantal ondernemingen waar men
in Soera- in Djnkjokarta.
karta.
uitsluitend koffie-inrichtingen aantrof. . . . .
65
0
uitsluitend suikerfabrieken
13
15
uitsluitend indigofabrieken
23
27
uitsluitend inrichtingen voor de bereiding van
tabak
3
1
inrichtingen voor twee van de genoemde cultures 36
7
inrichtingen voor drie van de genoemde cultures
3
0
in 't geheel geen fabrieken of cultuur-inrichtingen
6
1
139
51

Bij zes ondernemingen , allen in Soerakarta (Grogol, Pelemwoeloeng, Breugosan, Karangdowo, Gebangwinong en
Karangdo wo) werden in het geheel geen of althans niet hoofd-

zakelijk producten voor de Europeesche markt verbouwd.
Onder de straks bedoelde 163 Soloscho ondernemingen
waren er 84 die in één of meer der laatste jaren, buiten
het bestuur om , gronden badden bijgeluiurd, terwijl voorts
17 ondernemingen in Soerakarta, te zatnen naar schatting
7212 bouws groot, in baar geheel nog wettiging behoefden '). Hij 19 van de eerstbedoelde 84 ondernemingen
hadden tweemaal, bij 1 driemaal en bij 1 viermaal onwettige
uitbreidingen plaats gevonden, zoodat in het geheel op
31 December 1883 nog 108 gevallen van bijhuring te
wettigen waren. Nog slechts voor 38 van deze bijhuringen
was toen de toestemming des bestuurs gevraagd, ten gevolge waarvan in 25 gevallen vergunning tot het sluiten
der overeenkomsten was verleend , in 3 gevallen bezwaren
rezen , terwijl voor 10 bijhuringen de aanvragen tot vergunning nog in behandeling waren. Wat de 17 nog ia
haar geheel te wettigen ondernemingen betreft, waren er
11 , ten behoeve van welke nog geenerlei stappen waren
gedaan tot opvolging van de bestaande bepalingen , waarvoor bij 10 als reden gold dat de onderneming kleiner was
dan 150 bouws, welke grootte onder de werking van het
in 1883 nog geldende reglement als minimum voor eene
zelfstandige onderneming werd beschouwd. Voor 4 was
vergunning tot inhuurneming gevraagd en verkregen, voor
één was zoodanige aanvraag reeds in 1877 gedaan, maar
de vergunning kon nog altijd niet verleend worden omdat
de belanghebbende nalatig bleef om zich de vereisebte
gronden te verzekeren tot bereiking van het minimum van
150 bouws, en vooreen ander was de gevraagde wettiging
geweigerd, omdat het verblijf van den huurder in de Vorstenlanden niet gewenscht voorkwam.
Onder de wettig gevestigde ondernemingen waren er 8 ,
allen in Soerakarta (Grogol, Bogor, Goonoengan, DjetisKoenden , Koedoesan , Pelemwoeloeng, Soekoredjo en Temanggoeng), die, door teruggave van gronden aan de
inlandsehe reebthebbenden nadat de buur verstreken was,
of door overdracht van gronden aan andere ondernemers,
elk minder dan 150 bouws groot waren. Ten einde in het
vervolg als zelfstandige ondernemingen te kunnen blijven
bestaan, zullen deze, ingevolge het nieuwe reglement,
vóór 1 Maart 1886 elk tot 200 bouws moeten worden uitgebrcid, en dit zal nu ook bet geval moeten zijn met 6
ondernemingen die tot dusver elk tusschen de 150 en 200
buuws besloegen , namelijk in Soerakarta: Trenjeng (150
bouws), Widoro Ardjo (150 bouws), Manoekan (157'/ r
bouws), Brengosan (178 bouws) en Ngren; (188 bouws),
en in Djokjokarta Sempoe-Pakem (170 bouws).
Behalve de tot dusver besproken ondernemingen van
Europeesche landhuurders vindt men in Soerakarta de door
inlandsehe prinsen voor eigen rekening geëxploiteerde
suikerfabrieken Tjalamadoe en Tasikmadoe , die in 1883 elk
p. m. 33 000 pikols produceerden, tegen respectievelijk
30 000 en 34 000 pikols in 1882, en in Djokjokarta de
indigo-onderr.emingen Soembernilo en Pakem , welke in
1883 afwierpen 12 500 en 3303 K.G. indigo, tegen 10 058
en 0391 K.G. in 1882. Op Soembernilo, waar men, ondanks de beziging van stoomkracht ten einde bet waterverbruik te beperken , toch niet in voldoende mate over
water beschikt voor het fermenteeren der indigobladeren ,
wil men beproeven daarin te voorzien door bet boren van
één of meer artesische putten. De medewerking van den
dienst van bet mijnwezen is daarvoor in Februari jl. toegezegd , mits tegen volledige vergoeding der kosten.
b.

Boschwezen.

De reeds in vorige verslagen herhaaldelijk beschreven
methode om de bosehcultuur in verbinding met akkerbouw
te doen geschieden werd in het afgeloopen jaar in bijna
alle gewesten van Java in toepassing gebracht, deels in
de door de houtcontractanten leeggekapte boschperceelen,
deels op plaatsen waar de vroegere bosseben zijn vernield.
Op deze wijze werd in den westmoesson van 1882/83 eene
oppervlakte van 1821 bouws met djati bepoot, tegen 1652'
') B» het einde van 1882 beliep liet aantal 18, te zatnen geschat
op 3928 bouws. Daarvan gingen er 3 af door de wettiging der
boven reeds genoemde ondernemingen Asemlegi, Manoekan en Ngreni,
doch het getal klom tot 17 door het tot stand komen van 2anderen,
met namen Papriugan en Ngawen, zonder de vereisebte voorafgaaude vergunning.
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bouws in 1881/82.
Het planten van djati op erven van wachthuizen en nabij
ostloodsen (zie vorig verslag b\i. 194) leverde nog weinig
evredigende uitkomsten o p , ten gevolge van de geringe
zorg die over *t algemeen aan het onderhoud werd besteed.
Om hierin verbetering te brengen, is aan de hoofden van
gewestelijk bestuur het belang van deze kleine maar hoogst
n u t t i g e aanplantingen met nadruk voorgehouden.
In verscheidene gewesten werd voortgegaan met het
aanleagen van plantsoenen van albizzia-moluccana (sengonlaut) op schrale en uitgeputte terreinen. Daar echter
deze aan plan tingen uitsluitend geschieden ten bate der
gouvernements-koffiecultuur en mitsdien ook ten laste
van deze cultuur behooren te komen , zoo is het denkbeeld
in overweying genomen (zie blz. 164 hiervóór) om de houtvesters , wier eigenlijke werkkring bij de djatibosschen zich
ook in den regel tot geheel andere landstreken bepaalt,
van de verdere zorg voor de albizzia-plantsoenen te ontheffen en deze zorg over te dragen op do ambtenaren bij
het binnenlandsch bestuur.
Op zeer kleine schaal werden hier en daar nieuwe bosschen aangelegd op ontwoude berghellingen. Uit geschiedde
met ter plaatse tliuis behoorende inheemsche boomsoorten.
Maar al wordt hierdoor ook het welslagen dier aanplantingen meer gewaarborgd dan door het telen van gunstig
bekende uitheemsche soorten , zoo blijft deze herwouding
in vrijen arbeid toch een kostbaar w e r k , en het mag betwijfeld worden of het nut dat men er uit een klimatologisch oogpunt van verwacht, wel in verhouding staat tot
de daarmede gepaarde hooge uitgaven. Wel is waar tracht
men door lusschenbouw van kina (c. succirubra) de kosten
der herbossching later eenigszius te dekken , maar daar
waar deze het meest noodig i s , boven 1600 h. 1900 M.
hoogte, houdt de kinacultuur op. Meer heil wordt verwacht
van het streng bewaken dier hooge berghellingen tegen
verdere uitroeiing van het door de natuur zelve in het
leven geroepen bosch. Op sommige plaatsen ontwikkelen
zich toch allengs weder de oorspronkelijke bosehjes van
acacia, myrica , vaccinium en andere soorten , en men
heeft dus slechts te voorkomen dat die nieuwe natuurlijke
bosehjes, zocals tot dusver gedurig geschiedde, door de
bevolking worden geveld ter verkrijging van brandhout.
Het aankweeken in verschillende bergstreken van de
Australische eucalyptus globulus heeft tot nu toe niet aan
de verwachting beantwoord, ook omdat de gelegenheid
ontbreekt om op die hooge en afgelegen bergterreineu aan
de plantsoenen de noodige zorg te wijden. Daarom werd
met de verdere aankweeking alleen nog voortgegaan op
den Merbaboe, waar het boschpersoneel er in geslaagd is
om door eene meer intensieve cultuur de kwijnende eucalyptus-plantsoenen krachtig te doen herleven.

E

In 'r geheel werden in 1882/83 met andere houtsoorten
dan djati beplant 411 b o u w s , tegen 439 bouws in den
voorafgeganen westmoesson.
In het najaar van 1883 werden voor 't eerst maatregelen
genomen tot het geregeld aankweeken van regeeringswege
van caoutchouc-boomen op Java. Op eenige plaatsen in
de gewesten Krawang en Preanger regentschappen zijn
daarvoor pëpinières aangelegd, waarvan men tegen het
einde van 1884 de noodige jonge planten hoopte te verkrijgen , die op gunstig gekozen terreinen in de beide residentiën in den vollen grond zouden worden overgebracht.
Ook z a l , in verband met de uitkomsten van het hiervóór
op blz. 97 bedoelde onderzoek op Sumatra , begonnen worden met het aankweeken van getahpertja-boomen op Java.
Hoewel in 1883 langdurige droogte heerschte, werd
toch weinig schade door boschbranden aangericht. In de
bergstreken geraakten wel alang-alangvelden in brand ,
maar de volwassen djatiboomeu en zelfs de plantsoenen
die slechls twee jaren oud zijn ondervinden daarvan geen
•nadeel, terwijl over de jongere aanplantingen (die vóór de
toepassing van de hooger bedoelde gecombineerde cultuur
zoo dikwijls door brand werden aangetast) thans met zorg
•wordt gewaakt door de planters der daartusschen geteelde
veldvruchten.
In 1883 werden geen nieuwe wildhoutbosschen onder
geregeld beheer gebracht. Alvorens daarmede voort te
g a a n , wenschte de Regeering eenige vaste regelen te
stellen ter bepaling tot welke hoogte boven den zeespiegel
de ontginning van boschgronden voor particuliere landbouw-
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ondernemingen kan worden toegelaten en van welke hoogto
af de bosschen moeten worden in stand gehouden. Nadat
daaromtrent het advies van deskundigen was ingewonnen,
werd bij eene kabinetsmissive van 8 April jl. de directeur
van binnenlandsch bestuur gemachtigd om den hoofden
van gewestelijk bestuur en den ambtenaren bij het bosch
wezen op te dragen bij het doen van voorstellen tot verdere
reserveering van wildhoutbosschen of tot herziening zoo
noodig van de ter zake reeds uitgevaardigleordonnantiën
naar de volgende beginselen te werk te gaan : 1°. waar het
geldt het behoud der bosschen om klimatologische redenen
in verband met de belangen der irrigatie: a. sparing van
die bosschen welke in de bergrijke streken van W e s t Java op meer dan 5000 en in die van Midden- en ü o s t Java op meer dan 4000 Khijnlandsche voeten (respectievelijk 1570 en 1255 IL) boven den zeespiegel geleg.-n zijn ;
b. in de minder bergrijke streken, behoud van de bosschen
op de toppen van heuvels en laag g e b e r g t e ; c. behoud
van het bosch op 25 Khijnlandsche roeden (ruim 94 M.)
rondom bronnen en meren ; — 2°. wat de zorg voor het
behoud van timmerhout betreft: a. sparing van de bosschen
in geïsoleerde streken waarheen moeilijk djatihout is te
vervoeren; b. het aanhouden van die bosschen welke, in
streken waar op voldoenden afzet is te rekenen , veel goed
hout opleveren en welke dus te eeniger tijd voor gouvernements- of voor particuliere exploitatie in aanmerking
zouden verdienen te komen. Tot zekere grenzen behoeft iutusschen de gewenschte sparing der bosschen op de berghellingen niet aan de uitbreiding van den landbouw in dun
weg te staan Immers koffie- en kinatuinen, ofschoon uit eeu
klimatologisch oogpunt niet wel gelijk te stellen met een oor
sproukelijk woud, kunnen, mits goed aangelegd (van terrassen
voorzien) en goed onderhouden, mede geschikt geacht worden
om de nadeelige gevolgen van outwouding te temperen.
Het afbakenen en begrenzen der djatibosschen , volgens
het gouvernementsbesluit van 16 November 1871 n°. 1 0 ,
vorderde g e s t a d i g , maar, in verband met den veelomvattenden werkkring der houtvesters, slechts langzaam. Het
n u t van deze vastlegging der greuzeu van de djatibosschen
blijkt allengs meer een zekere waarborg te zijn tegen de
ontginningen door welke over geheel Java de grenzen der
djatibosschen voortdurend werden teruggedrongen. Met
deze afbakening gaat tevens het weder met djati beplanten
der binnen de bosschen voorkomende opene plekken gepaard , voor welk werk , bij het thans vigeerende stelsel
van boschcultuur in vereeniging met de teelt van veldgewassen, gemakkelijk de noodige werkkrachten zijn te vinden
In de Preanger regentschappen werd geregeld voortgegaan met het kappen der op de uitloopers van het Ge.!ehgebergte buiten de grenzen van de aldaar in stand te
houden wilJhoutbosscheu verstrooid staande rasamala-boomen. Eene groote hoeveelheid van het deugdzame rasamala-hout werd op die wijze voor rekening van den lande
gekapt en van tijd tot tijd tegen goede prijzen op publieke
veiling verkocht.
De uitdunning en zuivering der djatibosschen in eigen
beheer (verg. vorig verslag blz. 195) leverde in het afgeloopen jaar in Japara geon batig saldo o p , doordien veel
werd uitgegeven voor werken van blijveuden a a r d , o.a.
tot verbetering van het wegenstelsel. In Saniarang daarentegen werd daarmede eene niet onaanzienlijke winst behaald. In Ctieribon, waar de voorheen zoo uitgestrekte
djatibosschen bijna geen timmerhout meer bevatten , werd
in 't laatst van 1883 met kracht begonnen aan het zuiveren in eigen beheer, ten einde vervolgens ideuwe plant*
soenen te kunnen doen aanleggen. Uitdunning van djatibosschen in eigen beheer vond voorts in verschillende andere
gewesten plaats, vooral in de Preanger regentschappen. Voor
eene beslissing van de vraag of het stelsel van eigen
exploitatie in 't vervolg meer op den voorgrond zal behooren
te treden , zijn nog geen genoegzame gegevens voorhanden.
Of bij gouvernemeuts-exploitatie op ruimere schaal, gepaard met hetgeen noodig is om de instandhouding der
bosschen te verzekeren , de uitgaven in voldoende mate
door inkomsten zullen opgewogen of overtroffen worden,
zal voornamelijk afhangen van het debiet van bout buiten
Indië. En vermits hier te l a n d e , volgens bij den handel
ingewonnen berichten, alleen bezaagd hout van groote
afmetingen (van 10 a 12 M. lengte en 0,45 a 0,50 M.
breedte en dikte) van de hand is te zetten wordt thans
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onderzocht of de van gtuveruetueutswege in bewerking
genomen of te nemen djatibosschen een genoegzamen voorraad van zulk zwaar hout bevatten en of de exploitatieen transportkosten gedekt en winsten gemaakt kunnen
worden als liet hout hier te lande verkocht wordt voor
den prijs dien het geacht wordt te kunnen b e l i n g e n ,
namelijk f 85 | f 100 per M'.
In Soerakarta, waar het Gouvernement, buiten het gebie 1 van prins MANGKOB NKOORO , het recht van beschik-

king heeft over de djatibonmen , is van lieverlede het op
de buurlanden groeiende djatihout bijna algemeen door de

landhuurderi van de Regêerlng gekocht, veelal om, na

do veiling, over do leeggekapte gronden ten behoeve van
den landbouw te kunnen beschikken. Sedert bij Indisch
Staatsblad 1882 n°. 281 de controle over de bosschen in
de Vor-teulanden van den te ver af ge vestig ien houtvester
van Ngawi (Madioen) op dien te Samarang is overgegaan ,
is h t bosohpersoneel in de nog gereserveerde bosschen
van Soerakarta krachtig opgetreden , ten gevolge waarvan
het Gouvernement daaruit thans aanzienlijke inkomsten
t r e k t , tjrvvijl n u ook eene behoorlijke regeling is gemaakt
omtrent de voorziening in de behoefte aan hout voor de
openbare werken in Soerakarta. Het Gouvernement heeft
er niet het recht om leeggekapte buschgronden voor nieuwe
aaiiplantiugen te bestemmen, maar daarop behoeft, naar
de meening vin de Indische Begeering, ook geen prijs te
worden gesteld , want om klimatologische redenen behoeven
de bosschen in Soerakarta , waar zij slechts in lage streken
voorkomen, niet te worden behoulen , en voor de openbare
werken zal per spoorweg altijl gemakkelijk hout uit
Samarang en Ma Hoen te verkrijgen zijn. In Djokjokarta

wordt aan de instandhouding der djatibosschen (die allen

in het Zuidergebergte gelegen zijn , doch wegens minder
gunstige omstandigheden van den bodem over ' t algemeen
in ouvoorl religea toestan.! verkeeren,, op voldoende wijze zorg
ge.lra.ren door hetsultaosbestuur, dat krachtens eene in 1847
getroffen regeling met het beheer der djatiboaschen belast is.
In iedeiv.i «restmoeason worden in Djokjokarta zelfs meer
djatib tomen bij geplant dan uit de bossclien worden gekapt.
Terwijl van de in de gouvernements-residentiën met particulieren gesloten contracten voor de leegkapping van
boachpercaelen met vrije beschikking over het verkregen
hout in 1833 drie ten einde liepen (namelijk die vo >r de
perceelen Terbono in Japara en Sedan en Djatilawang in
K'iinbang) en van <lie voor het zuiveren van bosschen twee
(één in Sa narang en één in Madioen), werd iu genoemd
j a a r slechts één p e r c e l ter leegkapping uitgegeven, namelijk Goenoeng Krikil in Ciieribon , groot 303 bouws , en
we! voor vijfjaren te^ren f 3000 'sjaars Het in 't vorig
verslag (bis. 196) bedoelde contract betreffende de djatiboschjes Seplem en Lcngki in J a p a r a , dat in één jaar
moest afloopen , is door den aannemer onuitgevoerd gelaten , en hij is in rechten aangesproken moeten worden
voor de betaling van de pachtsom (f 20 000). Nog één
bo.schexploitatie (Loanoh in Kern bang) had in 1883 moeten
afloopen, maar voor de beëindiging d a a n a n is den aan-

nemer een uitstel van tien maanden verleend. Behalve de
laatstbedoeliIe, waren bij het einde van 1883 op Java 27
houtkap-ondernemingen op contract met het Gouvernement in w e r k i n g , namelijk 23 waar het hout ter beschikking van de ondernemers verbleef, en 2 waar het hout
voor het Gouvernement gekapt werd. Van de 25 eerstbedoelde contracten verstrijken er in dit jaar 4 , in de jaren
1885 tot en met 1890 achtereenvolgens 6 , 3 , 3 , 2 , 1 ')
en 5 , en in 1892 1. De twee contracten voor aankap ten
behoeve van het Gouvernement duren respectievelijk tot
Maart 1887 en tot bet einde van 1892. Voor verdere b i j zonderheden nopens deze 27 ondernemingen (waarvan er
13 in hanlen van Chineezen zijn) en nopens die waarvan
de contracten in 1883 verstreken, wordt verwezen naar

bijlage FFF hierachter. In 1883 badden 27 ondernemingen

te zamen f 586 251 aan pacht te betalen. (De verschuldigde
pacht zou echter slechts f 503 735 hebben bedragen wanneer niet 4 ondernemingen elk twee jaarpereeelen in bewerking halden genomen in plaats van één.) l)edoorsomm i g ! ondernemers te betalen jaarlijksche afkoopsom wegens
de door het boschpersoneel overgenomen zorg om de leeggekapte jaarpercclen weder plantklaar te maken , steeg
iu 1883 van f 14 210 tot f 15 4 4 0 , doordien eene dergelijke
schikking ook met den contractant van Kedawoeng (Tagal)
getroffen en van hem eene jaarlijkscho retributie van
f 123') bedongen werd. Daar verder door den contractant
van Gondang (Ke.liri) in 1883 f 1304 boven de gewone
pachtsom verschuldigd was wegens eenige hem afgestane
djatiboomen buiten zijn contr.-.ctsgebied , hadden dus over
1883 de boatcoatractanten aan het Gouvernement op te
brengen f 602 9 9 5 , tegen f 4 9 1 0 2 5 in 1882. In de eerste
maanden van 1884 is eene aanbesteding uitgeschreven van
twee nieuwe boschperceelen : Djatikoekoesan in Bezoeki en
Dehh in Samarang , groot respectievelijk 230 en 679 br.uws,
te exploiteeren uiterlijk: het eerste in vier jaren , te rekenen
van 1 Augustus 1884, het andere in vijf j a r e n , in te gaan
1 Septem'.er 188i. Het perceel Djatikoekoesan is g e g u n d
aan een Ruropeeschen ondernemer, het perceel Delih aan
een Chinees, tegen respectievelijk f 32110 eu f 113 500
voor de geheele boutmassa.
Tweemaal werd in 1883 aan landhuurders in Soerakarta
het recht van beschikking afgestaan over het op hunne
gronden aanwezige djatihout; in het eene geval (buurland
Madjenang) tegen eene betaling van f 20 874 in tien jaarlijksche termijnen , in bet andere geval (buurland 13ro;?mboeng Ga ding) tegen betaling van f3367,50 in vijfjaren.
Over den verkoop van het op bet land Getas groeiende
djatihout (verg. de beide vorige verslagen) kon de Itegeering bet met de huurders nog niet eens worden, omdat zij
steeds een te lagen prijs boden.
De bij de verschillende houtkap-ondernemingen in de
gouvernements-residentiën verkregen hoeveelheid hout
wordt opgegeven iu 1882 en 1883 te hebben bedragen als
v o l g t , waarbij echter valt op te merken dat de productie
aan brandhout voor de meeste ondernemingen onvermeld
is gelaten.

Gekapte hoeveelheden.

Afgevoerde hoeveelheden.

O r a n m m s i voos:

leegkapping met vrye beschikking over het hout:
timmerhout
brau.lhout a)
leegkapping ten behoeve van den lande:
timmerhout
dwarsliggers
mitdunning of zuivering van boschperceelen, met vrije
beschikking over het weg te ruimen hout:
timmer- en brandhout
balken

1882.

1883.

1882

1883.

45 510 JP.
2 437 vadem

40 499 M3.
7 G88 vadem

43 328 JP.
3 912 vadem

51 076 SP.
5 841 vadem

3122 JP.
6) 37 300 stuks
niet opgegeven
id.

5 024 JP.

niet opgegeven
id.

8 296 JP.
b) 37 300 stuks

5 924 JP.
138 stuks

3 147 M J .

8 741 JP.
niet opgegeven

idem met levering van het hout aan den lande:
2505 JP.
1 414 JP.
id.
id.
timmerhout
a) De opgaaf heeft betrekking tot de ondernemingen Sidowajah en Goenoeng Kendeng, waar uitsluitend brandhout wordt verkregen.
4) Afkomstig uit de in 1882 afgeloopen exploitatie van het boschperceel Parengan.
werd gekapt 12 682 M s . djati- en 9 638 M». ander b o u t ,
Overigens werden in 1833 aan 's lands bossehen op Java
nog de volgende houtmassa's ontleend. In eigen beheer
tegen 12 838 en 4 161 M 3 . in 1882. Op licentie werd gevermeld dat dit contract in 1886 zou afloopen, maar in 1883 is
•) Het contract dat uiterlijk in 1889 zal afloopen betreft het perde duur drie jaren verlengd, omdat aan het perceel zjjn toegevoegd
ceel Lodojjo in Kediri. In het vorig verslag (bijlage LLL) werd
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kapt (aan djati- en ander hout gezamenlijk): door de inlandsche bevolking 2550 en door particulieren 1252 M*.,
welke hoeveelheden in 1882 bedroegen 1881 en G49 M s .
Verder werd aan particulieren nog vergund liet kappen
van 1230 sndingpalinen, tegen 70 stuks in 1882.
De geldelijke inkomsten die het Gouvernement aan de
exploitatie van 's lands bosschen op Java ontleende,
worden berekend in 1883 te hebben bedragen .• onzuiver
f 1 354 5 3 6 , zuiver (echter zonder de kosten der boschpolitie in rekening te brengen) f 8 2 3 8 2 8 , tegen f 1 204 783 ,
en f 7 1 7 374 in 1882. Da onzuivere inkomsten zijn aldus
te specificeeren :

dienst der staatsspoorwegen werd gekapt in het tracé der
in aanleg zijnde lijnen, noch < ok de waarde v»in die in beslng genomen (onwettig gekapte) houtwerken welke niet, publiek verkocht inanr voor's landsdienst aangewend werden.
De uitgaven ter zake van het boschwezen bed roetten
(ongerekend de kosten der boachpolitie) in 1882 f 4 8 7 409
en in 1883 f 530 708 , te verdeelen als volgt:

1882.
1883.
a. pacht verschuldigd door lioutkapondcrnemers wegens de hun ter leegkapping voor
eigen rekening afgestane bosehpereeelen . . a) f491 025a) f602995

3". uitgaven voor het zuiveren, uitdunnen en
exploiteeren in eigen beheer van djatibos»chen en
aanplantingen
154640 6)220285
4°. idem voor het afbakenen van do bosschen en het
opnemen van nieuw uit te geven bosehpereeelen.
2 524
2 747

«. retributie van houtkap-ondernemers voor
het uitdunnen on zuiveren van bosehpereeelen
(in verhouding tot de hoeveelheid hout waarover z(j de beschikking verkregen) . . . .
e. opbrengst van bosehpereeelen welke door
aannemers ten behoeve van den lande werden
leeggekapt, uitgedund of gezuiverd; met andere
woorden verschil van de tariefswaarde van het
geleverde hout (in 1882 f 198 068 en in 1883
f 243 680) en het aan de aannemers betaalde
kap-, sleep, en vervoerloon (in 1882 f 148 742
en in 1883 f 118 828)
d.
(zie
e.
was

pacht der Krawangsehe strandbossehen
bpUige NN hierachter)
retributie voor het afstaan van houtgcop gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

f. retributie voor het afst..an van djatibosschen op huurlanden in de Vorstenlanden . .
g. waarde (volgens tarief) der in eisen beheer voor 's lands dienst gekapte djati- en
andere houtwerken

15 457

13 199

49 326

124 852

8 100

8 112

14 772

14 334

29 297

34 CS0

352 326

310 855

2 614

3 556

f. idem ter zake van door particulieren op
licentie gekapte houtwerken

11610

14 627

k. opbrengst bn verkoop van op verschillende
wijzen verkregen en niet voor "s lands dienst te
benuttigen houtwerken 4)

229 838

223 566

/. boeten van houtkap-ondernemers geind .

418

„

m. belasting voor het van particulierelanden
uitgevoerde djatihout (Indisch Staatsblad 1821
n". 29)

„

2 148

n. retributie verschuldigd door den aannemer der boschexploitatic ten dienste der marine
(zie hierboven sub c), wegens a;>n hem afgestane voor 's lands dienst onbruikbaar bevonden
boomen

„

1500

Totaal

.

.

2'. kosten van aanleg van nieuw djati- en wildhoutplantsoen
107 843 a) 70 365

6». k a p - , sleep- en vervnerloon van het hout
afkomstig uit de bosehpereeelen die door aannemers
ten behoeve van den lande werden leeggekapt,
uitgedund of gezuiverd c)
memorie memorie
6". diverse kleine uitgaven
2 040
2 478
f 487 409 1530 708

h. retributie terzake van het door de inlandsche bevolking krachtens vergunning in 's lands
bosschen gekapte djati- en ander h o u t . . .

o. terugbetaling van kap- en sleeploon voor
aan den Soesoehoenan van Soerakarta verstrekte houtwerken

1882.
1883.
1°. traktementen, enz. van het technisch personeel f 220 362 f234 835

„

132

. f 1 204 783 f 1354 536

a) Dit cjjfer wflst het verschuldigde, niet het werkcljjk aan den
lande betaalde bedrag aan.
b) Hieronder ook verbeurd verklaarde (onwettig gekapte) houtwerken verkregen h(j het zuiveren, uitdunnen en exploiteeren van
boschgedeclten in eigen beheer.

Voor zooveel in bovenstaande opgaven voor de verkregen
houtwerkexi eene geldswaarde is uitgetrokken , moet weder
herinnerd worden dat de opgegeven sommen als minima
zijn te beschouwen , vermits de waarde naar de tariefsprijzen is in rekening gebracht en deze veel lager zijn
dan de marktwaarde. Overigens is in de uitgetrokken
totalen niet in rekening gebracht de waarde van het vele
djati— en ander hout dat door en ten behoeve van den
eenigc daarlangs gelegen stukken djntibosch, te zamen p. m. 328
bouws beslaande, waarvoor door het Gouvernement eene betaling
is bedongen van f 72 000, te voldoen in drie gelijke jaartermunen
van f 24 000, ingaande met het jaar volgende op dat waarin de
laatste pachttermun betreffende liet oorspronkelijk perceel zal zjjn
betaald. Daar de ondernemer in 1882 en 1883 vier jaarperceclen
lecgkapte in plaats Tan twee, zal waarschijnlijk de bedoelde laatste
pachttermun vóór 1886 betaald zijn en het verlengde contract vóór
1889 alloopen.

Handelingen der Staten-Generanl. Bijlagen. 1884-1885.

a) Voor 1883 zijn buiten rekening gelaten de kosten vandieaanplantingen welke uitsluitend ten doel hadden om gronden geschikt
te maken voor de goiivernementskolfieciiltuur , welke kosten — zooals reeds op blz. 187 hiervóór is opgemerkt — niet ten laste van
het boseliwczcn zjjn te bren_rcn.
b) Onder dit cijfer zjjn ook begrepen de uitgaven voor boschen rail wegen en verderen inventaris ten behoeve der gouvernements-exploitatie in Japara, waarvoor in 1883 eene som van f 89 456
werd besteed.
r) Deze betalingen worden hier voor memorie uitgetrokken,
omdat zjj reeds in Mindering •0» gebracht b;j de straks vermelde
berekening (zie sub r hiernevens) betn-ffende de waarde van bet op
die wijze door den lande verkregen hout.

Nopens den handel in djatihout op de drie hoofdplaatsen
van Java is het volgende aan te teekenen.
Te Batavia, waar de markt ruim voor/Jen bleef, was
in 1883 de omzet geringer dan in ! 8 8 2 , doch de prijzen
ondergingen weinig verandering. Balken van 2 tot 6 M.
lengte werden in den regel tot circa f GO per 11*. verhandeld. Vo'T hout van grootere afmetingen . dat minder
overvloedig voorkwam , werd tneer betaald. In deiail werd
djatihout verhandeld tot 100 a 135 pet. boven gouveroenientstarief, naarmate a contant of op 3 a 4 maanden
krediet werd verkocht en het eene kleine of eene grootere
hoeveelheid gold. Oud hout werd tegen tariefswaarde of tot
20 a 50 pet. boven tarief van de band gezet. Ook te Samarang bleven in 1883 de houtprijzen vrij wel on\vranderd ; hout van normale afinetingen werd steeds grif van
de hand gezet, en ook bet debiet van klein hout bleef
vrij bevredigend. Brandhout werd echter in veel mindere
mate dan anders verkocht ten gevolge van de langdurige
droogte in 188:5, en hout van buitengewone afmetingen
werd slechts bij uitzonderil g voor den handel genomen.
Voor Soerabaija valt te wijzen op eene groote omwenteling
in den omzet van djatihout als een gevolg van de uitbreiriing die het net der staatssponrwegen heeft ondergaan.
Daardoor toch hebben verschillende ondernemingen voor
het eerst de gelegenheid gekregen om baar hout naar die
hoofdplaats af te voeren. Men schat dat in 1883 aan djatitimmerbout te Soerabni'a voor eene waarde van ongeveer
f */| millioen is omgezet, benevens nog f 100 ('00 aan
brandhout. Gemiddeld werd voor het timmerhout, circa
f 40 per M*. bedongen. Elders in de residentie Soerabaija
werd voor eene waarde van f 200 000 aan brandhout gesleten. Ofschoon , ten gevolge van een verscherpt p<diüctoezicht op de Solo-rivier, de aan veeren uit B e m l a n g en
Madioen van onwettig verkregen houtwerken veel minder
waren dan vroeger, blijft de mededinging van dit hout
n o g altijd eene oorzaak van d e g e l r u k t h e i d der noutpri : zen
te Soerabaija.
Uitvoer van djatihout naar plaatsen buiten N< derland.-chIndië kwam ook in 1883 weinig voor. Alleen weiden 3739
balken en 250 kromhouten , van de onderneming Lodi ijo
i:i Kediri afkomstig, van Soerabaija naar Nederland verscheept, en eene onbeduidende hoeveelheid djatipbinken
van Batavia naar Hongkong uitgevoerd. Volgens een bericht van de Nederlandsche Hundelmaatschappij van Mei j l .
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was ia den laatsten tijd eonig Java-djatihout door do
Koloniale Bank hier te lande aangevoerd , dat wegens zijne
minder gezochte afmetingen niet dan zeer lage prijzen ha I
kunnen bedingen , en waarvan toen nog 1438 bulken onverkocht waren. Bijzonderheden en prijzen nopens do verkoohte partijen vindt men niet opgegeven; evenmin of de
bedoelde houtwerken die van de onderneming Lodoijo waren.
Overigens is nog mede te deelen dat voor rekening van
een anderen importeur in 1883 800 M3. Java-djatiliout van
betere afmetingen hier to lande werden te gelde g e m a a k t ,
namelijk van eene dikte en breedte van meestal 35 a 50
c.M. en overigens van 60 a 80 c.M., terwijl de lengte bedroeg 3 a 5 M. en 5 a 8 M. Deze laatste balken bedongen
f 90 a f 100 per M»., de korteren f 85 a f 90 per M».
Verder is nog in Augustus jl. te Amsterdam eene \eiling
gehouden van 40 blokken Java-djatihout, waarvoor echter
geen groote kooplust bestond. 30 blokken werden gegund
tegen f 49 a f 90 per M*., terwijl da overigen wegens te
l a g e biedingen (f 70 a f 105 per M3.) werden opgehouden.
Onder het technisch persoi.eel van het b sehwezen waren
bij den aanvang van 1884 alle rangen overeenkomstig de
formatie bezet. Ken der betrekkingen van houtvester 2de
klasse werd aanvankelijk nog waargenomen door een van
buitenlandsch verlof teruggekeerden houtvester 1ste klasse ,
die echter in Maart, toen een houtvester 1ste klasse den
dienst met pensioen verliet, in zijn vorigen rang weid
herplaatst. In het begin van 1884 was nog één van dein
het najaar van 1881, na voltooide opleiding in Europa, ui.tgezonden boschambtenaren boven de formatie in dienst;
ook hij werd echter in Maart jl. in het kader opgenomen.
In het najaar van 1884 zijn weder een tweetal jongelieden ,
die den voorgeschreven cursus in Pruissjn hadden volbracht
en daarna nog eenige oefeningsreizen elders hadden gemaakt . ter beschikking 1 van den Gouverneur-Generaal ^esteld. In hunne plaats zijn twee nieuwe élèves ter opleiding
in Pruissen aangewezen, namelijk één diu aan de rijkslandbouwschcol het diploma van landbouwkundige verworven had en één van het vijftal zijner mede-a Jspiranten ,
die allen den vijfjarigen cursus Moer hoogere burgerschool
met goed gevolg hadden doorloopen. De keuze van dezen
laatste!) kandidaat werd bij vergelijkend examen bepaald ;
de eerstbedoeldo kandidaat werd afzonderlijk geëxamineerd.
Een der betrekkingen van opziener 3iie klasse bij het
boschwezen , zoomede de in 18C2 ten behoeve van de theecontracten in de Preanger regentschappen in dienst gestelde
vijf mantri's leuweung werden in 1883 ingetrokken en in

GEWESTEN.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger regentschappen
Chcribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rcrnbang
Socrubaiia
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoek!
Banjoemas
Bagelcn '
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madiocn
Kediri
Madura
Totaal in 1882.
.

. 1881.

Buffels.

570
172 159
33 085
171 859
135 105
132 219
57 282
189 789
129 631
228 176
145 775
13 495
4 639
26 431
118 526
79 763
47 178
57 062
173 740
171 844
179 996
53 178
378 505
333

Kunderen.

658
11810
1518
8 707
19C0
O 1 127
3 645
63 475
1897
137 226
214 244
173 645
147 593
196 897
70 907
104 816
91796
71 193
102 960
123 607
56 721
373 156
1 959 558
0 1878 573
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de plaats daarvan vier mantri's-politie bij het boschwezen
aangesteld. Ook werd op eenige plaatsen , alwaar dit bijzonder noodig werd g e a c h t , het politietoezicht over de
djatibosschen verscherpt door tijdelijk nog eenige innntri's
en boschwachters in dienst te stellen.
c.

Veeteelt.

Ten aanzien van de sterkte van den veestapel op Java
en Madura zijn hier te lande nog geen nadere opgaven
ontvangen dan over 1882. Met betrekking tot de vijf gewesten in W e s t - J a va waar in de drie voorafgegane jaren
vooral onder de buffels groote verwoestingen door de veepest waren aangericht, wijzen die opgaven alleen voor de
residenti6n Preanger regentschappen en Cheribou eene
nieuwe vermindering van het getai buffels a a n , die echter
voor beide gewesten te nUBflO slechts 5000 beesten bedraagt.
Daarentegen wordt voor de gewesten Bantam , Batavia en
Krawang het getal buffels op 31 December 1882 ruim
29 000 hooger gesteld dan bij het einde van 1881, welke
vermeerdering evenwel niet geheel als werkelijke toeneming mag worden a a n g e m e r k t , maar voor een groot ge-

deelte op rekening wordt gesteld van meer-bevinding bij

gelegenheid van de gehouden registratie , tellingen braudmerking van het vee. Het getal runderen zou, volgens
de over 1882 ontvangen cijfers, in al de vijf gewesten zijn
toegenomen en wel met ruim 7000 stuks. W a t de gegevens
der overige gewesten betreft, doen zich ook nu weder hier
en daar eenige belangrijke schommelingen in de opgaven
voor, bij vergelijking met de over vorige jaren geleverde
cijfers, zonder dat daarbij bepaalde toelichtingen zijn verstrekt. Men houde hierbij echter in het oog dat de cijfers
door de inlandsche hoofden worden geleverd, en dat de
nauwkeurigheid daarvan te «rentenen overlaat en niet altijd
genoegzaam kan worden gecontroleerd. Alleen ten opzichte
van Madura, waar volgens de opgaven over 1880 en 1881
271 076 en 276 554, en volgens die over 1882 373 156
rundeien zouden worden aangetroffen, vindt men vermeld
dat dit laatste cijfer als eene verbeterde opgaaf is aan te
merkeu ten gevolge van eene juistere opneming van den
veestapel in de afieeling Sumanap.
Bij liet einde van 1882 zou volgens de boven besproken
opgaven het getal buffels, runderen en paarden , zoomede
het getal voertuigen voor personen- en dat voor goederenvervoer in de verschillende gewesten hebben bedragen als
vols-t:

Paarden.

Te zaaien.

Aantal
Voertuigen bestemd voor
beesten gehet vervoer van
middeld per
1000 inlanders. o)
personen.
goederen

6 200
12 828
9 427
45 735
41607
44 746
319-S3
53 412
9 197
9 185
8 543
7 388
29 118
46 839
28 275
21 380

63 001
£0)869
40 325
223 760
156 252
144 464
67 127
266 092
140 955
411 137
401 626
231 886
184 215
276 743
198 630
193 764
147 517
135 643
305 818
342 290
264 992
447 714

112
243
145
143
123
154
130
210
174
381
234
312
362
516
190
152
207
289
307
342
334
413

509 7:>7
518 439

4 847 820
i)4 730 887

242
238

4 773
19 900
5 722
43 194
19 187

11 118

417
a 006
183
751
898
634
453
542
958
780
1 777

1 160
2 035
531
281
303
227
666
689
216
353
876
17 736
15 869

808
5 522
1407
3 011
6 129
3 218
2 546
3 508
6 430
1406
8 927
6 664
17 173
5 390
567
1753
204
3 376
5 147
679
3 130
675
87 670
rf) 79 274

a) Vermits het vee dat aan Europeanen en andere niet-inianders toebehoort niet afzoaderiyk is opgegeven en bovendien in elk gewest
slechts een zeer klein gedeelte van de opgegeven totalen kan uitmaken, is bij deze berekening van de veronderstelling uitgegaan dat
de geheele veestapel het eigendom der inlandsehe bevolking is.
b) In vorige jaren had men verzuimd de karren mede te rekenen die in de districten Sindnnglaut en Lossari voor het transport var.
riet en suiker gebezigd worden.
c) Naar thans gemeld wordt was het in 't vorig verslag genoemde c[ifer fcutief. In plaats vp.n 1349 runderen hadden toen 983 mo
zjjn opgegeven , en in plaats van 3833 voertuigen voor goederenvervoer 3383.
d) Verbeterde opgaaf (verg. de voorgaande aanteekening).
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In Bantam, waar in de op 27 Augustus 1883 door de
vloedgolf geteisterde streken veel vee is omgekomen , weroen 380 te Batavia en elders aangekochte karbouwendoor
het Kiakatau-comité verstrekt a«n hulpbehoevenden in de
afdeelingen Tjiringin en Anjer die vroeger in het bezit van
jilnegvee waren. Overigens had in liet afgeloopen jaar in
dit gewest geen invoer van vee plaats. In verband hiertnede en met de omstandigheid dat de veestapel in Ban1ain , ook zonder toevoer van buiten, langzamerhand weder
in getalsterkte toeneemt, terwijl bovendien de voortgezette
registratie bij vernieuwing aan het licht bracht dat er meer
vee in Bantam aanwezig is dan aanvankelijk aan het bestuur was opgegeven , werd de maatregel betreffende het
toekennen van premiBn op den invoer van buffels in dit
gewest (verg. het verslag van 1882 blz. 118) ingetrokken.
Ook iu 1883 wei-den de proefnemingen voortgezet met
het aai lic wecken van de in vorige verslagen genoemde uitbeeouehe grassoorten, als de tóosinté uit Guatamala, het
zoogenaamde reuzengnis, en de rheaua luxurians , maar
doorgaans met weinig gunstige uitkomsten. Als oorzaken
van het telkens mislukken der proeven met laatstbedoelde
grassoort worden opgegeven zoowel de spoedige ontaarding
van het gewas als de omstandigheid dat tot het welslagen
er van bemesting en diepe omwerking van den grond vereischt worden , waartoe de bevolking moeilijk te bewegen is.
Op weinige uitzonderingen na, wordt door niet tot de
inlandsche bevolking behoorende personen weinig werk
gemaakt van veefokkerij.
Het vee dat op de verschillende lanlbouwondernemingen
wordt aangehouden dient meestal tot mestwinningof voor
den landbouw. Wat de erfpachts- en huurlanden betreft
(omtrent de particuliere landerijen zijn te dier. aanzien geen
opgaven ontvangen) vindt men de voornaamste veefokkerijen op de ondernemingen Rarahan en Argalingga in de
Preanger regentschappen, terwijl in Bantam op de onderneming (joenoeng Poentang met het fokken van runderen
en op Tjikadoe met het fokken van buffels en runderen
begonnen is. De kleine veefokkerij op het huurperceel
Poeloe Pandjang (Japara) heeft door gebrek aan weidegronden opgehouden te bestaan.
De stationneering van eenige aan het Gouvernement toehehoorende overwalsche dekhengsten in de Preanger regentschappen levert gaandeweg betere uitkomsten op.
Aan de Buiteuzorgsche en Preanger-wedloopsocieteiten ,
die mede de verbetering van het paardenras trachten te
bevorderen , werd het gewone jaarlijksche gouvernementssubsidie toegekend. Ook werden voor het houden van inlandsche wedrennen met volksfeesten op de hoofdplaatsen
der residentiën Bagelen en Kadoe weder eenige gelden toegestaan , welke maatregel in 1883 tot de hoofdplaats der
resiJeutie Banjoemas werd uitgestrekt.
De binnenlandsche veehandel was in 1883 niet onbelangrijk , met uitzondering van West-Java, waar ten gevolge van de met, de veeziekte in verband staande (doch
sedert opgeheven) verbodsbepalingen de in- en uitvoer nog
belemmering ondervond. Zooals gewoonlijk werd weder veel
vee van Madura en Bali aangevoerd , zoomede paarden van
Soemba, Rotti, Savoe en Timor. De uitvoer van Madura
bestond hoofdzakelijk uit slachtvee bestemd voor de drie
hoofdplaatsen van Java, voornamelijk ten behoeve van de
leveranciers van vleesch voor de garnizoenen aldaar.
§ 2. Buitenbezittingen.
1°. Atjeh en onderhoorigheden.
Uit de mededeelingen omtrent dit gewest ontvangen
blijkt niet, dat de aanleg van waterleidingen ten behoeve
der rijstcultuur, waarmede men blijkens het vorig verslag
(blz. 199) hier en daar was begonnen , in het afgeloopen
jaar werd voortgezet. Ue kosten van den bouw eener sluis ,
iu het belang van de irrigatie in de XXVI Moekim, door
den luitenant der Chineezen te Penajoeng tot stand gebracht, werden in 1883 van gouvernementswege terugbetaald. Hoofdzakelijk werd de rijst op ladangs en , met zeer
veel zorg , op van regen afhankelijke sawahs verbouwd.
Vele padivelden moesten met den patjol bewerkt worden ,
aangezien er ten gevolge van de ziekten die in vorige jaren
— vooral in 1877 — den veestapel hebben geteisterd , nog

steeds gebrek aan ploegvee was. De rijst-oogst viel over
het algemeen goed uit; het product liet echter in hoedanigheid veel te wenseben over, zoodat, ook orn in de behoeften der troepenmacht en der Europeesche ingezetenen
te voorzien, vrij belangrijke hoeveelheden rijst van Pinang
en elders moesten worden aangevoerd. Volgens opgaven
van onzen consul te Pinang ') werden van daar, evenals
in 1881 , naar Atjeh verscheept omstreeks 140 000 pikols
rijst, tegen p.m. 83 000 in 1*82.
De pepercultwwr leverde in 1883 weder een zeer ruimen
oogst op , en lnewel in verscheidene kustlandschappen ,
alwaar deze cultuur reeds eenogroote welvaart verspreidt,
nieuwe tuinen werden aangelegd, is zij in het algemeen
nog voor groote uitbreiding vatbaar. Het gebruik brengt
mede dat tot bet aanleggen van nieuwe pepertuinen zich
eenige personen vereenigen onder een hoofd (kapala seneboe), dat zich verbindt o m , totdat de eerste vruchten
geoogst worden, in hun onderhoud te voorzien , waartegen
zijne mede-arbeiders hem het product afstaan beneden den
marktprijs na aftrekking van de voorschotten; bij behoorlijk
onderhoud kan i a 3 a 4 jaren geoogst, worden en blijft de
tuin minstens 30 jaren vruchtdragend. De oogst ter Oostkust van Atjeh werd geschat op 120 000 pikols , die ter
Noordkust op 11 000 pikols en die ter Westkust op 10 000
pikols peper , meest zwarte ; alleen onder de laatstgemelde
hoeveelheid is eenige witte peper begrepen. Deze be hagen
zijn echter waarschijnlijk ver beneden de werkelijkheid ,
daar de hoofden de proluctie zoo laag mogelijk opgeven
ten einde het overige te onttrekken aan de betaling van
de hassilbelasting, die door de Regeering tot een bedrag
van '/•» dollar per pikol zwarte peper wordt geheven. De
hoeveelheid peper die in 1883 u't Atjehsche havens te
Pinang werd aangebracht, beliep 122 144 pikols , waarvan
de waarde, naar een gemiddelden marktprijs van 14,71
dollars (f 31,63) per pikol, te stellen was op f 3 863 000.
In 1881 beliepen de invoeren van Atjeh-peper te Pinang
107 050 en in 1882 106 137 pikols, ter waarde, naar een
gemiddelden bandelsprijs van 11,19 en 12,35 dollars (f 25,18
en f 27,79) per pikol, van respectievelijk f 2 695 0(10 en
f 2 949 000. Deze opgaven hebben alleen betrekking tot de
zwarte peper. Aan witte peper uit Atjeh werd in gemelde
drie jaren te Pinang nog aangevoerd achtereenvolgens eene
hoeveelheid van 130, 118 en 435 pikols. De zwarte peper
der Westkust kan , in tegenstelling met die van andere
plaatsen in dit gewest, lang bewaard worden zonder gevaar voor bederf en is daarom zeer gezocht.
Tabak van zeer middelmatige hoedanigheid werd , hoofdzakelijk tot eigen gebruik, in geringe hoeveelheid verbouwd en tot, den prijs van f 0,30 a f 0,35 per katti verhandeld. Er had eenige uitvoer van dit artikel naar Pinang
plaats (volgens opgaven van onzen consul aldaar 28 pikols,
tegen 20 in 1882 en 256 pikols in 1881), terwijl uit de
gewesten Sumatra's Oost- en Westkust tabak werd ingevoerd. Eene tabaksplantage door Chineezen opgericht gaf
geene rekening en werd daarom weder verlaten.
De suikercultuur is bij de bevolking zeer gewild, doch
wordt op beperkte schaal gedreven. Het met zorg gekweekte
riet wordt hier en daar in buffelmolens verwerkt. De op
die wijze verkregen stroop dient hoofdzakelijk tot eigen
gebruik; die van Soesoeh (Westkust) afkomstig, wegens
haren geur zeer gewild , wordt naar alle Atjehsche havens
uitgevoerd.
Klappers en klapperolie worden uitgevoerd naar Pinang,
van waar de eersten als copra verzonden worden naar
Europa. De uitvoer wordt geschat op omstreeks 2000 pikols
'sjaars. Te Pinang beliep de invoer van copra uit Atjeh
in 1881 5060 , in 1882 1329 en in 1883 969 pikols.
Ten aanzien van de in de onderafdeeling Zuidelijke neder*
zettingen van Groot-Atjeh met geldelijke hulp van regeeringswege tot stand gekomen /io/yfeaanplimtingen (zie vorig
verslag blz. 200) wordt alleen medegedeeld dat de productie, in verhouding tot het getal bovnen, zeer gering
was, hetgeen wordt toegeschreven aau de onbekendheid
der bevolking met de koffiecultuur. Bedoelde aanplantingen
zijn de eenige geregelde koffietuinen in Atjeh. Alleen als
nevencultuur wordt eenig werk gemaakt van de teelt van
paggerkoffie en nog het meest van boschkoffie, doch de
') Diens jaarverslag over 1883 is gedrukt als Bijvoegsel tot de
Javasche Courant van 11 November 1884.
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pluk en berei ling geschieden zeer slordig , zoodat het product van geringe hoe lanigheid is. Aan den adsistentresident di;r afdeeling Nooru- en oo.stkust van Arjen werd
in 't begin van 1884 tot liet nemen van eene proef '/2 pikol
Liberia-koffie uit der Bui enzorgsehen plantentuin verstrekt, livenals in IH82 besteedden de Kuropeesche, Chineesclie en In la' dacbe o p k o p e r s geen hoogeren prijs dan
f 18 per pikol ter Westkust en f 20 in üroot-Atjeli , ter•wijl zij op de plaatsen van waar het product naar de Straits
Seulenients en naar Sumatra's Uost- en Westkust werd
uitgevoerd f 2S n f 30 per pikol wisten te bedingen.
T w e n Hi pikols in 1881 en 4 pikols in 1882, werden in
1883 08 pikols Atjeh—koffie te Pinang ingevoerd.
Van de kleine aanpla-tingen van mus/iaatboomen , die
hier en daar on de erven in de landschappet! Soesoeh en
Tampat Toean ter Westkust van Atjeh worden aangetroffen , kan de opbrengst niet worden opgegeven.
De oojjst der piiiangvoU* . welke ter Noord- en oostkust,
vooral in de land.-c lappen Pedir en Giglien , op de peper
n a , het meest worden geteeld, was overvloedig. Uit dien
hoofde en ook omdat de rechtstreeksehe verschepingen naar
de kust van Oromandel in 1883 van weinig ueteekenis
waren , kwamen veel meer pinat gnoten dan in de twee
voorafgegane jan*n te Pinang ter m a r k t , namelijk 94 797
p i k o l s , terwijl die hoeveelheid in 1881 en 1882 achtereenvolgcns beliep b9 7til en 65U67 pikols. De prijzen aldaar
liepen van f 5.70 tot f 7,70 per pikol voor noten in den dop.
De fyt&cultuur, die men in 1880 (/.ie het verslag van
1 8 8 1 , hlz. 189) vruchteloos getracht heeft in Groot-Atjeh
•weder op te beuren, wordt thans alleen nog aangetroffen
in de bovenstreken van Malaboeh, in Waiiah en Senngan
(allen ter Westkust); het product, deels tot het knoopen
van netten gebezig.l , deels naar Groot-Atjeh en Pedir,
tot eene hoeveelheid van 5 pikols , uitgevoerd , werd aldaar
tegen den prijs van f 3,75 • f 5 per katti verkocht.
Als ticcede ycicassen worden op de ladangs en de sawahs ,
al naarmate de rijstoogst goed of slecht uitvalt, d j a g o n g ,
katjang, komkommers, verschillende aardvruchten, enz.
in mindere of meerdere mate aangeplant.
De boschproductcn bestaan in rotting, getah , hars , was
en reukhout en worden hoofdzakelijk naar P i n a n g , soms
ook wel naar Padang uitgevoerd. Te Pinang werden uit
Atjehsche havens aangevoerd: in 1881 8596, in 1882
14 500 en in 1883 slechts 6811 pikols rotting. In Atjeh
werd het product verhandeld tegen f 100 a f 250 per
10 000 stuks. In verschillende staatjes werd naar schatting
p. m. 220 pikols getah ingezameld. De prijzen per pikol
beliepen voor de verschillende soorten als volgt: getah
ramhong f 175 a f 225, getah balam en getah pertja f 125
ü f 1 7 5 , getah palee f 100 a f 150. De uitvoer van was
bedroeg ongeveer 100 pikols, waarvoor f 100 a f 150 per
pikol betaald werd; die van hars 125 pikols, namelijk 25
pikols witte en 100 pikols zwarte hars: de eerste soort gold
f 2 0 , de andere f 5 per pikol. Drakenbloed (djerenang) deelde
in den uitvoer met omstreeks 10 pikols en bedong f 175 a
f 200 per pikol. Salisaribast (eene soort van r e u k h o u t ) ,
waarvau circa 20 pikols werden uitgevoerd, bracht f 15a
f 17,50 per pikol o p , terwijl een drietal andere soorten van
reukhout:garoe loengké (zwart), garoe kemoe (geel) en garoe
betoel (grijs) door Cnineezen eu Klbignlee/.en tegen respectievelijk f 10 , f 7,50 en f ü,25 per pikol werden opgekocht.
Bovendien werd tot eigen gebruik sa pan hout ingezameld.
Omstreeks 11 pikols icoor vonden hun weg naar Padang
en Pinang en golden aldaar f 5 a f 12,50 per katti.
De veestapel groeit langzamerhand weder aan. In verhouding tot andere gewesten was het vee echter nog duur ;
opgaven nopens de prijzen van het vee zijn niet ontvangen.
Evenmin ten aanzien van de paarden , die uitsluitend, uit
de Gajoelanden afkomstig zijn en bij voortduring schaars
blijven.
2°. Sumatra's Westkust.
IHjti en tweede geicassen. De rijstoogst van 1883 was
over het algemeen bevredigend te noemen. Men verbouwde
dit voedingsmiddel voornamelijk nog op ladangs. In de
afdeeling Padaug Lawas der re.-identie Tapauoli ziet de
bevolking echter meer eu meer van de ontginning van
ladangs af en legt zich op sawahbouw t o e ; ook elders
worden wel sawahs aangelegd , doch alleen waar zulks
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met kleine waterwerken mogelijk is. Rijst werd in 1883
van Pauei en Bila (Oostkust) over land naar Padang Lawas
ingevoerd, en van Pinang naar Nias, Singkel, Baros,
Natal en Siboga. Daarentegen worden ook vrij belangrijke
hoeveelheden rijst uitgevoerd, doob cijfers te dien aanzien
kunnen niet geleverd worden, daar, ten gevolge van het
op 1 Januari 1883 in werking getreden nieuwe reglement
op den in- en uitvoer (Indisch Staatsblad 1882 n*. 240),
voor het vervoer binnen Nederlandsch-Indië van inlandsche
producten geen aangifte meer behoeft gedaan te worden.
Tegenover iets lagere minimumprijzen dan in 1882 stonden
iets hoogere maximumprijzen. Voor de rijst werd namelijk
in 1883 f5,12 a f 9,05, voer de padi f 2,55 a f 4,95 per
pikol betaal I. Het aantal pelmolens door water gedreven
nam weder toe.
Behalve in de omstreken van Fort de Koek, waaraarda p | elen , uien e:i djagong , en in Oeloe (Tapanoli) waar komkomniers, k a t j a n g , djagong, klndi, obi en tabak als
tweede gewas op sawahs worden geteeld, is de cultuur
van tweede gewassen in dit gewest van geen beteekenis.
Klappers. De klappercultuur, waarvan de productie niet
is op te geven, onderging geen verandering. K l i p p e n in
gedroogdeu staat (copra) werden van P a d a n g , tot eene
waarde van f 72 480 , f 27 100 , f 25 200 en f 17 180 , res-

pectievelijk naar Nederland, Frankrijk, Singapore en Porttxtl I uitgevoerd, eu daarenboven eene hoeveelheid van
32 798 K.G. van Priatnan naar Pinang. De uitvoer van olie
verminderde wederom sterk. Voor 1882 vindt men 18 849
en voor 1883 slechts 2340 liters opgegeven. Dit laatste
cijfer heeft echter alleen betrekking op den uitvoer van
Padang naar Pinang en Atjeh , aangezien niet opgegeven
is hoeveel liters olie naar Batavia verzonden werden.
Het vruchtgebruik van de klapperboomen op eenige
eilandjes onder Singkel en op Poeloe Pandjang (afdeeling
Siboga), waarvan de vijfjarige pac.tiermijn met het einde
van 1883 afliep (zie het verslag van 1879 blz. 200), werd
op nieuw voor vijf jaren in pacht afgestaan en wel tegen
f 60 en f 350 per jaar. Over den afgeloopen pachttermijn
waren de pachtsommen f 27 en f 515 per jaar.
Koffie. De oogst der gouvernements-koffiecultuur was
in 1883 ten gevolge van de gunstige weersgesteldheid zeer
ruim. Tegen 98 309 pikols in 1882, werd in 1883 eene
hoeveelheid van 150 127 piko's ingeleverd (waarvan 124 525
in de Padangscbe Bovenlanden, 6316 in de Padangsche
Benedenlanden en 19 286 in Tapanoli). De oogst van 1884
werd pp 1 September jl. op 99 360 pikols geraamd.
Het op blz. 200 van het vorig verslag bedoelI overleg
met de Indische Regeering over de middelen die de productiviteit der gouvernements-koffiecultuur ter Sumatra's
Westkust zouden kunnen vermeerderen, heeft in Augustus jl. geleid tot het opdragen van eene zending derwaarts
aan een der inspecteurs bij de kofnecultuur op J a v a , ten
einde plaatselijk na te gaan wat ter Sumatra's Westkust
tot verbetering van de cultuur zou kunnen gedaan worden. Intusschen zijn voorbereidende maatregelen getroffen
o m , in de gunstig voor de kofüecultuur gelegen streken ,
gronden ten behoeve van de gouvernementscultuur te
reserveeren. Goede gronden worden aangetroffen aan de
westzijde van het meer van Singkarah langs de hellingen
van het Barissan-gebergte, den S i n g g a l a n g , Merapi,
Talang en Sago (Padangsche Bovenlanden), in de afdeeling Aijer Bangies (Padangsche Benedenlanden) en in
Mandheling en Angkola (Tapanoli); zij zijn echter in de
nabijheid der kampongs schaars, en waar dit niet bet
geval is zijn de streken veelal te schraal bevolkt.
Ten einue op sommige plaatsen te gemoet te komen aan
het bezwaar dat de cultuurüenstpbchtigen hunne kolfie
op te grooten afstand hebben in te leveren , werden negen
nieuwe pakhuizen opgericht (5 in de Padangsche Bovenlanden en 4 in Tapanoli) en één kcffie-loemboeng (schuur)
te Kotta Baroe (Padangsche Bovenlanden).
In een gedeelte der afdeelingen Groot Mandheling en
Batang N a t a l , Tanah Datar en XIII en IX Kotta werden
de cultuurdienstplichtigen vrijgesteld van bijplunting wegens het groot aantal hoornen dat zij reeds te onderhouden
hebben. Tegen 5*/, millioen boomen in 1882, zouden,
volgens de ontvangen opgaven, in 1883 ruim 4'/j millioen
boomen zijn bijgeplant. De plantsoenen werden nergens
verder dan 6 palen van de woningen der planters aangelegd.
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Soort
der
koffie.

Tüdstip
der
veilingen.

II!

Zoowel de hoofden als de bevolking moesten voortdurend
worden aangespoord om de tuinen behoorlijk te onderhouden, van onkruid te zuiveren en te zorgen dat de .schaduwboomen gesnoeid en daarnevens in de tuinen niet te
veel andere hoornen geplant werden.
In den loop van 1883 werden, bij wijze van proef, van
bestuurswege eenige pelmolens aan de bevolking verstrekt,
welke in de afdeeling Paijakornbo, alwaar men er zeer
mede ingenomen scheen, in grooten getale werden nagemaakt, terwijl de aldaar ingeleverde koffie veel fraaier
van kleur was dan die welke op de gewone wijze bereid wordt.
De prijzen die het Gouvernement voor het product behaalde, dat in driemaandelijksche veilingen te Padang verkocht werd , kunnen blijken uit het volgende overzicht.

Opbrengst.

Gemiddeld
per
pi kol.

1883.
r

853 520
2 610

f

49,62*
13,05

20 Maart.

. .

1ste
2de

17 200
200

22 Juni .

. .

1ste
2de

34 600
400

1 541 030
4 380

44,54
10,95

29 September .

1ste
2de

55 200
2 000

2 413 980
21710

43,73
10,85s

26 December .

1ste
2de

34 200
1000

1 524 170
11170

44,56'
11,17

1ste

141 200

f 6 332 700

2de

3 600

39 870

144 800

f 6 372 570

Totalen

. .

f

44,84
11,08

landen moest wegens gebrek aan kapitaal hare werkzaambeden staken.
De tabak uit dit gewest, voornamelijk die uit de afdeelingen L Kotta en Tanah Datar (Padangsche Bovenlanden),
begint meer en meer de aandacht van den groothandel te
Padang te trekken. De uitvoer aldaar, grootendeels naar
Pinang en Singapore, beliep 4918 pikois, tegen 3491 en
3833 in 1882 en 1881.
Kina. Omtrent den stand der verschillende proefaanplantingen van kina in de residentiön Padangsche Bovenlanden
en Tapanoli luiden de berichten over 1883 iets gunstiger
dan in 't vorig verslag. Nadere bijzonderheden aangaande
die aanplantingen worden niet medegedeeld. Alleen is vermeld dat in eerstgenoemd gewest sommige koffie~onderriemers eenige jonge kinaboomen naar hunne erfpachtsgronden hebben overgebracht. Ondanks de van bestuurswege aangewende pogingen om ook den inlanders het nut
der kinacultuur te doen inzien , valt zoowel bij de hoofden
als bij de bevolking weinig belangstelling voor die cultuur
op te merken.
Benzoë. Geregelde aanplantingen van benzoë vindt men
in Hoerlang, de bergachtige streek tusschen Silindong,
Siboga en Baros (Tapanoli). De uitvoer te Padang bedroeg
in 1883 658 pikois, tegen 594 in 1882. De prijzen liepen
in die beide jaren van f 40 tot f 120 per pikol.
Boschtoezen. Bosschen onder geregeld beheer worden in
dit gewest niet aangetroffen, zoodat er geen aanplantingen
plaats Lebben en op den aankap geea controle bestaat.
Tegen betaling van eene geringe retributie aan het betrokken negorijhoofd kan een ieder vrijelijk hout kappen.
Mits behoorlijk uitgeloogd, leveren vele houtsoorten , als
soerian . kapoer (kamferhout) enz., voortreffelijk timmerhout op.

1884.
25 Maart.

.

.

1ste
2de

18 800
400

21 Juni .

.

.

1ste
2de

20 570
400

f

853 900
5170
853 241
15 908

f

45,42
12,92*
41,48
14,77

De aanvoer van koffie uit het onafhankelijke landschap
Korintji nam aanmerkelijk toe. Van daar werden , zoowel
over Inlrapoera als over Mokko-Mokko , gedurende 1883 te
Padang 4037 pikois aangebracht (tegen 2161 pikois in 1882).

Veeteelt. Nopens de getalsterkte van den veestapel ter
Sumatra's Westkust zijn de volgende opgaven ontvangen ,
die het aanwezige aantal paarden, runderen en buffels
aangeven bij het einde der drie laatstverloopen jaren.
Paarden. Runderen.
Padangsche Bovenlanden . . . . 10 873
118 656
Padangsche Benedenlanden. . . .
2 080
57 086
Tapanoli
1 779
13 455
Totaal . . '. 14 732
13 177
12819

189197
179 957
176 758

Buffels.
114 762
55 731
24 047
194 540
201 789
194671

Muskaatnoten , gambicr en cassia. Uit Padang werden in
1883 2503 pikois noten en 407 pikois foelie verscheept,
tegen 2538 en 493 pikois in 1882. De marktprijzen te
Padang verschilden weinig met die in laatstgenoemd jaar.
De noten in den dop golden f 60 a f 95, de ontbolsterde
neten gemiddeld f 150 en de foelie f 80 a f 85 per pikol.
De in dit gewest geteelde gambier dient uitsluitend bij
het betelgebruik en niet, zooals die van Sumatra's Oostkust en uit den Riouw-archipel afkomstig, om er eene
looistof voor industrieels doeleinden uit te bereiden. De uitvoer bedroeg te Padang 3054 pikois, tegen 2225 in 1882;
de prijzen liepen van f 32 tot f 36 per pikol, tegen f 30
a f 35 in 1882.
De cultuur van cassia (kaneel), alleen in sommige streken
van de afdeelingen Again en XIII en IX Kotta (Padangsche
Bovenlanden) op eenigszins uitgebreide schaal gedreven ,
onderging geene uitbreiding. Gedurende 1883 werden te
Padang uitgevoerd 7002 pikois, tegen 7240 in 1882; de
prijs bleef onveranderd, namelijk f 7,50 a f 9,50 per pikol.

Als een gevolg van de veepest die in 1883 geheerscht
heeft en thans nog heerscht in deafdeelingen Tanah Datar
en XIII en IX Kotta der residentie Padangsche Bovenlanden (zie bl-/.. 113 hiervóór) is de controle over den veestapel verscherpt geworden en zijn juistere cijfers verkregen
dan in vroegere jaren mogelijk was. Vóór het uitbreken
der veeziekte werd uit Painan (Padangsche Benedenlanden)
vee naar Mokko-Mokko uitgevoer.1 en langs de oostelijke
streken der Padangsche Bo\enlanden uit de aangrenzende
onafhankelijke rijkjes ingevoerd. De voornaamste veemarkten
treft men aan te Paijakornbo, Fort Van der Capellen,
Koemanis en Matoea (Padangsche Bovenlanden) en Padang
Sidempoean (Tapanoli). Van vermeerdering of verbetering
van den veestapel wordt weinig werk gemaakt.

Indigo en tabak. Moest in het vorig verslag worden aangeteekend dat de teruggang der indigoprijzen in 1882
nadeelig gewerkt had op «Ie verdere uitbreiding der indigocultuur , in 1883 herstelden zich de prijzen aanmerkelijk,
üe uitvoer van dit artikel naar Singapore, die in 1882
ruim 72 pikois bedroeg, steeg tot 1196 pikois, terwijl
daarenboven 'nog 109 pikois hun weg vonden naar Pinang.
De in 't vorig verslag (blz. 201) vermelde indigo-ondernemiug onder Europeesch beheer in de Padangsche Omme-

Europeesche landbuuwnijverheid. Het aantal ondernemingen ter Sumatra's Westkust, op gronden door het Gouvernement (in erfpacht) afgestaan, bleef, gelijk reeds op
blz. 82 hiervóór vermeld is, zich in 1883 tot 21 bepalen.
De ontvangen mededeelingen omtrent elke der bedoelde
ondernemingen over 1883 zijn in het volgende overzicht
samengevat. Daaruit blijkt dat de productie der gezarnenlijke koffieondernemingen , die in 1882 5507 pikois bedroeg,
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bijna v e r d u b b e l d is.

RESIDENTIE.

Afdeeling.

Onderaideeling.

Naam der onderneming, met nanduiding van liet jaar waarin zy
wettig gevestigd werd.

He plan te
Grootte van
het perceel oppervlakte
(in bouws). (in bouws).

Productie
(in pikolsi.

liii/lie-andiriiemingrti.
Padangschc Benedenlanden
id.
Padangschc Hovenlanden
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Tapanoli

Padang
Painan
Tanah Datar
id.
id.
id.
XIJ1 en IX Kotta
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Agam
Mandueling en Angkola.

Ommelanden van
Padang
Painan
Singkarah of XX
Kotta
id.
id.
id.
Solok
id.
id.
id.
id.
Moeara Laboeh
id.
id.
id.
Danaudistricten
Angkola.

(1879)

SS

Loeboe Gadang . . . . (1878)
Kotta Zuijdcwljn. . . . (1877)

500
1332

Kiinboe Datar

GadoengBatoe . . . .
Loerah Batoeng . . . .
Arendsnest
Kajjoe Kaleh
Loeboe Gadang-Oost . .
*Loeboe Soelassi . . . .
•Goegoe of Soebang. . .
Bockit Gompong. . . .
Soerian I
Soerian I I
•Rimboe Soengei PaBampan
*De twee gebroeders of
Oeloe Silite
Si Berasap
Aik Sisoma

(1877)
(1882)
(1882)
(1877)
(1877) e)
(1878) f)
(1879) g)
(1880)
(1877)
(1878)
(1881)

2 041
1423
362
196
400
1061
635
670
268
191
508

•)
b)

100
968

200
4 700

550
I)

2 000

•)
<0

»)

160
720
300
300

<•)
<0
850
250
1800
30

>>)

150
100

320

209
320
771

120
186
226

8
316
360

10912

3 881

10 823

(1877) g)

26

16

Rimboe Pieë
(1877)*)
Kiambang en Rimboe Bakoeng
(1878)
Kaüoe Kapoer. . . . . (1879)

51

0

6>/i

63 ,

,

9
5

m)
m)

6
3

33
22

,
.

(1881)
(1878)
(1876)

I')

Andere ondernemingen.
Pïdangsche Beneden landen
id.
id.

Padang
id.
Priaman

Ommelanden van
Padang
id.
Kafjoetanam

id.

id.

id.

Tanah Siriah

91

30>/t

23 pik. padi

.
„

141 pik. padi

o) Omtrent de productie zijn geen opgaven ontvangen.
b) Bü de ondernemingen Kotta Zuijdcwjjn en Loeboe Soelassi schijnen in 1883 sommige koffletuinen te z()n afgeschreven.
c) De ontginning geschiedt op kleine schaal.
d) De beplante oppervlakte is niet opgegeven.
e) In deze onderneming heeft ook een Maleier aandeel.
f) De met een * aangeduide perceelen zijn rechtstreeks van het Gouvernement verkregen. De andere perceelen waren reeds vóór de
toekenning van de erfpacht in het feitelijk bezit der ondernemers, aan wie de gronden oorspronkelijk door de inlandsche hoofden waren
afgestaan.
ff) Deze onderneming behoort aan een Chinees.
A) Nog geen product geoogst.
i) In 't vorig verslag werd voor Soerian I de beplante uitgestrektheid opgegeven als 60 bouws, en voor Soerian I I als 150 bouws.
By de hier voorkomende opgaaf van 150 bouws voor beide perceelen te zamen is geen toelichting verstrekt tot verklaring van het verschil.
j) Gedeeltelijk ook rnet klapperboomen beplant.
/.) De ondernemer is een Maleier.
/) Van de in 't vorig verslag bedoelde aanplantingen van klappers en vruchtboomen is ook thans geen opgaaf ontvangen.
m) Gedeeltelijk met vruchtboomen beplant.
D a a r h e t t e P a d a n g b e s t a a n d e e t a b l i s s e m e n t voor koffieb e r e i d i n g , d a t t o t de o n d e r n e m i n g K o t t a Z u i j d e w i j n behoort
m a a r ook voor t w e e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n w e r k t , goede
u i t k o m s t e n blijft a f w e r p e n , doch g e e n voldoende capaciteit
b e z i t o m de koffie van n o g m e e r o n d e r n e m i n g e n te b e r e i d e n , heeft zich t e P a d a n g eene v e r e e n i g i n g g e v o r m d
t o t h e t o p r i c h t e n van een t w e e d e n p e l m o l e n t e n dienste
der particuliere ondernemingen.
D e p r o d u c t i e d e r in de beide v o r i g e v e r s l a g e n g e n o e m d e
koffieon d e r n e m i n g in P a n g k a l l a n K o t t a Baroe ( P a d a n g s c h e
B o v e n l a n d e n ) is niet b e k e n d g e w o r d e n ; koffie w e r d van
d a a r in 1883 n i e t a f g e v o e r d , a a n g e z i e n de g o u v e r n e u r
v a n S u m a t r a ' s W e s t k u s t g e w e i g e r d heeft d a a r t o e t o e s t e m m i n g t e v e r l e e n e n , v e r m i t s zijns inzieDs d e a l d a a r
geteelde koffie, o p g r o n d der o r d o n n a n t i e v a n 2 0 J a n u a r i
1 8 6 4 (In isch S t a a t s b l a d n ° . 8 ) , a a n h e t G o u v e r n e m e n t
behoort t e worden g e l e v e r d . D e o n d e r n e m i n g blijkt namelijk
in 1878", d u s vóórdat P a n g k a l l a n K o t t a Baroe (in 1879)
o n d e r g e r e g e l d b e s t u u r g e b r a c h t w e r d , g e v e s t i g d te zijn
g e w o r d e n op g r o n d e n die door i n l a n d s c h e hoofden zon il er
v o o r k e n n i s der R e g e e r i n g (zie h e t v e r s l a g van 1879, blz. 16)
a a n t w e e E u r o p e a n e n w a r e n v e r k o c h t . Door o v e r d r a c h t
e n t e n gevolge v a n den dood van één h u n n e r zijn de
r e c h t e n o p de o n d e r n e m i n g in 1880 o v e r g e g a a n o p h u n n e
m o e d e r , eene J a v a a n s c h e v r o u w die t h a n s m e t een a l d a a r
g e v e s t i g d e n Maleier is h e r t r o u w d . Deze v r o u w heeft h a r e
b e z w a r e n t e g e n de beslissing v a n den g o u v e r n e u r in 't l a a t s t
v a u 1883 bij de I n d i s c h e R e g e e r i n g i n g e b r a c h t , bij wie

de z a a k n o g in b e h a n d e l i n g "is.
S i n d s de c u l t u u r op de p a r t i c u l i e r e o n d e r n e m i n g e n t e r
S u m a t r a ' s W e s t k u s t zich u i t b r e i d t en h a r e p r o d u c t i e toen e e m t , k u n n e n de benoodigde w e r k k r a c h t e n hoe l a n g e r
hoe moeilijker in h e t g e w e s t zelf worden g e v o n d e n . De
b e s c h i k b a r e w e r k l i e d e n zijn m e e r e n d e e l s d a g l o o n e r s die
f 0,40 d a a g s v e r d i e n e n . De proeven m e t Niassers hebben
e c h t e r voldoende u i t k o m s t e n o p g e l e v e r d o m bij d e ondern e m e r s de ' v e r w a c h t i n g op t e w e k k e n d a t v a n dit e i l a n d
h e t b e n o o d i g d e w e r k v o l k zal k u n n e n v e r k r e g e n w o r d e n .
D e » V e r e e n i g i n g t o t b e v o r d e r i n g van l a n d b o u w , m i j n b o u w
en a n d e r e i n d u s t r i e ë n t e r S u m a t r a ' s W e s t k u s t " heeft zich
in D e c e m b e r 1883 t o t de Indische R e g e e r i n g g e w e n d m e t
h e t verzoek om de voor de residentie S u m a t r a ' s O o s t k u s t
bij I n d i s c h S t a a t s b l a d 1880 n°. 133 v a s t g e s t e l d e r e g e l i n g
v a n d e o n d e r l i n g e r e c h t e n en v e r p l i c h t i n g e n d e r w e r k g e v e r s en der v a n elders a f k o m s t i g e w e r k l i e d e n toepasselijk t e v e r k l a r e n t e n aanzien van de i n h e e m s c h e bevolk i u g d e r e i l a n d e n l a n g s de w e s t k u s t , die voor de l a n d b o u w - o n d e r n e m i n g e n w e r d e n a a n g e w o r v e n . D i t verzoek is
e c h t e r door de I n d i s c h e R e g e e r i n g van d e h a n d g e w e z e n ,
o m d a t bij h a a r de o v e r t u i g i n g n i e t b e s t o n d d a t d e inv o e n n g van eene dergelijke e x c e p t i o n e e l e r e g e l i n g ook voor
Sumatra's Westkust dringend noodig was.
3°. B e n k o e l e n .
Rijst
en tweede gewassen.
D e o o g s t van p a d i w a s in
1883 bijna zonder u i t z o n d e r i n g g u n s t i g ; ook de c u l t u u r
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van tweede gewassen slaagde naar wensch. De in Augus- j
De proeven met het planten van Liberia-koffie, waartus 1883 tijdens de uitbarsting van Krakatau gevallen | omtrent men blijkens het vorig verslag de beste verwachasch, die in de Zuiderafdeeling van dit gewest ter dikte tingen koesterde, zijn geheel mislukt. Thans zal op nieuw
van 1 a 1,5 c.M. alles bedekte, heeft den aanleg van eene proef worden genomen , waartoe in het begin van 1884
ladangs wel eenigszins bemoeilijkt, daar bet gekapte struik- nogmaals eene hoeveelheid zaad , uit den Buitenzorgschen
gewas niet wilde branden, doch de padi leed er geen cultuurtuin afkomstig, naar Benkoelen i.» gezonden. Dit
schade door. Men hield het er zelfs voor dat de asch op zaad zal op bet erf der controleurswoning te Tabah Pehet gewas van 1884 een goeden invloed zou hebben. Over nandjoeng (afdeeling Ommelanden van Benkoelen) in kweek't algemeen wordt de rijst in dit gewest verbouwd op la- bedden .worden uitgezaaid en de jonge plantjes zullen eerst
dangs die steeds verder en verder van de doessoens moeten wanneer zij overgeplant kunnen worden aan de bevolking
gezocht worden, daar deze soort van akkers, verkregen worden verstrekt.
door het schoonmaken van boschgronden, slechts éénmaal
beplant en daarna weder verlaten worden. De niet zeer
Kina. Werd in het vorig verslag vermeld dat de proefdichte bevolking is daardoor gedwongen om een groot aanplanting op kleine schaal, in 1880 in de afdeeling Laïs
deel van het jaar buiten de doessoens te vertoeven; dit tot stand gekomen , nagenoeg geheel mislukt was, thans
en de zeer primitieve grond bewerking leiden niet alleen vindt men aangeteekend dat de boompjes nog in leven
tot roofbouw, maar ook tot het bekomen van een product waren doch weinig groeiden en bij het einde van 1883
veel geringer zoowel in qualiteit als in quantiteit dan bij slechts eene hoogte van 2 a 3 M. bereikt hadden.
een zorgvuldigen sawahbouw het geval zou zijn. De pogingen van het bestuur om hierin verbetering te brengen
Andere gewassen. De sago- en arenpalm werden in toebleven niet geheel zonder gevolg, zooals onder anderen nemende mate aangekweekt. De gambieroogst viel in de
daaruit blijkt dat ten behoeve van den aanleg van sawabs afdeelingen Manna en Seloema gunstig uit en was vrij
in de afdeeling Manna en Pasoemah Oeloe Manna 6 nieuwe aanzienlijk.
waterleidingen werden aangelegd.
Veeteelt. Onder den veestapel, die in getalsterkte weinig
Tabak. De tabakscultuur, die alleen in de afdeelingen toeneemt, kwamen geene ziekten voor. In de afdeeling
Kroe", Manna, Laïs en Mokko-Mokko eenige beteekenis Kroë voerden Arabische handelaars, op aansporing van het
heeft, leverde ten gevolge van de talrijke insecten, waar- bestuur, eenige tientallen paarden in en behaalden daarvoor
door het gewas geteisterd werd, slechts een middelmatigen goede prijzen. Overigens zijn paarden in dit gewest, alwaar
oogst op. Ook de nieuwe aanplantingen, waarvan de bibiet uitsluitend runderen als trekvee gebezigd worden, zeer
door' de aschregens in Augustus 1883 schijnt geleden te schaars.
hebben, beloofden niet veel.
4°. Lampongsche districten.
Klappers. In de lagere streken van dit gewest vindt
men overal uitgestrekte klappertuinen , die steeds worden
Rijst en tweede gewassen. De uitbarsting van Krakatau
uitgebreid. De opvoer van de noten of van de daaruit op 27 Augustus 1883 bracht zoowel aan de te velde staande
padi als aan verschillende andere gewassen in dit gewest
verkregen olie naar de bergstreken van dit gewest en ook
naar Palembang, waar weinig of geen klappers voorko- groote nadeelen toe. Vele der langs de kust gelegen sawahs
men, geeft aanleiding tot een voordeeligen handel.
— meer binnenslands wordt de rijst op ladangs verbouwd —
werden geheel vernield of zwaar beschadigd; voor den
Muskaatnoten en kruidnagelen. Van de Bandasche noten, oogst van 1884 kon dientengevolge slechts een gedeelte
welke in 1882 werden uitgezaaid (verg. vorig verslag der sawahs tijdig bewerkt worden, zoodat, wat de kustblz. 203) zijn een 1000-tal plantjes kosteloos aan de be- streken betreft, het zich liet aanzien dat aanvoer van rijst
volking der afdeeling Ommelanden van Benkoelen verstrekt noodzakelijk zou zijn. Het bestuur is er echter, dank zij
de krachtdadige hulp van het Centraal Krakatau-comité
en de overigen in de afdeeling Benkoelen uitgeplant.
Meer dan op de cultuur van muskaatnoten legt de be- te Batavia (zie blz. 16 en 103 hiervóór), in geslaagd de
volking zich toe op de kruidnagelenteelt; vooral in de bevolking in de gelegenheid te stellen om hare sawahs
afdeelingen Ommelanden van Benkoelen, Manna,Seloema weder voor gebruik geschikt te maken, zoodat zij veren Kauer werd deze cultuur uitgebreid. In eerstgenoemde moedelijk tegen 't einde van 1884 op nieuw beplant zouden
afdeeling treft men omstreeks 30 000 boomen aan, terwijl kunnen worden. De padi-oogst viel over het algemeen in
de uitvoer van kruidnagelen uit Kauer ongeveer 200 pikols 1883 niet ongunstig uit, doch aanzienlijke rijstvoorraden
bedroeg. Eene proef met van Am bon afkomstige plantjes, gingen door de vloedgolf en de aschregens verloren. Zoodie in 1883 werden aangevoerd, mislukte geheel ten ge- wel van gouvernementswege als door bovenbedoeld comité
volge van den slechten toestand waarin die plantjes aan- werd, om hierin te gemoet te komen, op groote schaal
kwamen.
— meestal gratis — rijst aan de noodlijdenden verstrekt.
Vóór de ramp liepen de prijzen der witte rijst uiteen tusPeper. In de afdeeling Manna werden in het afgeloopen schen f 8 en f 12, en daarna, voor zoover dit voedingsjaar 49 000 peperranken aangeplant; doch niet met de middel verhandeld werd, tusschen f 15 en f 25 per pikol.
De aanplant van tweede gewassen was van weinig benoodige zorg onderhouden In de afdeeling Ommelanden
plantte de bevolking een 1000-tal leiboomen aan, en van teekenis. Deze worden slechts aangekweekt om als versnabestuurswege ontving zij eenige peperranken afkomstig periug of om als toespijs bij de rijst te dienen.
uit den proeftuin te Laïs, die aldaar door veroordeelden
is aangelegd en aanvankelijk goede uitkomsten geeft.
Peper. Deze cultuur heeft van de Krakatau-ramp het
Over het algemeen is de weerzin nog niet geweken die meest te lijden gehad. De dikke aschlaag , die in de afdeevelen tegen deze cultuur aan den dag leggen.
lingen Ommelanden van Telok-Betong en Katimbang den
grond bedekte, deed de jonge peperranken kwijnen en
Koffie. In de op blz. 203 van het vorig verslag ge- spoedig daarop sterven; de volwassen ranken verloren ten
noemde afdeelingen werden weder eenige nieuwe plant- gevolge van de asch- en modderregens hunne bladeren,
soenen aangelegd , terwijl in de afdeelingen Manna en doch eenige maanden later stonden zij voor een groot geKroö daarenboven de bestaande plantsoenen werden uitge- deelte weder in bloei, zoodat men verwachtte dat in deze
breid. Geregelde tuinen treft men alleen in Kroë" aan. Het afdeeliDgen de peperoogst van 1884 drie maanden vroeger
aantal vruchtdragende koffieboomen in dit gewest bedroeg dan anders zou invallen. In laatstgenoemde afdeeling was
naar schatting 800 000 a 90i> 000, terwijl een ongeveer de schade die de peperplanters leden het grootst, omdat
gelijk aantal nog niet vruchtdragend zoude zyn.
het onder die afdeeling ressorteerende eiland Sibessi met
Pluk, noch bereiding der koffie geschieden met de noodige zijne uitgestrekte pepertuinen geheel onder de asch werd
zorg, zoodat de qualiteit over het algemeen te wenschen bedolven. In de afdeeling Sekampong , waar van de peperoverlaat; naar gelang van de soort liepen de prijzen van cultuur eveneens veel werk wordt gemaakt, was de schade
f 20 tot f 26 per pikol. Het meest werd besteed voor de ten gevolge van de aschregens (die naar men meent aan
koffie uit Pasoemah Oeloe Manna, die door de handelaren volgende oogsten zullen ten goede komen) gering omdat
zeer wordt geroemd.
de oogst er reeds was afgeloopen. Dit laatste was ook in
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de afdeellng Semangka hot geval. In beide afdeelingen waf
ecliter de productie minder overvloedig dan in 1882. Elders
in het gewest kwam van den peperoogst weinig terecht,
daar men tijdens de uitbarsting nauwlijks met den pluk
was begonnen. De zwarte peper gold in 1883 f 26 per
pikol, overeenkomende met den maximumprijs inde twee
voorafgegane jaren. Witte peper werd zoo goed als niet
verhandeld. Wegens liet verloren gaan van de archieven
in de afdeelingen Ommelanden van Telok Betoog, üatimbang en Semangka ontbreken do gegeven! om de cijfers
van uitvoer te vermelden. Volgens opgaven van de hoofden
i'U van handelaren zouden er in 1883 verhandeld zijn in
de afdeellng Sekampong 12 000 en in de afdeeling Ommelanden van Telok Betonjf 11550 pikols peper, tegen reapee*
tievelijk 28 810 en 11)000 pikols in 1?82.
Klappers. Ue uitgestrekte aanplantingeu der kuststreken
en op do eilanden in de Lampongbaai en Straat Soenda
zijn zoo goed als verwoest. Dientengevolge ontstond onder
de bevolking al spoedig gebrek a:in klappernoten voor
eigen gebruik en stegen de prijzen, die in 1883 aanvankelijk gemiddeld f 3 de 100 stuks bedroegen, na de uitbarating van Krakatau tot f 0,15 a f 0,25 per stuk..
Koffie. In de afdeeling Katimbang , waar in de laatste
jaren meer dan elders in dit geweat werk van de koföecultuur werd gemaakt, berokkende de vulkanische uitbarsting
groote schade aan de tuinen. Echter was toen de koffieoogst, waarvan de opbrengst middelmatig was , reeds afgeloopen. Cijfers kunnen ook hieromtrent niet worden medegedeeld. Van de in 1879 geplante Liberia-koffieboomen
zijn de meesten door den modderregen totaal vernield, en
de enkelen die te Taudjong-Karang zijn overgebleven verkeeren in een kwijnenden toestand.
Kina. In Maart jl. was het nog niet bekend in hoever
de proefaanplantingen van kina, die ter hoogte van 2000
voet op den Radja-Baan zijn aangelegd, door de uitbarstiug van Krakatau geleden hebben.
Muskaatnoten. Ook de notenperken, die in de afdeeling
Semangka meer en meer toenamen, hebben door bedoelde
ramp nog al geleden.
Bosschcn. Alleen in de afdeeling Sekampong houdt de
bevolking zich bezig met bet vervaardigen van planken
van menggrawan , cene deugdzame houtsoort; 3000 stuks
van deze planken werden in 1883 uitgevoerd. De voornaamste der uitgevoerde bosohproducten waren dammar ,
gomelastiek en rotting. Ue boomen, die beide eerstgenoemde producten opleveren , hebben veel geleden en
zijn in grooten getale gestorven na de uitbarsting van
Krakatau.
Veeteelt. Uesmettelijke ziekten kwamen in 1883 onder
Iset vee niet voor. Het aantal karbouwen bedroeg bij het
einde van genoemd jaar 7984 , tegen 9960 op 31 December
1882 Deze vermindering wordt daaraan toegeschreven
dat in de zoozeer geteisterde afdeeling Katimbang een
groot aantal rundereu is omgekomen. Tegen 5."i4 paarden
in 1882. waren er bij 't einde van 1883 in het gebeele
gewest slechts 380 aanwezig, welke teruggang zijne verklaring daarin vindt dat sedert Augustus 1883 de invoer
van paarden uit Bantam ophield.
5°. Palembang.
Rijst. De padioogst zoowel op droge als op natte velden
viel in de meeste afdeelingen over het algemeen gunstig
uit. in de onderafdeelingen Redjang en Ampat-Lawang
(afdeeling Tebing Tinggij evenwel mislukte het gewas grootendeels, zoowel ten gevolge van de aschregeus, die de
uitbarsting van Krakatau vergezelden , als door de vroeg
ingevallen regens, die het branden en bewerken van de
ladangs verbinderden. In de onderafdeeling Redjang werd
geen gebrek aan voedsel voor de bevolking gevreesd,
omdat aldaar boschproducten in groote hoeveelbeid aauwezig zijn en gemakkelijk rijst te verkrijgen is uit Benkoelen , waar dit voedingsmiddel ruim voorhanden was.

In de onderafdeeling Ampat-Lawang, voornamelijk in de
marga'l die aan de Moesi gelegen zijn , liet de toestand
zich zorgwekkend aanzien, zoodat, met het oog op de
daar verwachte schaarschte van rijst, de resident bij een
Indisch besluit van 7 Februari jl. gemachtigd werd om ,
zoo zulks mocht blijken noodig te zijn , ter hoofdplaats
Palembang of elders in het gewest rijst op te koopen en
naar genoemde onderafdeeling te doen vervoeren , ter verstrekking aan dat gedeelte der bevolking dat daaraan
dadelijk behoefte mocht hebbun , en zulks tegen den inkoopsprijs, vermeerderd met de transportkosten, tegen
onmiddellijke betaling of op krediet, dan wel tegen arbeid
hetzij aan geautoriseerde landbouwwerken , hetzij aan de
groote wegen die voorziening behoefden of waarvan de verleg^ing ter vergemakkelijking van het verkeer noodig was. Van
deze machtiging zou alleen gebruik mogen worden gemaakt
wanneer de opvoer van rijst niet geschiedde door particulieren , terwijl zonder dringende noodzakelijkheid door het
bestuur niet verder diende te worden gegaan dan de gelegenbeid te verschaffen om door arbeid geld te verdienen.
Ten einde dergelijk rijstgebrek in het vervolg te voorkomen , liet het bestuur niets onbeproefd om de rijstcultuur
op natte velden bij de bevolking ingang te doen vinden,
vooral omdat uitgestrekte velden aanwezig zijn, alwaar
irrigatie mogelijk is en die zich uitstekend er toe zouden
Jeenen om in sawahs herschapen te worden. De rijstprijzen ,
die in 1882 f 4 a f 9 per pikol bedroegen, liepen in 1883
van f 3,50 tot f 10.
Koffie. In de Pasoemalilanden en in Semindo, alwaar
de gronden uiterst geschikt zijn voor de koffiecultuur,
docli ook in de onderafdeeling Redjang en in de Sindangstreken legde de bevolking zich meer op deze cultuur toe
en was in het onderhoud der tuinen en in den pluk eenige
verbetering waar te nemen. In 't algemeen deden echter
de lage koffieprijzen van de laatste jaren de kuffieteelt
minder behartigen clan vroeger. De oogst bleef bij dien van
1882 verre ten achter. Naar Nederland en Singapore werden
slechts 3536 pikols uitgevoerd, tegen 45 900 pikols in 1882.
Tabak. De tabak, die uitsluitend in de Redjang- en
Sindangstreken (afdeeling Tebing Tinggi) en in de Ranaudistricten wordt verbouwd, liet in .1883 zoowel wat qualiteit als wat quantiteit betreft te wenschen over, ten
gevolge van den in Augustus gevallen aschregen. In laatstgemelde districten mislukte dientengevolge de oogst op
vele plaatsen en beliep hij slechts 100 pikols, welke te
Moeara Doea (afdeeling Kommering Oeloe) tegen prijzen van
f 150 tot f 500 per pikol verhandeld werden. VanRanautabak had in 1883 geen opkoop te velde plaats. De geheele
tabaksproductie in 1883 is, zelfs bij benadering, niet op
te geven. Uit Palembang werden naar Singapore en Batavia
gezamenlijk 2003 pikols uitgevoerd.
Katoen. Zoowel in de afdeeling Kommering-Ilir als bijna
overal elders in dit gewest is de kapas als tweede gewas
de geliefkoosde cultuur der bevolking. De oogst was, hoewel hier en daar de aanplantingen te lijden hadden van
'de droogte en van den aschregen, vrij gunstig. Eenehoeveelhei: van 9487 pikols werd tegen prijzen van f 7 a
f 7,50 per pikol naar Singapore, Java, Lingga en China
uitgevoerd.
Boomwol of kapok. Deze cultuur, in de afdeeling MoesiIlir en in de onderafdeeling Moesi-Oeloe der afdeeling
Tebing Tinggi op groote schaal gedreven , breidt zich meer
en meer uit, gelijk blijkt uit den uitvoer naar Singapore ,
die in 1883 ruim 3200 pikols bedroeg.
Benzoë. De boomen die deze hars opleveren, worden
slechts in de afdeeling Moesi-llir aangeplant. De benzoë
is daar een belangrijk uitvoerartikel. Eene boeveelheid
van 7825 pikols werd in 1883 naar Singapore verscheept.
Veeteelt. De veestapel is nog niet hersteld van de verliezen geleden door de veeziekte welke in 1882 en vorige
jaren in dit gewest heeft gebeerscht, doch hij is in 1883
een weinig vooruitgegaan. Hij bestaat hoofdzakelijk uit
karbouwen en runderen , voor welke laatsten bij verkoop
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in 1883 f 50 a f 150 per stuk werd bedongen. Paarden
komen slechts in kleinen getale voor, en worden uitsluitend als draagbeesten gebezigd. De gunstige uitkomsten
die blijkens 't vorig verslag (blz. 204) door eenige inlandsche hoofden in de onderafdeeling Kikim aanvankelijk verkregen werden met het fokken van paarden , runderen,
karbouwen en schapen , bleken in 1883 niet van duurzamen
aard te zijn ; een noemenswaardige veestapel ontstond daar
althans niet.
G°. Sumatra's Oostkust.
Rijst. Alleen in de afdeelingen As?ahan en Laboean
Batoe wordt rijst op sawahs v. rbouwd , en wel in zoodanige hoeveelheid dat men genoeg heeft voor eigen
behoefte en nog rijst kan uitvoeren, terwijl overal elders
in het gewest rijst moet worden ingevuerd. Voor deze cultuur bedient men zich in die streken der afdeeling üeli,
waar tabaksondernemingen gevestigd zijn , van gronden
die reeds eenmaal met tabak zijn beplant geweest; elders
in het gewest van speciaal voor den rijstbouw aangelegde
ladangs. De particuliere ondernemers moedigen het telen
van rijst op de velden die met tabak zijn beplant geweest
zeer aan , en geven de gronden in bruikleen , om de bevolking voor zich te winnen of om lieden te beloonen die
als houthakkers , schurenbouwers , enz. op de ondernemingen zijn werkzaam geweest. De voorwaarden die de ondernemers bedingen zijn reeds in "t vorig verslag (blz. 204)
vermeld. Ter aanvulling zij nog aangeteekond dat zij, die
gronden ter beplanting krijgen , soms, in plaats van 10
pet. van den oogst, voor elk veld 100 gantangs rijst aan
den ondernemer moeten opbrengen. In de lager te vermelden bijlage GGG vindt men nadere opgaven omtrent
den rijstbouw op de tabaksondernemingen.
De weersgesteldheid was in 1883 voor deze cultuur over
't algemeeu gunstig en ziekten onder het pa:!igewaskwamen niet voor; alleen vertoonde zich op sommige velden
in de afdeeling Laboean Batoe een kleine worm, die de
wortels der padiplanten afknaagt en deze doet sterven.
Klappers. Hoewel de klapperboom allerwegen in dit
gewest aangetroffen wordt, vindt men alleen in de landschappen Assahan en Batoe Bara geregelde aanplantingen
van eenige uitgestrektheid. Van daar worden klappers naar
Pinang en Deli uitgevoerd. Klapperolie voor den handel
iu het groot wordt in dit gewest nergens bereid.
Peper. Deze cultuur wordt alleen op groote schaal gedreven in de onderafdeelingen Tamiang en Beneden-Langkat (afdeeling Deli), alwaar de pepertuinen in 1883 hier
«n daar werden uitgebreid. In Tamiang bedroeg de oogst
p. m. 7075 pikols, waarvan 6022 pikols werden uitgevoerd.
De uitvoer van peper uit Langkat, die in 1882 2528 pikols
bad bedragen, beliep in 1883 (behalve den uitvoer uit
Poeloe Kompei, die nog niet opgegeven kon worden ,) 1872
pikols. Overigens wordt van de pepercultuur door de bevolking zeer weinig werk gemaakt, vooral sedert zij met
meer voordeel op de particuliere ondernemingen tabak of
padi kan planten.
Koffie. De goede verwachtingen die men blijkens het
vorig verslag (blz. 204) van de koftieaanplantingen in
Soengei Joe (Tamiang) koesterde , hebben zich niet verwezenlijkt; er kwamen dan ook geen bijplantingen tot stand.
Evenals in Beneden-Langkat sterven de boompjes na zekeren wasdom bereikt te hebben, of verdorren de vruchten
alvorens tot rijpheid te zijn gekomen. Ook de berichten
omtrent de op verschillende plaatsen door Maleiers aangelegde koffietuiutjes , waaraan weinig zorg wordt besteed ,
luiden niet gunstig.
Over de koftieaanplantingen bier en daar op de particuliere ondernemingen aangelegd , wordt lager gehandeld.
Suikerriet. Op eenigszins groote schaal wordt alleen in
Beneden-Langkat en in het landschap Kwaloe suikerriet
geplant, waar het door Chineezen op de inlandsche wijze
verwerkt wordt, meestal voor gemeenschappelijke rekening
met inlandsche hoofden. Op die wijze werd in 1883 eene
productie van 17 000 K.G. suiker verkregen , die plaatselijk
van de hand werd gezet, in 't groot tegen 4 a 4'/ 2 , en
in 't klein tegen 7 dollars per pikol.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.

Cassave. Algemeen teelt de bevolking dit gewas ra liet
klein uitsluitend voor eigen gebruik. Ook wordt op een
drietal onderneniinge'i cassave verbouwd voor de bereiding
van tapiocameel, en wel bij Louisaburg op Ben<rkalis(zie
lager) en bij twee ondernemingen in het landschap Mandau
(Boven-Siak). Van deze laatsten behoort er één (door stoom
gedreven) aan een Arabier uit Singapore (zie vorig verslag
blz. 204), terwijl de andere, die op veel kleinere schaal ia
ingericht, het eigendom is van een te Siak gevestigden
Chinees. Het bedrijf moet echter geldelijk geen voldoende
uitkomsten opleveren, deels ten gevolge van de we.nig
stelselmatige werkwijze, deels ook wegens de lage prijzen
van de tapioca , met welk artikel de markt in de laatste
jaren overvoerd is geworden. De beide Siaksche onderne*
niingcn leverden iu 1883 822 pikols af.
Sago, pinangnoten en nipah. De sagocultuur wordt hoofdzakelijk gi'dreven op de eilanden Marbou, Tebing Tinggi
en Bengkalis, alwaar het Gouvernement het recht tot belastingheffing op sago bij den uitvoer heeft verpacht. TB
Marbou en Tebing Tinggi houdt een Chinees zich bezig
met het wasschen en drogen van ruwe sago. Meestal zijn
de sagotuinen in b%t bezit van Maleiers die ze geheel of
gedeeltelijk (per zeker aantal boomeii) aan Chineezen verpachten. In 1883 bedongen de eigenaren der luinen 10
dollars voor 4 tot 10 volwassen hoornen , naar gelang van
de qualiteit. De sagoteelt breidt zich meer en meer uit,
zoowel op de eilanden van dit gewest, als in de streken
langs de monding der Siak-iïvier. De meeste nieuwe aanplantingen wierpen echter nog geen product af. Op de
eilanden voeden zich vele bewoners met sago in plaats van
met rijst; plaatselijk gold de sago in 1883 48a50dollars
per kojang (30 pikols). Hetgeen voor uitvoer beschikbaar
is , vindt zijn weg naar Singapore. Volgens opgaven beliep
de productie van 1883 slechts 707 kojaugs, tegen 1500
in 1882.
Ook de pinang- of betelnoten worden veel voor eigen
gebruik ingezameld. Alleen in de onderafdeelingen BenedenLangkat en Tamiang wordt de pinangpalm op groote
schaal aangeplant en werden aanzienlijke hoeveelheden van
de vruchten uitgevoerd.
Aan de mondingen der rivieren en in de kreken der kust
komt overal in dit gewest, maar vooral aan de oevers der
Besitan-baai, nipah voor, waarvan dakbedekkingen (atap)
vervaardigd worden. De voor de tabaksloodsen enz. benoodigde nipah wordt grootendeels aangevoerd van den overwal. In Deli gold de atap per 1000 stuks 14 dollars en
hooger, elders 8 a 10 dollars.
Boschproclucten. In de afdeeling Deli, waar ter wille van
de tabakscultuur vele bosschen zijn verd wenen , geschiedt
de inzameling van boschproducten niet meer zoo algemeen
als vroeger. Toch maakt dit bedrijf nog in vele streken
van het gewest voor de bevolking een voornaam middel
van bestaan uit. De voortbrengselen die de bosschen opleveren , en waarin vooral langs de Siak-rivier, op de daarvóór
gelegen eilanden, zoomede langs de Kokkan-rivier wordt
handel gedreven , zijn hoofdzakelijk rottan , getah-balam ,
soentipitten , dammar, drakenbloed en was , doch dit laatste
artikel komt in mindere mate voor dan vroeger. Cijfers
nopens dien handel zijn niet te verstrekken; met deinzameling van getah werden goede zaken gemaakt, als een
gevolg van de concurrentie tusschen de Chineesche opkoopers.
Op de tot Siak behoorende eilanden vindt men ook eene
niet onbelangrijke houtindustrie , ten gevolge van de aldaar
door het inlandsch bestuur op licentie toegelaten Chineesche zagerijen , die het hout in den vorm van balkeu of
planken hoofdzakelijk naar Singapore uitvoeren. Het voornemen bestaat om op dezelfde wijze ten bate van 's lands
kas de gelegenheid tot boschexploitatie open te stellen op
het eiland Bengkalis, dat tot 's Gouvernements rechtstreeksch gebied behoort. Dit stelsel, bij Indisch Staatsblad 1882 n°. 322 ook voor de tot Poeloe Lawan behoorende
eilanden aangenomen , zal echter op Bengkalis in dier voege
worden toegepast dat de cijns voor het kappen van het
hout uit 's lands bosschen rechtstreeks van gouvernementswege en dus niet door tusschenkomst van een pachter
zal worden geheven. Het ligt niet in de bedoeling om aan
hen, die op deze wijze de landsbosschen op Bengkalis

198

[••
Koloniaal verslag van 1884.

zullen exploiteeren, de verplichting voor te schrijven tot I

het aanleggen van nieuwe beplantingen. Hij eene exploU

tatio als die der Chineesche houtzagerijen is namelijk van
eigenlijke /V.vv/kapping van bosch geen s p r a k e , daar alleen
die boomen worden geveld welke; goed timmerhout opleveren,
en zulke boomen in oorspronkelijke wouden steeds verspreid
staan tussehen jonge boomen en struikgewas.
Europeesch; lanMouwiiijverheid.
De eenige op gouvernemeutsgrond gevestigde landbouwonderneming in dit gewest
— Louisaburg oj) Bengkalis — werkte weder op kleine
schaal, uitsluitend voor de verbouwing van cassave en debereiding van het product tot tapiocameel. Zij leverde in
1883 1500 pikols af, tegen 1177 in 1882.
In de inlaudsche rijken Deli, Langkat en Serdang (afdeeling Deli) bestonden daarentegen 83 Eur-opeesche oudernemingen, waarvan 81 tabaksonderneiningen, 1 plantage
voor de teelt, van muskaatnoten en 1 houtkaponderneming.
Al deze ondernemingen , op één na (van de nieuwe onderneming Espéranee in Serdang is vooralsnog de uitgestrektheid niet opgegeven) beschikten, krachtens concessies van
de inlaudsche bestuurders, over eei:e oppervlakte van 151)500
bouws, namelijk 49 ondernemingen'in Deli over 80 500
bouws, 21 in Langkat over 54 500 en 12 in Serdang over
18 500 bouws. Bovendien waren , ten behoeve van 6 o n dernemingen die nog niet opgericht of althans nog niet
in exploitatie waren , 22 000 bouws afgestaan deels reeds
in 1874 en 1876, deels eerst in 1881 en 1882. Bij de bovenstaande opgaven is geen rekening gehouden met de concessies ten behoeve van ondernemingen die verlaten zijn
geworden, zooals, blijkens het vorig verslag, na den
oogst van 1881 met een 4-tal het geval was. Of er na
den oogst van 1882 weder ondernemingen zijn opgeheven,
vindt men niet vernield. Wel echter werden er 6 , die in
1882 eene productie van b22 850 Amsterdamsche ponden
tabak hadden verkregen , gedurende 1883 niet geêxploiteerd. Deze 6 zijn onder de hooger bedoelde 83 begrepen,
ü o k tellen 9 nieuwe ondernemingen inede, waarvan er 1
(Tandem Jlir in Deli) gevestigd is op gronden in eene
reeds bestaande concessie begrepen, en 8 opgericht i n g e volge nieuwe concessies (van 1881 , 1882 en 1883). Van
deze laatsten vindt men er 3 in Deli: Boeloe Tjina, Doening
en Blidan, groot 7 000, 2 000 en 2 000 bouws; 2 in Langk a t : Gehang en Glenbervie, groot 2 000 en 1000 bouws,
en 3 in Serdang: Bobongan en Tebing Tinggi, ter grootte
van 2000 en 1500 b o u w s , zoomede Espéranee, waarvan
— zooals reeds gezegd — de uitgestrektheid niet is opgegeven.
Het getal der in 1883 in de drie genoemde inlaudsche
staten gewerkt hebbende ondernemingen beliep 77 , op 2
na (zie hooger) allen tabaksplantages. In Deli en L a n g kat werd nagenoeg evenveel tabak geproduceerd als in
1882, doch in Serdang was de opbrengst, ook in vergelijking niet vroegere jaren , verminderd. Het volgende
staatje bevat voor elk der drie rijken eene vergelijkende
opgaaf over 1881, 1882 en 1883.
1881.
Landschap.

Deli
Langkat . . .
Serdang . . .
Te zamen. .

Aantal
ondernemingen.
41
17
8

1882.

1883.

Tabaks- Aantal Tabaks- Aantal Tabaksproductie ondcr- productie onder- productie
(in Amst. nemin- (in Amst. nemin- (in Amst.
ponden). gen. ponden). gen. ponden).
9 798 422
44 11 331 725
3 158 954
18 3 902 850
1 200 57G £)10 1 340 934

47 11 2600G1
18 3 30.6 423
9
968 850

i) M 14157 952 6)72 16 575 609 0 74 15 535 334

fl) In 1881 werkten 67 tabaks-ondernemingen, maar van één
in Langkat (Hibernia) bleef de productie aan het bestuur onbekend.
6) In 't vorig verslag (blz. 205) werd één onderneming te veel
opgegeven, doordien de concessie Tanah Abang in Serdang beschouwd
werd als met 2 ondernemingen geëxploiteerd te worden, terwijl
thans bljjkt dat die tweede onderneming, de hooger bedoelde plantage Tebing Tinggi, ingevolge eene afzonderlijke (nieuwe) concessie
gevestigd was, met welker exploitatie eerst in 1883 is aangevangen.
c) In 1883 werkten 75 tabaksonderncmingen, doch omtrent de
eenige die in het Serdangsche landschap Padang gelegen is werden
geen opgaven betreflende de productie enz. aan het bestuur verstrekt.
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Ofschoon de vele regens die het gewas van 1883 te velde
had te verduren oorzaak waren dat de tabak hier en daar
een licht en roestig aanzien h a d , bestond voor het product,
dat weder zonder uitzondering hier te lande werd te gelde
gemaakt ' ) , toch over 't algemeen goede; kooplust en werden bevredigende prijzen bedongen. Tot nog toe zijn geen
gegevens voorhanden om de verkoopwaarde van den oogst
van 1883 onder cijfers te brengen. Volgens de handelsberichten over genoemd j a a r , in den loop waarvan de oogst
van 1882 werd te gelde g e m a a k t , werd deze berekend een
Bemiddelden verkoopprijs van f 1,37 per half K.G. of in
't geheel ongeveer f21 millioen te hebben opgebracht,
terwijl voor den oogst van 1881 , die in 1882 aan de
markt was gekomen , per half K.G. gemiddeld f 1,158 of
iii 't geheel ruim f 14'| 4 millioen verkregen was. Het
volgend staatje kan doen zien welke middenprijzen afzonderlijk voor de D e l i - , de L a n g k a t - en de Serdang-tabak
werden behaald.
In 1882 verkocht.
HEBKOMST DEB TABAK.

Aantal
pakken.
Dcli-tabak

GO 508

Middenprijs per
','» K.G.
f

In 1883 verkocht.
Aantal
pakken.

1,17

76 029

Middenprüs per
',, K.G.
f

1,37

Langkat-tabak

. . . .

18 836

1,14

23 315

1,40

Scrdang-tabak

. . . .

2 973

0,87

2 688

1,02

82 317
Edi-tabak

0,46

39
82 356

f

102 032

1,15»

»
f

1,37

102 032

Oek in het afgeloopen jaar werden , evenals in vorige
jaren , gronden die reeds vroeger voor de tabakscultuur
waren gebezigd en daarna eenige jaren braak gelaten of
geregeld met rijst beteeld w a r e n , bij vernieuwing als
tabaksgronden gebezigd, hetgeen bij sommige onderneniingen gepaard g i n g met bemesting. Over 't algemeen
is men er echter nog niet in geslaagd om van deze zoogenaamd afgeplante velden een gelijksoortig tabaksproduct
te verkrijgen als van versch ontgonnen boschterreinen.
Voor bijzonderheden te dien aanzien zij verwezen naar de
mededeelingen in bijlage GGG.
Over de toekomst der aanplantingen van andere voortbrengselen voor de Europeesche m a r k t . die bij een klein
getal tabaksondernemingen en bij de bovenvermelde houtkap-onderneming meerendeels nog bij wijze van proef
worden aangetroffen , valt tot hiertoe niet veel met zekerheid te zeggen. De uitkomsten van de koffieteelt zijn zeer
uiteenloopend. Het gunstigst luiden in dit opzicht de beriebten omtrent do onderneming Mariëndal in Deli, waar
de plantsoenen bij het einde van 1883 waren uitgebreid
tot 215 000 boomen, waaronder 15 000 Liberia-koffieboomen. Deze laatsten ontwikkelden zich echter slecht; daarentegen stonden de aanplantingen van gewone koffie voordeelig. De oudste boomen , naar schatting ten getale van
50 000 , wierpen in 1883 eene productie van 100 pikols af.
De in 1882 geoogste hoeveelheid van 35 pikols b r a c h t ,
bij verkoop hier te l a n d e , f 0,40 per half K.G. o p , dat is
20 pet. meer dan voor goed ordinaire Javakoffie bedongen
werd. Op St. Cvr in Deli en Tanah Abang in Serdang
scheen er kans van slagen, althans voor de Liberia-koffie.
Daarentegen wilde op Padang Boelan in Deli geen der beide
soorten aarden en op de onderneming Agatba in Langkat
evenmin «Ie Liberia-koffie. Omtrent de kuffieplantsoenen op
de Delische ondernemingen Gedong Djohore en Bakalla is
ditmaal niets gemeld.
Waar de teelt van muskaatnoten i9 beproefd (bij 6 ondernemingen) zijn de plantsoenen veelal kwijnend, zoodat
•) De afvoer van de tabak naar de kust, die thans grootendeel*
per kar moet geschieden langs wegen die in sommige tijden van
het jaar moeilijk te gebruiken zijn , zal, evenzeer als de opvoer
van de vele benoodigdheden voor de ondernemingen, binnenkort
vergemakkelijkt worden door den spoorweg, die, zooals op blz. 128
werd medegedeeld, wordt aangelegd ter verbinding van Timbang
Langkat en Deli-Toewa met de ankerplaats der stoomschepen.
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deze cultuur weinig belooft. Op Kotta Bangoon (Deli),
alwaar uitsluitend notentuinen worden aangetroffen, is de
productie gering.
Onzeker is het ook wat de cacaocultuur belooft, waarvau men voor een 5tal ondernemingen vindt melding gemaakt. De aanplantingen op St. Cyr stonden gunstig en
bij een paar andere ondernemingen werden zij uitgebreid.
Werd in 't vorig verslag (bis. 206) ook gewag gemaakt
van een kwijnend kinaplantsoen op Bakalla, dit wordt in
de over 1883 ontvangen berichten niet meer vermeld.
Op do onderneming Medan in Deli werden de proefaanplantingen met rameh voortgezet. Weder werden aldaar
eenige bouws met do beste der bekende soorten beplant;
het gewas groeide goed en leverde eenige malen een goeden
oogst. De naar Nederland gezonden monsters van het bereide product bleven echter beneden de verwachting, hetgeen aan de gebezigde machines wordt toegeschreven. Met
de thans ontboden verbeterde machines hoopt men betere
uitkomsten te verkrijgen.
Ook is men op Medan , zoomede op Deli Toewa, begonnen
cene proef te nemen met de teelt van suikerriet, terwijl
aan eene op Mariëndal bestaande aanplanting van gomelastiek-boomen verdere uitbreiding is gegeven.
In 't vorig verslag (blz. 205) werd medegedeeld dat er
4 ondernemingen werkten op contracten die (bij 't einde
van 1882) nog niet door den resident waren goedgekeurd.
Thans is aan te teekenen dat voor één dier ondernemingen
(Seroevvaij in Deli) het contract, 't welk bij uitzondering
(verg. het verslag van 1882 blz. 207/208) slechts voor 3
jaren was gesloten, in Januari 1884 is afgeloopen , en dat
de contracten vonr de drie andere ondernemingen — Mabar
en Soengei Agoel in Deli en Sekoeda in Langkat — thans
zijn goedgekeurd. Het contract betreffende Soengei Agoel is
voor fi, doch de beide anderen zijn voor 75 jaren gesloten.
Toen in 1878 eenige wijzigingen werden gebracht inde
model-voorwaarden voor landbouw-concessies indeinlandsche staten ter Sumatra's Oostkust (zie n°. 3381 van het
Bijblad op het Indisch Staatsblad) werd tevens bepaald dat
de resident dergelijke concessies niet ten name van nieuwe
verkrijgers zou mogen inschrijven zoolang de contracten
niet met de model-bepalingen in overeenstemming waren
gebracht; doch volgens eene beslissing van Februari 1880
zou deze eisch alleen moeten worden gesteld wanneer bij
de contracten de goedkeuring op de overdracht uitdrukkelijk aan het bestuur was voorbehouden. Unlangs is de
Indische Regeering nog verder op de in 1878 genomen
beslissing teruggekomen. Bij een Indisch besluit van 19
September 1884 is namelijk de resident gemachtigd om de
overdracht goed te keureu ook van die contracten welke
van de model-bepalingen afwijken, mits bij additioneele
verklaring zoodanige wijzigingen in de contracten worden
aangebracht als daarin voor de duidelijkheid , de goe Ie
orde en in het algemeen belang door den resident bepaald
noodzakelijk worden geacht. Verder zal de resident de
overdracht van contracten , opgemaakt volgens het model
of voorzien van de zooeven bedoelde verklaringen , voortaan alleen mogen weigeren om redenen van personeelen
aard. In zoodanig geval, zoowel als bij verschil van gevoelen over de in de oude contracten bij additioneele verklaring te brengen wijzigingen , zal beroep op de Indische
Regeering zijn toegelaten.
In verband met de in 't verslag van 1882 (blz. 208)
vermelde zienswijze van de Indische Regeering, dat bepalingen , uitsluitend de belangen der inlandsche bestuurders of der bevolking rakende, en niet in strijd met het
model-contract, in de contracten konden worden opgenomen zonder voorafgaande beslissing van het Gouvernement, zijn bij eene beschikking van den resident dd. 26
April 1884 eenige wijzigingen en aanvullingen van het
model-contract vastgesteld, voornamelijk strekkende tot
betere waarborging van de rechten der bevolking inzonderheid in de dichter bevolkte Battakstreken , met welke
nieuwe bepalingen zich de Indische Regeering bij bovenvermeld besluit van 19 September vereenigd heeft, en die ,
ingevolge dat besluit, voortaan in allo volgende met de
zelfbesturende vorsten in dit gewest te sluiten landbouwovereenkomsten zullen moeten worden opgenomen. Overigens ligt het in de bedoeling bij overschrijving van niet
volgens het oorspronkelijk model opgemaakte oude contracten de nieuwe bepalingen, voor zooveel noodig, ook

daarin op te nemen , en door overreding te trachten deze
geleidelijk ook overgenomen te krijgen in contracten die
reeds volgens dat model zijn ingericht.
Over de in het najaar van 1883 door den resident met
den sultan van Deli en den pangeran van Langkat getroffen schikkingen ter verzekering dat de Battaksche
hoofden , in wier gebied gronden zijn uitgegeven, een aandeel in den door de Europeesche ondernemers op te brengen
pachtschat ontvangen, is reeds gehandeld op blz. 18 hiervóór.
Onder de 25 722 vaste arbeiders, die volgens de ontvangen opgaven in 1883 op de verschillende ondernemingen gevestigd waren , telde men 21 13b' Chineezen ,
1528 Küngaleezen en 305S koelies van andere herkomst
meerendeels uit onze eigen bezittingen (1771 Javanen,
105 Maleiers en 1182 inboorlingen van Bawean en andere
streken). Behalve deze vaste arbeiders, waren er 5732die
slechts van tijd tot tijd bij de ondernemingen kwamen
werken. Over 1882 wezen de opgaven een totaal aan van
24 003 vaste en van 5332 andere arbeiders.
In eenige te harer kennis gekomen afkeurenswaardige
feiten , die zich bij de werving van Javaansche koelies voor
ondernemingen ter Sumatra's Oostkust badden voorgedaan ,
heeft de Indische Regeering aanleiding gevonden om bij
eene circulaire van 26 Februari 1884 (zie n°. 4044 van het
Bijblad op liet Indisch Staatsblad) de gewestelijke bestuurders op Java aan te sporen om op die werving nauwlettend toe te zien. Tevens werden tegen sommige inlandsche ronsalaars uit Soorabaija en Kediri strafprocessen
ingesteld, die wel is waar , bij gemis aan voldoend bewijs ,
niet tot eene veroordeeling leidden , maar toch niet nagelaten zullen hebben eene heilzame vrees in te boezemen
De berichten omtrent de werking der ordonnantie van
1880 (Indisch Staatsblad n°. 133) tot regeling van de verhouding tusschen ondernemers en werklieden in dit gewest
luiden gunstig. Ten aanzien van de indertijd geopperde
vraag (zie laatstelijk het verslag van 1882 blz. 56), of art.
4 van bedoelde ordonnantie (verbod aan koelies om zich
zonder vergunning van de onderneming te verwijderen) de
vrijheid van beweging der werklieden niet te veel belemmerde, is de Indische Regeering tot eene ontkennende
beantwoording gekomen. De aandacht der autoriteiten blijft
echter op de zaak gevestigd. Aan registratiegelden als bedoeld bij art. 3 der verordening werd geïnd: in 1881 f 17 676,
in 1882 f 16 809 en gedurende de eerste tien maanden
van 1883 (latere opgaven zijn niet ontvangen) f 17 403.
In het afgeloopen jaar is onder de ondernemers en
onder de gegoede Chineezen in Deli het denkbeeld meer
op den voorgrond getreden om te trachten gelden bijeen te brengen voor de oprichting van een gesticht voor
invalide en zieke immigranten, die geen recht op verpleging door hunne meesters kunnen doen gelden en niet
krachtens art. 8 der straks besproken ordonnantie kunnen worden verwijderd. De vraag of regeeringshulp zal
worden verleend voor de instandhouding van tiet gesticht
nadat het eenmaal zal zijn. opgericht, maakt in Indië nog
een punt van behandeling uit.
7°. Riouw en onderhoorigheden.
Rijst. Ten aanzien van den rijstbouw op de eilanden van
den Riouw-Lingga archipel zijn geen bijzonderbeden gemeld. Alleen wordt bericht dat de vóór een drietal jaren ,
door bemiddeling van den onderkoning van Riouw, aangelegde proefsawahs (op Bintang), na reeds in 1882 onbewerkt te zijn gebleven, sedert geheel zijn te niet gegaan.
In het rijk van Indragiri en in de overige landstreken op
Sumatra's vasten wal, welke tot deze residentie behooren ,
vooral in het landschap Reteh , slaagde de rijstoogst in
1883 goed , maar was toch niet toereikend voor de behoefte
der bevolking.
Saf/o. In het landschap Kateman , behoorende tot het
gebied van Lingga-Riouw op Sumatra's vasten wal, schijnt
inen van de rijstcultuur geheel te hebben afgezien en tot
de veel voordeeliger en gemakkelijker cultuur van sago te
zijn overgegaan. Ook in de aangrenzende landschappen
Danei en üaoeng, zoomede op het eiland Lingga en iD
den Karimon-archipel, werden , vooral op aansporing van
het inland<ch bestuur dat zich aan deze cultuur zeer gelegen laat liggen, de bestaande sago-aanplantingen uitgebreid. De in 't vorig verslag bedoelde sagofabriek op
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Battam, toebehoorende aan den onderkoning van Riouw,
werd in 1883 voltooid , maar kwam nog niet in werking
De totale sagoproductie in 1883 wordt, evenals die van
1882, op ongeveer 100 000 pikols geschat. Van Battam ,
Karimon en Lingga werden 55 476 pikols uitgevoerd.
Koffie. Terwijl op Battam de aanplantingen van Liberiakoffie (de gewone soort schijnt in dit gewest niet te willen
gedijen) zoowel van wege den onderkoning van Riouw als
voor rekening van eeu Europeaan te Singapore wenlen
uitgebreid (verg. vorig verslag blz. 20C), zijn ook een paar
Chineezen met de teelt van die soort begonnen. Eén hunner
heeft op het tegenover de hoofdplaats Tandjong Pinang
gelegen eiland Sengarong een proeftuin van 2600 plantjes
en te Sebangka (afdeeling Lingga) een kleineren doen aanleggen, terwijl de andere de teelt ondernomen heeft in de
nabijheid van Tandjong Pinang. Omtrent deze jonge plant'
soenen valt nog weinig to zeggen. De 6600 in 1882 en
1883 van wege den onderkoning geplante boompjes hadden
bij liet einde van laatstgenoemd jaar eene hoogte van 2 k 3
voet bereikt; 24 000 jonge boompjes zouden eerhing uit de
kweekbedden worden overgeplant. De plantsoenen van den
straks bedoelden Europeeschen ondernemer stonden niet
zoo gunstig. Zij telden 30 000 boompjes, behalve nog een
paar duizend planten op kweekbedden.
Cassave en arrowroot. In den Riouw-Lingga archipel wordt
vrij algemeen cassave geteeld. Arrowroot wordt alleen op
het eiland Singkep en hier e:i daar in de afdeeling Battam
verbouwd. Op Singkep zijn echter beide cultures in den
laatsten tij 1 in belangrijkheid afgenomen, doordien de
aldaar aanwezige arrowrootfabriek van wijlen den sultan
van Lingga, sedert zij op zijne erfgenamen is overgegaan,
in verval is geraakt.

pikols bedroeg, tegen 130 000 pikols in 1882. Deze hoeveelheden zijn niet voldoende voor do behoefte der inlandsche
bevolking, zoodat In het tekort door invoer wordt voorzien.
In 1882 werden 23 375, in 1883 12 244 pikols rijst ingevoerd, alles van Singapore. De prijzen waren in beide
jaren nagenoeg gelijk; in 1882 liepen zij van f 6,75 tot
f 12, in 1883 van f 6 tot f 11 per pikol.
Peper en (jambier. In het district Pangkalpinang stonden
de pepertuinen zeer gunstig, in het district Soengeislan
werd met deze cultuur op kleine schaal een aanvang gemaakt, docli te Muntok stierven de nog overgebleven
pepertuinen door de droogte geheel uit. De productie aan
peper is niet opgegeven.
Omtrent de gambierteelt wordt gemeld dat het aantal
heesters in 1883 van 815 481 tot 1010 253 werd uitgebreid. De oogst schijnt echter zeer slecht to zijn uitgevallen; hij wordt op niet meer dan 148 pikols gesteld,
terwijl voor 1882 632 pikols werden opgegeven. Een deel
van het product werd naar Palembang uitgevoerd. De
prijzen liepen uiteen van f 27 tot f 62,50 per pikol.
Klappers. In de klapperplantsoenen vertoonde zich eene
soort van tor (kewangwoeng) die vele boomeu deed sterven,
xoodat het totaal (vruchtdragende en jonge te zamen) van
177 000 tot 162 300 verminderde. Uitgevoerd werden p. m.
70 530 noten en 2 067 liters olie, tegen 63 000 noten en
2 448 liters olie in 1882, welke hoeveelheden naar P«lembang hun weg vonden. Uit Bali werden 27000 en uit
Singapore, behalve eene onbeduidende hoeveelheid noten,
60 256 liters olie ingevoerd.

Koffie. De teelt van koffie blijft van weinig beteekenis
en de productie was in 1883 bijzonder gering. In 'tdistrict Muntok, waar in 1882 7'/2 pikols verkregen werden,
Cacao. Van de door den onderkoning van Riouw onder* oogstte men in 1883 niet meer dan 2 pikols en elders in
nomen wroefaanplantingen op de eilanden Battam en Ba- het gewest slechts 5 pikols. De proeven met Liberiakoffie,
sing mislukte de eerste, doch die op Basing stond belo- die aanvankelijk beloofden te zullen slagen, zijn ongunstig
uitgevallen.
rsiid. Hinder gunstig lieten zich de cacaotuinen aanzien
die op Battam waren aangelegd voor rekening van den
Boschproducten. In 1883 werden 665 pikols honig en
straks bedoelden Europeaan.
231 pikols was gewonnen, tegen respectievelijk 937 en
Gambier en prper. Behalve alleen in de afdeeling Lirgga 262 pikols in 1882, terwijl werden uitgevoerd 329 pikols
zijn nagenoeg overal in dit gewest al de voor de gambier- honig en 328 pikols was, tegen 417 en 9 pikols in 1882.
en pepercultuur geschikte gronden daarvoor reeds in be- Een levendige handel werd in verschillende gomsoorten
slag genomen, terwijl in de tuinen der afdeeling Tandjong gedreven. ]S"a«r Palembang, Java en Singapore werden
Pinang de bodem langzamerhand begint uitgeput te raken, uitgevoerd 2 073 pikols gomdammar, naar Palembang
zoodat de productie afneemt. Zijn de werklieden bij deze 280 pikols dammar kidjaij, naar laatstgenoemde plaats
cultures uitsluitend Chineezen , ook met de ondernemers en naar Cheribon 499 pikols dammar batoe, en naar Singais zulks, op weinige uitzonderingen na, het geval. Voor pore en Palembang 652 pikols gomelastiek.
zoover bekend , bedroeg de oogst in 1883 ongeveer 300 000
pikols gambier en 100 000 pikols peper, zijnde ruim 50000
9°. Bilüton.
en 13 000 pikols minder dan in 1882. De marktprijzen,
die reeds in 1882 zeer hoog waren, stegen nog aanmerRijst en tweede geicasscn. De door bet bestuur aangekelijk. Terwijl in 1882 voor gambier 1ste soort bij doorslag wende pogingen om de landbouwende bevolking te overover het ge'ieele jaar betaald werd f 20,75 en voor de reden om op daarvoor geschikte terreinen sawahs aan te
2de soort f 17.44 , waren de middenprijzen van 1883 res- leggen leden schipbreuk. Van deze wijze van bewerking
pectievelijk f 23,07 en f 19,43. Witte peper gold bij door- is de bevolking, die aan de voorvaderlijke gewoonte van
slag f 56,22*, zwarte peper f 28.055, tegen f 47,81 en
bebouwing vasthoudt, bepaald af keerig, zoodat nergens
f 23,35 in 1882. De heffing waaraan de peper bij vervoer in dit gewest padi op bewaterbare gronden wordt vervan de plantages is onderworpen, is aan een pachter af- bouwd. De padioogst viel in 1883 bijzonder ongunstig
gesttian. Deze paciit, die over 1882 het zeer lage cijfer uit. Volgens de opgaven der inlandsche hoofden zou het
van f 44 832 opbracht, werd voor 1883 afgestaan tegen nndeelig verschil met de productie van 1882 ongeveer
f 95 388 en voor 1884 tegen f 99 192.
30 000 pikols bedragen hebben. Er zouden namelijk slechts
4 081 pikols rijst geoogst zijn. Zeer aanzienlijke hoeveelBossche». Ten behoeve van de te Singapore en te Tan- heden rijst werden daarom van Java en Singapore ingedjong Pinang te huis behoorende stoomvaartuigen bestaat voerd, zoowel voor rekening van de Billiton-maMtschappij
groote vraag naar brandhout. Naar eerstgenoemde plaats ten behoeve van hare werklieden als door Chineesche
is een levendige uitvoer zoowel van brandhout als van handelaars. De rijstprijzen waren dientengevolge niet
houtskool, terwijl de hars en olie der talrijk voorkomende hooger dan gewoonlijk, terwijl daar waar totaal misgekroeingboomen voor het kall'ateren van vaartuigen zeer was zich voordeed de inzameling en verkoop van boschgezocht zijn. Deze olie beveiligt, naar men zogt, het hout producteu aan de bevolking de noodige middelen verschafte
tegen de aanvallen der witte mieren en wordt daarom
om rijst te koopen.
door de inlanders gebezigd om er het houtwerk hunuer
De teelt van tweede gewassen, die op grootere schaal
woningen mede te bestrijken.
dan in 1882 werd gedreven, leverde over 't algemeen
De bosschen op den vasten wal van Sumatra zijn zeer bevredigende uitkomsten op, terwijl de voorraad cassave,
rijk aan nuttige boschproducten, die in belangrijke l:oe- die nog van 1682 overig was, mede bet zijne er toe bijvee'.heden te Singapore ter markt worden gebracht.
bracht om gebrek aan voedingsmiddelen in 1883 te voorkomen. De uitvoer van uit cassave vervaardigd tapioca8°. Banka.
meel bleek op den duur niet zoo voordeelig te zijn als
Rijst. Langdurige droogte en verwoestingen door in- men zich in den beginne had voorgesteld en bedroeg in
secten waren oorzaak dat de rijstoogst slechts 117 000 1883 dan ook slechts 8 pikols.
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Klappert en pinangnoten. Omtrent de klappercultuur kun
alleen worden medegedeeld dat deze zicli vooral op de
rondom üilliton gelegen eilanden uitbreidde, üe afwezig"
heid aldaar van wilde varkens, waardoor de jonge klapperaanplantingen niet ompaggerd behoeven te worden, verklaart de voorkeur der bevolking om er klappertuinen aan
te leggen. Men schijnt zich niet zoozeer op de fabricage
van klapperolie dan wel op den uitvoer van noten toe te
leggen , waarvan aanzienlijke hoeveelheden te Palembang
en te Siugapore ter markt werden gebracht.
Pinangbooinen worden gezegd ten getale van omstreeks
150 000 op Billiton voor te komen. De productie was overvloedig genoeg om tot eenigen uitvoer naar Singapore
aanleiuing te geven , alwaar deze noten, evenals in 1882,
f 6 a f 8 per pikol golden.
10°. Westerafdeeling van Borneo.
Rijst en tweede gewassen. De uitkomsten van den padioogst waren in 1883 vrij gunstig. Alleen in de afdeeling
Laudak, waar de bevolking gewoon is om slechts zooveel
rijst te planten als voor zes maanden voldoende is , heersclite
tijdelijk gebrek aan rijst. Uit Singapore werd, als gewoonlijk, Saigo.'i-rijst ingevoerd en wel tot eeue hoeveeU
heid' van 17 0d8 pikols. Naar Serawak , de Natoena-eilandeu
en zelfs naar Singapore werd in 1883 uit Sainbas , alwaar
de productie overvloedig was, rijst uitgevoerd. In de cultuurwijze kwam weinig veranderiug ; de ladaugbouw bleef
het meest in zwang. In de uuderafdeeling Lara en Loeinar
(Bengkaijang) der afdeeling Montrado zijn van bestuurswege proeven met eene betere cultuurwijze genomen , doch
het is nog onzeker of de planters, meerendeels Ghineezen,
daarmede hun voordeel zullen doen.
De opbrengst der tweede gewassen, die of tegelijk met,
of na de rijst worden verbouwd, was niet ongunstig.
Suiker. De teelt van suikerriet is in dit gewest alleen
in de afdeeling Sambas van eenige beteekems. De verwerking van het riet geschiedt op zeer primitieve wijze. Volgens opgaaf van den sultan van Sambas zouden in 1883
ongeveer 2500 pikols ruwe suiker zijn aangemaakt, welke
door de bevolking plaatselijk werd verkocht tegen f 10
per pikol.
Koffie. De koffieaanplantingen in Sambas telden, volgens opgaaf van den sultan, die er met zijn broeder
eigenaar van is, 96 655 boomen , voor '/, uit Liberia- en
voor het overige uit Javakoftie bestaande. Van de laatste
soort begonnen in 1883 ruim een 1000-tal boomen vrucht
af te werpen; van de Li beria-koffie boomen slechts zeer
weinige, üebrek aan kapitaal stond de uitbreiding dezer
onderneming in den weg. De koffietuineu te Soengei Kakap,
door een Arabier aangelegd, ondergingen eenige uitbreiding. In de afdeeling Landak en in het landschap Simpang
der afdeeling Soekadaua trelt men koffietuineu aan , welker
productiviteit echter nog weinig te beteekenen heeft. Bij
wijze van proef kwamen in 1883 ook kleine aanplantingen
tot stand in de afdeelingen Montradoen Siutang(in laatstgenoemde afdeeling met plantjes uit den Buitenzorgschen
cultuurtuin).
Klappers. Klapperolie wordt slechts voor huiselijk gebruik aangemaakt; daarentegen wordeu klappers in gedroogden staat (copra) in belangrijke hoeveelheden naar
Singapore uitgevoerd.

daarop gevolgde overstroomingen. De opbrengst der tweede
gewassen was echter over het algemeen bevredigend. Door
invoer van rijst werd schaarschheid van levensmiddelen
voorkomen.
Tabak on kapas. De cultuur van tabak, die overal in
ilit gewest voorkomt, nam alleen in de afdeeling Amoenthai
eenigszins toe. üe oogst, die tot eigen gebruik dient, viel
niet ongunstig uit.
Kapas wordt uitsluitend in de zooeven genoemde afdeeliug als tweede gewas verbouwd, üe oogst leverde
nauwelijks de helft der gewone opbrengst op en werd te
Bandjermasin ter markt gebracht.
Klappers. Geregelde klappertuinen vindt men slechts in
de afdeelingen Bandjermasin en Ommelanden, t»oessoen- en
Dajaklandeu en Sampit, en in den laatsten tijd ook in de
afdeeling Amoenthai op zoogenaamde tauah-pamatang,
dat is op terreinen die door hunne hooge ligging van
overstroomingen bevrijd zijn. Üe opbrengst was echter
nog niet overvloedig genoeg om tot uitvoer aanleiding
te geven.
Indigo. Het voorbeeld van een Europeeschen ondernemer,
die in 1882 in het district Barabei (afdeeling Amoenthai)
eene indigofabriek heeft opgericht, werd in 1883 nagevolgd door een Chinees uit Bandjermasin. Beide ondernemers zien er op den duur meer voordeel iii de indigo zelf
te planten dan die van de bevolking te konpeu. Üe uitgestrektheid hunner beplantingen wordt niet opgegeven.
Üe struiken worden niet op gezette tijden , doch 3 a 4
malen 'sjaars gesneden. Dank zij de gunstige weersgesteldheid werd een voordeelig gewas verkregen.
12°. Celebes en onderhoorighedeu.
Rijst en tweede gewassen, üe rijstoogst mislukte grootendeels, aangezien het jaar 1883 zich door groote droogte
kenmerkte, en — met uitzondering van sommige in de
vlakte gelegen terreinen welke door onbeduidende waterleidingen besproeid worden — d e padiin dit gouvernement
uitsluitend op van regen afhankelijke velden wordt verbouwd. Ploegvee was in voldoende hoeveelheid beschikbaar.
Slechts door aanhoudende rijstaanvoeren van Bali en elders
werd gebrek aan voedingsmiddelen voorkomen. In de
hoogere streken wordt de rijstcultuur meer en meer door
de koffiecultuur verdrongen , in de lagere streken daarentegen blijfi zij de hoofdcultuur uitmaken. Üe bevolking
betoont zich echter weinig genegen om verbeteringen in
het bewerken der gronden , het uitzaaien enz., toe te passen.
üjagong, die ook wel als eerste gewas in afzonderlijke
tuinen wordt geteeld , zoome Ie verschillende obisoorteu ,
behooren tot de voornaamste tweede gewassen.
Klappers. Van het eiland Saleijer, dat nagenoeg geheel
met klapperboomen is beplant, werden in 1883 977 800
noten en 4299 pikols klapperolie uitgevoerd , voornamelijk
naar den vasten wal van Celebes, naar Bali, Soerabaija,
Boeton en Flores. Klappers iu gedroogden staat (copra)
daarentegen werden , wegens de lage marktprijzen, slechts
in zeer geringe hoeveelheid uitgevoerd. In de inlaudsche
staten worden mede hier en daar klapperaauplantiugen
aangetroffen ; vooral is de olie uit het landschap Mandhar
zeer gewild.

Koffie. Üe koffiecultuur , die in de districten Bergregentschappen en Segiri der afdeeling Noorderuistricten , in het
Veeteelt. De toestand van den veestapel was in 1883 zeer district Bonthain der afdeeling Zuiderdistricteu, in de gegunstig; ziekten kwamen niet voor. In de afdeelingen i heele afdeeliug Oosterdistricten en op het eiland Saleijer
Sambas, Montrado en Sintang nam de veeteelt toe en : bestaat, doch ook in de mlandsche staten tot dit gouverwerd ook werk gemaakt van rasverbetering. Zoowel Chi- ! Dement behoorende vrij algemeen wordt geireven , is een
neezen als Dajaks leggen zich zeer toe op het fokken van
van de voornaamste bronnen van volksbestaan. Zij ondervarkens, die uit de afdeeling Sambas naar Singapore en i ging in het afgeloopen jaar nog eenige uitbreiding. OinSerawak worden uitgevoerd. Paarden komen in dit gewest trent den omvang der plantsoenen kunnen evenmin cijfers
zeer weinig voor, terwijl rur.deren uit Trengganoen Siain 1 geleverd worden als ten aanzien van den oogst. Deze laatste
aangebracht werden.
moet intusscheu over 't algemeen ruimer zijn geweest dan
in 1882. Het product woidt voor het meerendeel via Ma11°. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
kasser uitgevoerd. Tegen 97 278 en 119 512 pikols in 1881
i en 1882, verlieten iu 1883 116 6i>9 pikols die haven. Van
Rijst en tweede gewassen. Zoowel in de hoog gelegen I de uitgevoerde hoeveelheden waren in genoemde drie jaren
als in de lagere streken van dit gewest viel in 1883 de '•• achtereenvolgens (naar schatting) 53 000, 89 000 en 76 000
padioogst ongunstig uit, ten gevolge van de droogte en ! pikols afkomstig uit de gouvernementslanden. De bestemHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1885.
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rning van de uitgevoerde koffie werd bij de verscheping
opgegeven als volgt:
1881.
1882. 1883.
naar Nederland
72 939
71 381
86 257
, Frankrijk
812
„ Amerika
„
19 289
6 364
„ Singapore
16 716
16181
11095
,, Java en andere gedeelten van
Nederlandsch-Indië
6 811
12 661
12 893
Te zamen (in pikols) . . . 97 278 119 612 116 609
Op die kleinere havenplaatsen (Bontham, Boelekomba,
Bulangnipa en Maros) van waar het product naar Makasser
verscheept wordt (zie vorig verslag blz. 208), liepen de
koffieprijzen in 1883 van f 16 tot f 25 per pikol, tegen
f 18 tot f 25 in het janr te voren. Op de passars kon ,
naar gelang deze in of buiten de koffiestreken waren gelegen , voor de koffie 15 a 30 cent per katti worden bedongen. Aan pluk en bereiding besteedt de bevolking over
't algemeen weinig zorg.
Particuliere ondernemingen. Op de particuliere landerijen
in dit gewest, die slechts voor een klein gedeelte aan
Europeanen toebehooren, worden hoofdzakelijk padi en
klappers, of wel padi alleen geteeld. Opgaven nopens uitgestrektheid of verkregen productie zijn niet voorhanden.
De waarde dezer ondernemingen voor den aanslag in de
verponding is laatstelijk getaxeerd op f 274465, waarvan
f 242 900 voor 23 ondernemingen in de af leeling Makasser
(het blijkt nader dat een paar landen die in de opgaven
over 1882 als twee ondernemingen telden , te zamen slechts
één onderneming uitmaken) en f 31 565 voor de 11 ondernemingen in de afdeeling Noorderdistricten. Over de rechten
en verplichtingen van de eigenaren handelen de Indische
besluiten van 24 Juli 1830 en 15 Juli 1869 , welke onlangs
zijn opgenomen in n°. 3909 van het Bij blad op het Indisch
Staatsblad.
In genoemde twee afdeelingen en in de afdeeling Zuiderdistricten worden in 't geheel 617 bouws gouvernementsgronden in huur of erfpacht bezeten. De huurgronden (49
bouws in de afdeeling Makasser) dienen mede voor de padicultuur en verder voor de teelt van klappers en tuinvruchten.
Voor de teelt van koffie zijn twee van de drie erfpachtsondernemingen bestemd , namelijk Bakoengan, groot 457
bouws , in het district Bonthain (afdeeling Zuiderdistricten)
en Koetoeloe of Batoe Bassi, groot 52 bouws, in het district
Maros (afdeeling Noorderdistricten). Deze laatste onderneming, waar de uitgeplante Liberia-koffie, naar het zich
aanvankelijk liet aanzien , goed wilde tieren , is eerst in
1883 tot stand gekomen. De onderneming Bakoengan dagteekent van 1878 en gaat goed vooruit. De koffietuinen
beslaan er reeds eene oppervlakte van 350 bouws, terwijl
de productie, die in 1882 220 pikols beliep, in 1883 tot
p. m. 500 pikols was geklommen. Men werkt er geregeld
met 125 arbeiders van Saleijer, die elkaar om de beurt
aflossen en een loon van f 8's maands, benevens l'/ 4 katti
rijst per dag verdienen. De derde erfpachtsonderneming
bepaalt zich tot de winning van guano op het eiland Kabia
of Baars , dat 59 bouws groot en slechts voor 10 jaren (tot 3
December 1889) in erfpacht afgestaan is. In 1883 verkregen
de ondernemers p. m. 6000 pikols guano , tegen 7000 pikols
in 1882. De meststof wordt naar Soerabaija verscheept.
13». Menado.
Rijst en tweede gewassen. In de Minahassa gaf in 1883
de rijstoogst zeer bevredigende uitkomsten, doch in de
Gorontalosche landschappen viel de opbrengst tegen , als
een gevolg vooreerst van de langdurige droogte en ten
andere van beschadiging door insecten. Terwijl in 1882
in de Minahassa 1 195 000 pikols rijst werden geoogst
(het in 't vorig verslag genoemde cijfer was foutief) en
in de afdeeling Gorontalo 60 000 pikols, te zamen alzoo
1 255 000 pikols , wordt de productie v;.n 1883, voor beide
gedeelten van het gewest te zamen. op ruim 920 000
pikols gesteld. Het tekort aan rijst in Gorontalo werd
aangevuld door aanvoeren uit Bali en Saigon. De bevolking
blijft weinig geneigd om de cultuurwijze te verbeteren;
echter wordt uit de Minahassa bericht dat in het district
Sonder (afdeeling Amoerang) door de bemoeiingen van het
districtshoofd eenige waterleidingen zijn aangelegd , waar-

door ongeveer 800 bouws boschgronden in sawahs zijn
herschapen . en dat sommige districtshoofden voornemens
waren om proeven te nemen met ploegen van Kuropeesch
maaksel, waarvan er een 20-tal voor hunne rekening uit
Europa werden ontboden.
De teelt van miloe of djaiong als voedingsmiddel blijft
in dit gewest steeds belangrijk, en kwam in 1883 vooral
in Gorontalo te stade, bij de schaarechheid aan rijst in
die afdeeling. Gumeenlijk wordt het eerst de miloe uitgeplant
en de rijst vervolgens op dezelfde velden daartusschen uitgezaaid, welk gebruik aan de productiviteit der beide
cultures niet schijnt te schaden. Echter treft men ook
aanplantiiigen van miloe ais tweede gewas aan, als hoedanig voorts tabak , katjang en in de afdeeling Tondano
(Minahassa) ook aardappelen en Preangerboonen worden
verbouwd.
Klappers. De klappercultuur wordt hoofdzakelijk gedreven op de Sangi- en Talaut-eilanden Van lieverlede
verkrijgt de teelt ook elders in het gewest uitbreiding.
Uitvoer van klappers, en wel in gedroogden staat, heeft
voornamelijk van genoemde eilanden plaats. De hoeveelheid van dien uitvoer , ofschoon niet onder cijfers gebracht,
wordt gezegd grouter te zijn geweest dan in lf<82. De prijzen
liepen van f 5 tot f 7 per pikol. Klapperolie werd in 't
klein verhandeld tegen f 0,60 per vierkante flesch.
Muskaatnoten. De aanplantingen werden in 1883 in de
Minahassa, vooral in de afdeeling Tondano, uitgebreid.
Zij beslaan naar schatting eene gezamenlijke oppervlakte
van ruim 3000 bouws, beplant metp. m. 400000 boomen,
waarvan ongeveer de helft vruchtdragend. Vertrouwbare
opgaven omtrent de productie waren niet te bekomen. Te
Menado werd voor de noten f 55 a f 70 per pikol bedongen , tegen f 60 a f 80 in 1882. De uitvoer geschiedde
naar Europa en Singapore. Nog altijd openbaarde zich
eene moeilijk te bestrijden ziekte in de plantsoenen.
Cacao. Aan deze cultuur werd nergens in het gewest
uitbreiding gegeven. De bestaande plantsoenen wierpen in
1883 naar schatting 200 pikols af, welke ter hoofdplaats
Menado aan Chineezen van Manilla werden verkocht tegen
f 40 a f 50 per pikol.
Koffie. De onder toezicht aangelegde koffietuinen verkeeren in goeden staat van onderhoud , hetgeen echter niet
kan worden gezegd van de zoogenaamde individueele tuinen , waarop wegens hunne verspreide ligging niet genoegzaam het oog kan worden gehouden. Vele jonge boomen
der individueele plantsoenen verkeerden in kwijnenden
staat. In 't geheel werden 311432 boomen (waaronder
234 000 die nog niet tot vollen wasdom waren gekomen)
afgeschreven , terwijl het getal in 1883/84 bij te planten
boomen op 229 770 werd bepaald. Dertien negorijen werden
voor goed van bijplantingen ontheven , hoofdzakelijk omdat
er binnen den omtrek van 6 palen geen geschikte gronden
voorhanden w i n n ; bovendien werden een aantal cultuurdienstplichtigen (het juiste cijfer is niet opgegeven) tijdelijk
van bijplantingen vrijgesteld in overeenstemming met de
beginselen der ook voor de Minahassa geldende Preangerkoffieregeling. Zoodanige vrijstidlingen worden thans verleend aan hen die 3 pikols koffie per jaar inleveren. Men
vleit zich dat dit een prikkel zal zijn om zorgvuldig te
plukken. In één district werd van de cultuurdienstplicbtigen eene bijplauting gevorderd van 40 boomen per hoofd ,
in één van 25 a 10 , in dertien van 20 en in drie van
hoogstens 10 boomen per hoofd. Nergens werd in 1883/84
verder dan op 37» paal afstanls van de negorij geplant.
De vele regens in den westmoesson van 1882/83 waren
oorzaak dat de oogst van 1883 slechts 10284 pikols opleverde (waaronder 59 pikols die als 2de soort werden ingeleverd), namelijk in Tondano 5301 , in Amoerang 2702 ,
in Belang 1367, in Menado 655 en in Kema 259 pikols.
In 1882 had de totale inlevering bedragen 18959 pikols,
terwijl het cijfer voor 1884 wordt geschat op 15 000 a
16 000 pikols. De Menado-koffie wordt volgens de eenigszins gewijzigde West-Indische methode bereid. De 15 in
1881 van regeeringswege verstrekte koffiepulpers zijn nog
in gebruik en voldeden vrijwel, doch de bevolking ging
er niet toe over om deze werktuigen na te maken ; ook
deed zich de behoefte niet gevoelen om de pulpers door water
te drijven.

[«. 2.]
Koloniaal verslag van 1884.
Blijkens het hieronder volgende overzicht van de uitkorasten der in 1883 en 1884 nier te lunde gehouden veilingeu werden weder goede prijzen voor het product betaald.
DAGTEEKENING
DES

VEILING.

Aan de
koopers in Gemidd. opbrengst
per Va K.G. u )
hoeveelheid rekening gebrachte netto
(in pikols). hoeveelheid
Bruto. Netto, b)
(in K.Ü.).
Verkochte

1883.
410 671»

.

.

6 712

390 951

0,56»*

21 November

. .

6 801

404 154

0,53'»

20 Juni

. . . .

f

0,66<'

III

7 000

12 September

1 205 676»

f

0,55« f

0,49»i

3 222»»

187 213

f

0,57» f

0,52

3 018

176 615»

0,49"

0,44'J

3 880

230 860

0,56»»

0,497»

c) 20 513
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f 7,r>0 per pikol; de prijzen die in de sa.,rodoessoens werden
bestred, zijn i.ii't geni-ld. Op Banda werd van dit voedin£Smi'ld.d ingevoerd in 1882 voor eene waarde van f 6 1 9 2 ,
in 1883 voor eene waarde van f 5591. Uit Kajeli (OostBoeroe) is bericht dat de opneming der aldaar aan het
Gouvernement toebehoorende sagodoessoens tegen het einde
van 1884 zou plaats vinden , zoodat eerst dan zou uit te
maken zijn of het raadzaam is de exploitatie te verpachten.
De rijstcultuur, in dit gewest van weinig Leteekenis,
mislukte in het grootste deel vnn Noord-Ceram ten gevolge
van do langdurige droogte tijdens het rijpen van het gewas. Overigens zou in de afdeeling Kairatoe — waartoe
het westelijk deel van Ceram behoort — en in de afdeelingen Letti, Masarete en Wetter, volgens de opgaven
der hoofden, de rijstoogst respectievelijk 656 , 6 4 , 500 en
5 3 1 , of te zamen 1751 pikols, bedrajren hebben. In de
behoefte aan rijst op Amboina en op Banda werd voorzien
door den invoer van respectievelijk 38580 en 27918 pikols,
tegen 55 772 en 25 106 pikols in 1882. Te Amboina liepen
de prijzen van f 6,50 tot f 9 per pikol.

1884.
13 Angustns. .
17 September

.

. .

26 November d).

.

a) Veilingsprüs verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte 1 pet. veilinuskosten, doch verminderd met de 1>/S pet. koning
voor contante betaling.
b) De hier in mindering gebrachte onkosten zjin alleen die van
aflading, zeevervoer en te-gelde-making, dus niet de uitgaven in
Indië op het product vallende, gerekend tot aan den opslag in de
afscheeppakhuizen in Menado.
e) Hiervan 3030 pikols uit den oogst van 1881 en 17 483 pikols
uit dien van 1882.
il) De opgaven betreffende deze veiling zijn nog van voorloopigen
aard.
Buiten de Minahassa heeft de bevolking in dit gewest de
vrije beschikking over de door haar geteelde koffie De
Gorontalosche landschappen brachten naar schatting 1000
pikols koffie voort, welk product rechtstreeks naar Makasser werd verscheept. De koffie uit het landschap Bolang
Mongondo, ter noordkust van Celebes, werd te Menado
ter markt gebracht. De hoeveelheid is echter niet o p g e geven.
Europeesche landbouionijverheid. Het aantal in dit gewest
in erfpacht bezeten perceelen klom in 1883 van 7 tot 9,
doch bij het einde van dat jaar was nog geen aanvang
gemaakt met de ontginning van de twee nieuwe perceelen,
nader omschreven op blz. 83 hiervóór, noch ook met die
van het in 1882 uitgegeven perceel Tanaw. De exploitatie
van de meeste anderen (allen koffieondernemingen) is
eerst sedert korten tijd aangevat. Slechts op 2 ondernemingen, namelijk op Masaran en op Kerapatan Sanaweka
(vroeger Poene genaamd), droegen de koffietuinen reeds
vruchten, ü p Masaran werden p. m. 1100 pikols geoogst,
doch van het andere perceel is de productie niet gemeld.
De particuliere landerijen in dit gewest produceerden in
1883 in 't geheel 409 pikols muskaatnoten, die in q u a l i teit slechts weinig voor de Banda-coten onderdoen , 69
pikols foelie, 84 pikols koffie en onbeduidende hoeveelheden cacao, kruidnagelen en thee.
Arbeiders zijn genoegzaam beschikbaar. De Europeesche
en met hen gelijkgestelde landbezitters bedienen zich van
ter plaatse gevestigde inboorlingen , doch de Chineesche
landbezitters hebben meest lieden uit Gorontalo en v«n
de Sangi-eilanden in dienst. Deze arbeiders verhuren zich
bij de maand tegen f 6 loon en een dagelijksch rantsoen
van rijst en zout. Mandoors krijgen f 8 a f 12 maandloon.
14°. Amboina.
Sago en rijst. Tusschen de verschillende tot dit gewest
behoorende eilanden wordt een levendige handel in sago
onderhouden. Ter hoofdplaats Amboina steeg de uitvoer
van 4500 pikols in 1882 tot 6140 pikols in 1883. Het uitgevoerle product was groutendeels in de i n ' t vorig verslag
(blz. 209) vermelde stoomsagofabriek tot meel verwerkt en
ging naar Singapore. De prijzen der ruwe sago wisselden
in 1883 ter hoofdplaats Amboina tusschen f 3,125 en

Djagong. Onder de voedingsgewassen neemt dedjagong
in deze streken eene belangrijke plaats in. De oogst slaagde
naar wensch , behalve op sommige der zuidelijke eilanden ,
waar de droogte te lang aanhield. Evenals in 1882 werd
echter genoeg geoogst voor de behoefte. In deafdeelingen
Letti, Masarete, Kairatoe, Wetter en Babber zou de prodnctie in 1883 hebben bedragen omstreeks 1412 , 6 3 4 , 5 7 ,
800 en 3586 pikols en op het eiland Dammer 320 pikols
of in 't geheel 6809 pikols. Ter hoofdplaats Amboina gold
de djagong f 5 a f 10 per pikol.
Tabak. Deze cultuur wordt alleen gedreven voor plaat»
selijk verbruik , maar kim toch niet geheel in de behoefte
voorzien.
Koffie. Ter' aanmoediging van de koffieteelt, welke in
1883 weder uitbreiding verkreeg , werd de uitdeeling van
Menado-zaden in 1883 ook uitgestrekt tot de afdeelingen
Babber, Dammer , L e t t i , enz. Op Amboina vindt men de
belangrijkste aanplantingen in Noord-Hitoe, waar de koffieplantsoetien, naar gemeld wordt, in productiviteit niet
behoeven onder te doen voor de beste koffietuinen op Java
of in Menado. De in Hitoe geoogste koffie — waarvan de
hoeveelheid niet wordt opgegeven - werd deels h f 35 op
de hoofdplaats Amboina van de hand gezet, deels naar
Makasser verscheept. Terwijl op de Oeliassers de aanplantingen in kwijnenden staat verkeerden , hoofdzakelijk naar
het schijnt door mindere geschiktheid van. den bodem,
werden op Ceram de koffieplantsoenen uitgebreid; in het
westelijk gedeelte van dit eiland (afdeeling Kairatoe) telde
men bij het einde van 1883 32 288 boomen , waarvan er
in dat jaar 4688 waren bijgeplant. De aanplant.ngen van
Liberia»koffie op Amboina lieten zich, vooral in hetnoordebjk gedeelte van het eiland , gunstig aanzien.
Klappers. Inzonderheid op de Arnbonsche eilanden nam
de belangstelling der bevolking in de klappercultuur toe
en werden de aanpbmtingen uitgebreid. Op de zuidelijke
eilanden van dit gewest worden vele boomen vernield ter
wille van de bereiding van toewak. De Europeesche ondernemer op Kei-eiland (zie blz. 23 hiervóór) hield zich onledig
met den handel in klappernote.n , welke grootendeels in
gedroogden staat (als copra) werden verzonden. Opgaven
omtrent de verban lelde hoeveelheden konden niet verkregen
worden. Ter hoofdplaats Amboina werd in 1883 voor de
olie f 20 a f 30 per pikol betaald, tegen f 25 h. f 30 in
1882; de noten golden f 2 a f 3 per 100 stuks en in gedroogden staat f 5 a f 6 per pikol.
Kruidnagelen (tjinke). Hoewel de teelt van kruidnagelboomeu op Amuon , en vooral op de Oeliassers , belangrijk
toenam, vielen slechts onbeduidende hoeveelheden in te
zamelen, hetgeen na den overvloedigen oogst van 1882
niet behoeft te bevreemden. Algemeen toch pleegt de bevolking in dit gewest in goede kruidnageljaren op zoo
ruwe wijze te plukken dat 1 a 2 jaren moeten verloopeu
alvorens de boomen de gevolgen daarvan te boven zijn
gekomen. Pogingen om hierin verandering te brengen ,
mochten tot hiertoe niets baten. Het product wordt groo-
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tendeels van Amboina uitgevoerd. In 1883 werden van
daar 3400 pikols verscheept ter waarde van p. m. f 50 per
p i k o l , onder welke hoeveelheid ook product van 1882 begrepen i s , daar toen een deel van den oogst werd aangehouden wegens de gedruktheid der marktprijzen in Europa ,
len gevolge van den grooten toevoer van kruidnagelen uit
Zanzihar. In 1882 werden 2665 pikols van Amboina uitgevoerd ; de prijs was toen gemiddeld slechts f40 per pikol.
Muskaatnoten.
Hoewel de notemuskaatboomen ook op
de eilanden die niet tot de Ban la-groep behooren welig
tieren, toonen de bewoners daarvan zich over 't algemeen
weinig geneigd om nieuwe aan plantingen aan te leggen
of de bestaande uit te breiden. In 1883 maakte een der
hoofden op Sapoeroea hierop eene uitzondering, daar hij
eene aanplanting op groote schaal ondernam.
Opgaven omtrent de notenproductie over 1883 zijn alleen
ontvangen wat de Banda-eilauaen belreft, en volgen lager.
Te Amboina werden uitgevoerd 1221 pikols noten in den
dop en 68 pikols foelie , te zameu eene waarde vertegeuwoordigende van f 55 9 5 6 , terwijl die uitvoer in 1882
respectievelijk 1246 1 /, en 104 pikols beliep, ter waarde
van f 70 749.
Cacao. Niettegenstaande de zoogenaamde cacaoziekte
deze cultuur zeer benadeeld heeft en er in de laatste t wee
jaren geen handelaren uit Manilla, die vroeger de grootste
opkoopers waren , naar dit gewest kwamen , werden op
Amboina toch vrij algemeen nieuwe aanplantingen aangelegd. Sommige negorijen plantten in den laatsten tijd bijna
alleen witte cacao, d i e , naar gezegd wordt, minder aan
de ziekte onderlievig is dan de gewone (roode) suort. De
uitvoer van cacao te Ambuina was in 1883 even groot als
in 1882, namelijk 186 a 187 pikols , doch de prijzen waren
hooger, zoodat de w a a r d e , die voor katstgemeld jaar berekend werd op f 1 1 2 5 0 , voor 1883 gesteld wordt op
f 15 194.
Europeesche ondernemingen. De van ouds op de Bandaeilanden gevestigde ondernemingen voor de teelt van muskaatnoteu , de zoogenaamde noteuperken, ten getale van
3 4 , werkten in 1883 met 2967 arbeiders (meestal buiten
het gewest aangeworven), die , behalve een loon in geld ,
van de perkeigenareu kleeding, voeding, huisvesting,
brandhout en geneeskundige behandeling genieten. Evenals
voor de ondernemingen van landbouw en nijverheid in de
residentie Sumatra's Oostkust ziju ook voor die op de Bandaeilanden speciale bepalingen noodig geacht betreffende de
rechten en verplichtingen van werkgevers en werklieden
tegenover elkander. Zoodanige bepalingen zijn vervat in de
reeds op blz. 54 hiervóór genoemde ordonnantie van 26 Februari 1884 (Indisch ötaatsolad u°. 28a), welke, behoudens
eenige weinige door de plaatselijke toestanden gevorderde
afwijkingen, iu hoofdzaak eene navolging is van de regeling
voor Sumatra's Oostkust (zie blz. 199 hiervóór). Het model
der te sluiten werkcontracten en van het register waarin
zij door het hoofd van plaatselijk bestuur moeten worden
ingeschreven vindt meu in Indisch Staatsblad 1884 n 0 28£.
De productie der notenperken over het oogstjaar 1882/83
(1 November—31 October) was bevredigend. Terwijl in bet
buitengewoon gunstige jaar 1876/77 aan noten uit den
dop (ontbolsterde en bereide noten) 16814 pikols verkregen
werden en sedert dien tijd de hoogste oogstcijfers (mede
volgens het gewicht in bereiden staat) bedragen badden
10 661 pikols iu 1880/81 en 7598 pikols in 1881/82 , kon
voor 1882'83 de verkregen hoeveelheid noten uit den dop
gesteld worden op 9639 pikols. Aan foelie wierpen de
notenperken 2630 pikols af, tegen respectievelijk 3 0 7 9 ,
2971 en 2154 pikols in de reeds genoemde jaren 1876/77 ,
1880/81 en 1881/82.
De productie voor elk perk afzonderlijk, in vergelijking
met het Voorafgegane oogstjaar, kan blijken uit het volgende overzicht, waarin echter voor de meeste perken , wat
de noten betreft, het gewicht in den dop (dat is van niet
ontbolsterde, maar alleen van de foelie ontdane noten) is
opgegeven , waarvan de verhouding tot het gewicht uit
den dop te stellen is als 3 : 2 . (De cijfers betreffende de
getaxeerde waarde der perken en de door de eigenaren
Terschuldigde belasting worden ditmaal niet overgenomen ,
omdat zij sedert de opgaaf in ' t vorig verslag geen ver-
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andering hebben ondergaan.)
Productie (in pikols).
1881/82.
NAMBX P I B XOTBXÏBBXBB.

1882/83.

Noten in
Noten in
den dop
den dop
(d. 1. al(d.i. alleen van Foelie leen van Foelie.
de foelie
de foelie
ontdaan).
ontdaan).
«)
«0

Eiland Neira.
Zevenbergen en Hersteller

108"
129"|

62"

Bancobatoe.
Lautakka .

866"|
226",
1"

63"
47«

77"
204"
888*
280"
4"

63"
60"
42«

Eiland Lonlhoir.
District Lonthoir.
Weltevreden of Lonthoir
Namoeloe
Takkennoro
Simonwal
Keli en Noorwegen. . .
Lackoeg.
Orang Datang

412» 8 2 "
74"
410
412"
82"
700
160
114"
24"
8»
137"
26"
376"
71»

380»»|
350 |
332"
620
134«
4"
116"
266"
96"

76"
64"
65»
133
26"
21»
82''

District Voorwal.
Boijauw

619"

116"

Klein-Waling
Groot-Waling
Spantjeby
Keizerstoren

185
273"
376"
359"
2»
236'"
44»

85
64»
70»
74"

Combir
Kaning

273"
184

Boerang
Zoete inval

65* I
84"

337", 103"
151 |
152" 3<r»
304* 67»
519", 9 7 "
500»» 94"
2<«,
383?'
43*.
. i
360SJ

88"
92"

86"
42«7

213
48'«
456", 78"
3"

353" 61»
1"
205
44
3357» 72"
J8"
208« 40»
266" 4 9 "
646" 129?»
?
?

628", 111"

238<»

District Achtcrwat.
Boven-Dender
Beneden-Dender . . . .
Drie G e b r o e d e r s . . . .
Babimandi
Boetong
Laoetang
Everts
Lust
Toetra

285"
182"

52"
34»

696««, 103»
874", 139»"
8797», 76"
63407, n u "
1045», 186*
39» 111»
347»,
315*>, 68»
225" 637»

984"

164"
100

707", 115»
594" 99»

Eiland Aij.
Welvaren
Westklip
Weltevreden of AfJ. . .
Matalengko

B

3 60
188"
292"
5"i

80"
44"

160"
246»

88»
47"

177"! 30"
239», 4 1 "

b) 10 144", 2163"
834», *)

12 630'» 2629»»
1 218»

230",
262",

Eleinzand
Verwachting
Totaal . .

28«
40»

a) Waar men in deze kolom ten opzichte van een en hetzelfde
perk tweeërlei opgaaf vermeld vin It, heeft de in de tweede plaats
genoemde hoeveelheid betrekking tot noten uil den dop, d. i. tot
bereide (ontbolsterde, gerookte en gekalkte) noten.
b) Aan deze totalen ontbreekt de opgaaf van een der perken.
O m t r e n t den uitvoer v a n n o t e n t e B a n d a zijn over 1883
g e e n voldoende o p g a v e n o n t v a n g e n . W e l w o r d t de h o e veelheid o p 13 0 9 ö p i k o l s g e s t e l d , m a a r h e t blijkt niet of
m e n hierbij t e d e n k e n heeft a a n n o t e n u i t d e n d o p , dan

[5.
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wel aan on bereide noten, en evenmin of, zoo de opjaaf
beid; categorieën omvat, het gewicht der laatsten wel naar
dat (!< r eersten is herleid. Aan foelie werden uitgevoerd
2090 nikols, waarvan nnar Nederland 146, naar Java 1384 ,
naar Makasser 342 en naar Singapore 818 pikols. In 1882
werden van Banda uitgevoerd (berekend naar het gewicht
in lierei len staat) 7562 pikols noten, die naar den plaatselijken gemiddelden marktprijs (f 123,33 per pikol voor
bereide en f 89,40 voor oubereide noten) eene waarde vertegen woordigden vau ruim f 937 000, terwijl de in dat
jaar uitgevoerde foelie (2049 pikols a f 80,20 por pikol) op
eene waarde van ruim f 164 000 kon worden gesteld. Owr
1883 is de marktwaarde van bereide noten niet opgegeven ;
gemiddeld golden toen de onbereide noten f 83,25 en de
foelie f 80,25 per pikol.
Behalve de tot dusver besproken notenperken op de
eilanden Neira, Lonthoir en Aij, zijn sedert eenige jaren
nog een viertal erfpachtson lememingen op de Ban laeilanden tot stand gekomen , namelijk De Hoop en Zuidelijk
Rhun op Khun , zoomede Rozengain en Pisang on de
eilandjes van die namen. Op Pisang worden alleen klappers
en pisang geteeld; op de drie andere ondernemingen uitsluiteud of hoofdzakelijk muskaatnoten. De productie U
echter i;og gering, üp Zuidelijk Rhun moestin 1883 ruim
de helft der plantsoenen worden afgeschreven, terwijl \
slechts een gering getal boómen werd bijgeplant. Het !
aantal boomen verminderde dan ook van 20 005 tot 10666,
waaronder men nog slechts 35 vruchtdragende telde. Op
de beide andere ondernemingen namen de aanplantinge-i
eenigszins toe: op De Hoop van 17 748 tot 19 940, en op
Rozengain van 12 350 tot 12 470 boomen, waaronder respectievelijk 1049 en 942 vruchtdragende, die 1,08en 0,95
pikols noten, zoomede 0,19 en 0,26 pikols foelie opleverden.
De 500 klapperboomen bovendien op De Hoop aanwezig
droegen nog geen vrucht. Onder de 3153 klapperboomen I
op Pisang (hetzelfde getal als in 1882) waren 953 vruchtdragende. De vier ondernemingen hadden in 1883 te zamen j
177 arbeiders in dienst.
Ten aanzien van de in 't verslag van 1882 (blz. 214/215)
bedoelde ondernemingen op Boeroe en Ceram zijn ookditmaal geen berichten ontvangen ; alleen is gemeld dat de
cacao-onderneming te Awaija (West-Ceram) werkelijk al
sedert eenige jaren is tot stand gekomen , maar van den
beginne af een kwijnend bestaan heeft gehad en ook voor
het vervolg niet veel belooft.
15*.

Teruate.

Sago, djagong en aardrruchtm. De sagopalm, wier product in dit gewest het hoofdvoedingsmiddel der bevolking
uitmaakt, komt zeer overvloedig in het wild voor, en
waar zij hier en daar nog wordt aangekweekt, liefst in
een moerassigen bodem , vereiseht de cultuur weinig zorg.
Natte sago was tegen 2 è 3 cent per katti te bekomen.
Of van de in 1883 gewonnen sago werd uitgevoerd, is
niet gemeld.
Ook de djagong, mede een zeer gewild voedingöartikel,
gedijt in dit gewest zeer goed en bij eene betere cultuurwijze zou bet product, dat bijna het gehpele jaar door op
de passars wordt verhandeld , in qualiteit nog veel kunuen winnen. De oogst viel naar wensch uit; de prijzen
per pikol gekorrelden djagong liepen van f 6 tot f 12.
Aardvruchten, zooals de gewone oebi, in dit gewest
pataters genaamd, en eene grootere oebisoort, als oebi
Bangaai bekend, worden bijna uitsluitend tot eigen gebruik
verbouwd. Op bet eiland Tidore worden bovendien in geringe hoeveelheid aardappelen en katjang tanah aangekweekt.
Rijst. Van deze cultuur wordt slechts in sommige streken
vau Halmaheira en verder op de Soela- en de Bangaaieilaudeu , zoomede op ilakian , eeuig werk gemaakt. Elders
in het gewest worden gei'ii noemenswaardige hoeveelheden
verbouwd en wordt de rijst slechts bij feesten ala versnapering gebruikt. Opgaven betreffende de productie waren
niet te verkrijgen. De prijzen liepen op Halmaheira en Soela
vau f 4 tot 1 8 en te ïernaie van f 6 tot f 14 pei pikol,
al naar gelang van de qualiteit. De te Ternate ter markt
komende iuheemsche rijst is veelal door handelaren op de
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. i884-i8ï5.

productieplaatsen opgekocht in ruil voor andere artikelen.
Bovendien werden te Ternate nog ingevoerd 4100 pikols
vau Java en Makasser en 6200 pikols van Singapore.
Tabak. De tabakscultuur werd in 1883 niet uitgebreid.
De meeste en beste tabak is van Makian afkomstig, doch
ook op Halmaheira en in sommige streken van NieuwGuinea is deze cultuur niet onbeduidend. Doorgaans wordt
de tabak geteeld op velden die bereids met djagong of rijst
beplant zijn geweest, zonder dat iets aan bemesting wordt
gedaan. Oük in de keuze der planten voor zaadwinning en
in 't algemeen in de verdere zorg voor de cultuur toont
de bevolking zich zeer onverschillig. Indien ten deze met
meer oordeel te werk werd gegaan , zou de tabaksteelt grootere voordeelen kunnen opleveren , aani/ezien, ook blijkens
de regen waarnemingen , gedurende het gansche jaar eene
voor deze cultuur gewenschte vochtigheid heerscht, terwijl
iie kalkachtige met eene dikke humuslaag overdekte bodem
zish bij uitstek voor de tabaksplant schijnt te eigenen.
Ondanks de gebrekkige werkwijze is het product voor de
mlandsche markt zeer gezocht. In 1883 kon per pikol f 15
a f 30 worden bedongen. Omtrent den uitvoer, die voortamelijk plaats had naar Amboina en Menado, zijn geen
opgaven ontvangen.
Cacao. Ten gevolge van de nog steeds heersebende
cacaoziekte wordt deze cultuur door de bevolking meer en
meer verwaarloosd. Productie- of uitvoercijfers zijn niet
opgegeven.
Specerijen. In verschillende gedeelten van dit gewest,
o. a. op Halmaheira, Nieuw-Guinea en Batjan , groeit de
muskaatboom in 't wild. Van de twee eerstgemelde eilanden
kwamen respectievelijk 500 en 2000 pikols muskaatnoten
te Ternate ter markt. De opzettelijk aangelegde plantsoenen
op Ternate enz. worden geschat uit omstreeks 135 000
boomen te bestaan , waai van 45 000 vruchtdragende, die
in 1883 eene productie afwierpen van 200 pikols.
Koffie. Volgens de ontvangen mededeelingen telde men
in het gouvernementsgebied van Ternate bij het einde van
1883 88225 koffie boomen, waarvan ongeveer 40000 vruchtdragende. De productie wordt hoofdzakelijk bestemd voor
verbruik binnen het gewest, terwijl p. m. 26 pikols naar
Nederland werden uitgevoerd. De aanplantingen van Liberiakoffie , die nog zeer jong zijn , lieten zich gunstig aanzien.
Boschproducten. De handel in gomcopal van NieuwGuinea ging sterk achteruit, ten gevolge van de ondervinding door de handelaren opgedaan dat onder de aanzienlijke in 1882 van daar verscheepte hoeveelheden zich
vele partijen van minder goede hoedanigheid bevonden. Uit
dien hool'Je hield het artikel zich niet op prijs en waren
•Je voor uien handel uitgeruste vaartuigen in 1883 niet
met voordeel in de vaart te brengen. Elders in het gewest
ging de omzet in goaicopal, ondanks de lagere prijz en,
niet noemenswaardig achteruit. De uitvoer bedroeg in 1883
p. m, 5000 pikols, waarvan 3600 pikols voor rekening vau de lager te bespreken Batjan-maatschappij. De
marktprijzen bewogen zich tusschen f 5 en f 12 per pikol.
Op Batjan, Halmaheira en bijna overal elders in dit
gewest moeten de in 't wild groeiende gonielastiek-boomen
vrij menigvuldig zijn. Zoowel genoemde Maatschappij als
een Ternataansch handelaar lieten te Makasser naar de
hoedanigheid dezer gomelastiek onderzoekingen instellen ,
waarvan tijdens de afsluiting der voor dit verslag bestemde
berichten de resultaten nog niet bekend waren.
Aau massooi, eeue soort van boomschors waaruit eeue
voor het kleuren van lijnwaden gewilde verfstof wordt
bereid , werden 120 pikols , ter waarde van p. m. f 4»00 ,
van Nieuw-Guinea naar Singapore en China uitgevoerd.
In den BaugaaU en den Soela-archipel werden ongeveer 30
pikols was ingezameld, welke bij den uitvoer f 120 per
pikol opbrachten.
Buropecsche laudbouwondernemingen. De straks genoemde
Batjan-maatschappij breidde hare aanplantiugen geleidelijk
uit. B:j het einde van 1883 waren in 't geheel 510 bouws
ontgonnen , en daarvan 168 bouws beplant met koffie,
cacao, muskaatnoten, kruidnagelen , klappers en kapok,
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terwijl eerlang ook de teelt van tab.ik zou beproefd worden. afwerpt. Pluk en bereiding lnten echter veel te wenAan het voornemen om eene sagof.tbriek o;> te richten , schen over. Tegen f 20 a f 22,50 in 1882, waren de
was door de Maatschappij toe hiertoe geen gevolg gegeven. prijzen in 1883 f 20 a f 27,50 per pikol. Omtrent
Hare handelsoperahën bestonden in den aanvoer herwaarts de productie, vau 1883 zijn geen opgaven ontvangen ;
van belangrijke hoeveelheden gomcopal en van eene partij alleen wordt medegedeeld dat het langdurig uitblijven
schelpen Te Singapore en Makxsser bracht zij van een eo der regens zoowel op den oogst als op den toestand der
ander mede zekere hoeveelheden ter markt, doch met plantsoenen van naleeligen invloed is geweest. Uit de
minder goeden uitslag dan de verkoop hier te lande i vorstenrijken komt bij voortduring veel koffie naar Boeopleverde.
leleng om van daar naar Singapore te worden verscheept.
Op Ternate houden zich eenige ondernemers met de teelt Voor goede uitgezochte partijen kon te Singapore 13 dolvan koffie , cacao, muskaatnoten , enz. bezig, doch op lars per pikul worden bedot.gen. De Bali-koffie vindt van
Singapore haar weg grooteudeels naar Aden om als Mokkazeer kleine schaal.
koffie in den handel te worden gebracht.
16°. Timor.
Veeteelt. In Boeleleng en Djembrana, waar goede weideRijst. Aanhoudende droogte en veldmuizen deden in 1883 gronden schaars zijn, wordt alleen ploegvee aangefokt.
veel schade aan het padigewas; bovendien moesten vele In sommige der vorstenrijken bestaat echter veefokkerij in
het groot. Uit Karang-Asem , Tabanan, Mengoei en Bangli
akkers braak blijver, door gebrek aan ploegvee. Een en
worden dan ook zeer veel runderen , varkens , enz., uitgeander had een zeer schralen oogst ten gevolge. Evenals in
1882 werd echter in tijds de aandacht van den handel op voerd , hoofdzakelijk met bestemming naar Java en Mahet gebrek aan voedingsmiddelen gevestigd, zuodat be- kasser. De uitvoer geschiedt grootendeels via Boeleleng en
langrijke hoeveelheden rijst van Bali, Ampenan, Soem- Djembrana , van welke plaatsen in 1883 werden verscheept
respectievelijk 5324 en 195b' runderen (tegen 4762 en 2940
bawa, Makasser en Java werden iugevoerd.
stuks in 1882), zoomede 220 en 145 paarden, en verder
Klappen. Alleen in het landschap Endeh (Zuid-Flores) van Djembrana 201 buffels. De paarden gaan in den laatis de klappercultuur van eenige beteekenis. El Iers worden sten tijd veelal naar Singapore , waar de opkoopers ze voor
meestal slechts verspreid staande klapperboomeu of aan- Sandelwood-paardeu trachten te doen doorgaan.
plantingen op woonerven aangetroffen. De uitvoer van
noten en olie was aanzienlijk, doch niet ouder cijfers te
II. MIJNBOUW.
breugen.
§ 1. Dienst van het mijnwezen.
Koffie. De berichten omtrent de koffiecultuur luiden niet
ongunstig. Het product liet wel is waar nog te wenschen
Terwijl bij het einde van 1882 de bij de formatie voorover, doch er was vooruitgang te bespeuren. Cijfers be- geschreven 3 hoofdingenieurs-en 12ingenieursbetrekkingen
treffende de geschatte productie zijn alleen van den post- bij het mijnwezen allen vervuld waren, geraakte het korps
houder van Atapoepoe ontvangen, in wiens ressort 200 omstreeks medio 1883 onvoltallig, doordien aan een ingepikols zouden zijn geoogst.
nieur der 1ste klasse wegens ziekte een tweejarig verlof
naar Europa moest worden verleend. Overigens was om
Veeteelt. Voor zoover zulks ter kennis van het bestuur dezelfde reden nog een ingenieur der 2de klasse afwezig,
kwam, werden in 1883 naar Java en Mauritius uitgevoerd die in April 1882 wegens ziekte zijn dienst tijdelijk had
2468 paarden (tegen 2281 in 1882), en wel van Soemba moeten afbreken , doch in de tweede helft van 1884 is
teruggekeerd, zoodat thans de sterkte weder compleet is.
1473, van Rotti 373, van Savoe 300 en van Timor 322
Op Rotti deed de langdurige droogte gebrek aan vee- In de eerste helft van 1885 kunnen in Indie worden vervoeder ontstaan , ten gevolge waarvan ettelijke beesten , wacht twee adspiranten voor de betrekking van mijningenieur die in 1884 hunne opleiding voltooid hebben.
voornamelijk buffels, zouden bezweken zijn.
De chemische onderzoekingen in het belang van geologie
en mijnbouw werden, evenals in vorige jaren, uitgevoerd
17°. Bali en Lombok.
door een te Batavia gevestigden deskundige.
Een der opzieners van het mijnwezen , die tijdelijk geRijst en tweede gewassen. Zoowel in Boeleleng als in detacl.eerd was bij den dienst der Bataviasche havenwerDjembrana had het gewas veel te lijien van de aanhou- ken, kwam om bij de ramp van Krakatau , en eenander
dende droogte. In tegenstelling met de uitkomsten in de werd uit 's lands dienst ontslagen. De fondsen die door
onvoltalligheid van het korps opzieners vrijvielen werden
vorstenrijken , viel in de beide gouvernements-afdeeliugen
de oogst ongunstig uit. Gebrek ontstond echter niet, aangewend tot tijdelijke indienststelling (boven de formatie)
vaneen topograaf ten dienste der mijnbouwkundige onderdewijl de bevolking gewoon is telken jare een goeden
zoekingeu in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
voorraad rijst aan te houden. Te Boeleleng gold de rijst
Voor topographisch werk op het bureau van den eerstaanf 6 a f 8, te Djembrana de padi f 1,47 per pikol.
wezenden mijningenieur op Banka werd in December 1883
Ook voor de teelt van djagong was de weersgesteldheid
niet gunstig, zoodat veel minder werd geplant dan anders. voor den tijd van hoogstens één jaar een buitengewone
mijuop/.iener toegestaan.
De djagong werd verhandeld tegen f 3 per 1000 stuks.
Klappers. Deze cultuur, waarvan veel werk wordt gemaakt , wordt meer en meer winstgevend door de groote
vraag naar klappers in gedroogden staat (copra) voor de
markt te Singapore. Te Boeleleng was de prijs van dit
artikel f 12,50 a f 13 per pikol. De bereiding van klapperolie bepaalt zich dientengevolge slechts tot hetgeen voor
eigen gebruik benooJigd is.
Tabak. Wegens de langdurige droogte werd in 1883
slechts weinig tabak als tweede gewas op sawahs verbouwd.
De teelt op tegals was echter van meer belang. In Boeleleng wordt de beste tabak te Anioran en te Bondalen)
verbouwd. Het van daar verkregen product gold in 1883
gemiddeld respectievelijk f 42,50 en f 27,50 per pikol.
Voor tabak van Ampenan (Lombok) werd f 20 a f 30 per
pikol bedongen.
Koffie. Deze cultuur vindt in toenemende uiate belangstelling bij de bevolking om de vele voordeden welke zij

Aljemeene verordeningen betreffende het mijnwezen ').
Nopens de in 't vorig verslag besproken herziening der
bestaande bepalingen betreffende de opsporing en outginning van delfstoffen heeft de Indische Regeering haar
advies aan het Opperbestuur doen kennen. Te dezer zake
zal eerlang eene wetsvoordracht aanhangig gemaakt worden.
Mineralogische geschrifttn en verzamelingen. Zoowel het
» Jaarboek van het mijnwezen " als de > Beitrfige zur
Geologie Ost-Asiens und Australiens", welke beide werken
met subsidie van de Regeering worden uitgegeven , het
terste te Amsterdam en het andere te Leiden, bleven geregeld verschijnen.
Te Batavia zag het licht de Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van Sumatra's Westkust, bewerkt door den mijningenieur R. D. M. VERBEEK ,
naar opnemingen van hem zei ven en andere ingenieurs.
l

) Men zie ook het lager aangeteekende onder „ Dieft grondpeilingtn."
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In dat werk met bijbehoorendo (hier to lande gereproluceerde) kaarten , dat ook in den liandel verkrijgoaar is
gesteld, zijn de uitkoimten ne lergelegl van belangrijke
en vceljarige onderzoekingen in een gewichtig deel van

Sumatra'i Westkust.

Bij de onderhanden zijnde geologiselie opnemingen op
Java zoomede in de residentiën Wester- en Zuider- en
Üosterofdeelitig van Borneo wordt, als naar gewoonte,
eene zooveel mogelijk volledige verzameling gesteentemonsters aangelegd voor de Polytechnische school te Delft,
maar tot de verzending zal eerst worden overgegaan wanneer d>! verzameling geheel is bijeengebracht.
Werd laatstelijk in 1882 (zie het verslag van dat jaar
blz. 216) 's Rijks geolpgisch-minernlogisch museum te
Leiden door den dienst van bet mijnwezen verrijkt met
verschillende Indische fossiliën , wederkeerig werd in !883
uit de besten der in het museum aanwezige dubbelen eene
verzameling behoorlijk gedetermineerde soorten ten behoeve
van het bureau van het mijnwezen afgezonderd om aldaar
ter raadpleging te kunnen dienen. Naarmate het onderzoek
der te Leiden aanwezige Indische fossiliën vordert, mogen
later nieuwe serieën van dubbelen worden te getnoet gezien.
Geologische en mijubouwkundige onderzoekingen tan youveriiemrntswet/r. Het geologisch onderzoek van de streek
tusschen de Tji Barenok (de grensrivier tusschen de rpsidentiën Bantam en Preanger regentschappen) en Soekaboeini (zie vorig verslag blz. 213) werd geregeld voortgezet.
Behalve eoceene en mioceene sedimenten werden talrijke
andesieten aangetroffen, waarbij ook veel kwarts-andesieten
afwisselende met mioceene lagen. In het koolhoudende
terrein van den Goenoeng Walat nabij Soekaboemi wer!
getracht de voortzetting op te sporen van de 1 M. dikke
l a a g , die blijkens 't vorig verslag (blz. 213) op bei, erfpachtsland Tanisari was aangetroffen en tot ontginning
waarvan door de erfpachters (zie l.iger blz. 213) concessie
is gevraagd. Geene der talrijke builen dat erfpachtalaud
aan den dag uitkomende of ontbloote lagen werd echter
ont^inbaar geacht, omdat zij bijna nergens de dikte van
i M. bereikten, terwijl zij voorts brokkelig en met klei
verontreinigd ziju. Later zal te beslissen zijn of er aanleiding bestaat om door middel van diepe grondboringen zich
te vergewis.-en nopens het aanwezen van betere l a g e n ,
niet aan den dag uitkomende en gelegen beneden het vlak
van natuurlijke afwatering.
Ten behoeve van den dienst der staatsspoonvegen werd
een onderzoek ingesteld naar de geognostische samenstelling van het Menorehgebergte op de grens der residentiën
Bagelen en Kadoe, en zulks ten einde gegevens te verzamelen voor he' begrooteu der kosten van uitvoering van
een tunnel in een eventueelen spoorweg van Magelang
naar Poerworedjo. Het gebergte bleek geheel te bestaan
uit ouderen andesiet en andesietbreccie.
Bij het onderzoek naar den aard der vulkauische uitbarsting op Krakatau in Straat Soenda beeft de daarmede
belaste mijningenieur de meeste eilanden van genoemde
s t r a a t , zoomede de verwoeste streken in de residentiën
Bantam , Lampongsciie districten en Batavia bezocht. Het
overgebleven gedeelte van het eiland Krakatau werd opgemeten en in teekening g e b r a c h t , terwijl elders talrijke
metingen geschiedden ton einde daaruit -'e hoogte van de
vloedgolf te bepalen. Zooals in de noot op blz. 2hier\óór
is aangeteekend , zal liet reeds gepubliceerde kort verslagvan dit onderzoek eerlang gevolgd worde.i door een van
platen en kaarten vergezelt uitvoerig verslag, waarvan
ook eene Frausche vertaling het licht zal zien. Yan de
Nederlandsche bewerking is het 1ste stuk reeds verschenen.
Aan twee vreemde geleerden , die in het voorjaar van
1884 van wege het College de France in commissie waren
gesteld ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek
van Krakatau, werd van regeeringswege de uitvoering
hunner opdracht vergemakkelijkt.
In het laatst van 1883 werd een aanvang gemaakt met
een geologisehen verkennihgs'ocht door Midden-Java,
waarbij tevens de gesteldheid werd opgenomen van den
vulkaan Merapi, die teekenen van verhoogde werking hegon te geven (\erg. blz. 3 biervóór). Sedert is die werking
blijven voortduren , maar ook du laatste berichten wijzen
niet op onmiddellijk gevaar voor eene uitbarsting.
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Volgens het eindrapport betreffende de uitgestrektheid
der kdenlagen van Boekit Soenoer in Benkoeion (zie vorig
verslag blz. 214) zijn in het onderzochte terrein verscbillen ie van elkander geïsoleerde kolenbekkens van geringe
diepte aangetroffen, waarvan hut voornaamste gerekend
wordt een koleuvoorraad van onguveer 45U 000 ton te bevatten. Daar echter de qualiteit der kolen hoogstens aan
die der Pengarnnkoleii gelijk te stellen i s , en de kosten
zoowel van ontgraviug (wegens onregelmatige ligging en
onvast nevengesteente) als van transport zeer aanzienlijk
zouden zijn , werd van eene ontginning van bedoelde lagen
op groote schaal, met verzending van bet product over
zee , geen voordeel verwacht. Alleen voor locaal gebruik zou
van deze kolenafzetting niet voordeel partij te trekken zijn.
Op Banka bestonden de werkzaamheden van het mijnwezen in hoofdzaak in het onderzoeken van de terreinen van
bestaande mijnen , in liet opsporen van nieuwe voor ontginning geschikte terreinen ter vervanging van uitgeput
rakende mijnen, zoomede in bet doen van aanwijzingen in
het belang der ontginning. Een en ander geschiedde veelal
niet gunstigen uitslag en verzekerde (ie toekomst van vele
mijnen. Het rapport en de overzicbtskaait van het district
Koba werden voltooid en zullen in het Jaarboek van het
mijnwezen opgenomen worden. Ter v. orbereiding van de
vervaardiging eener mijnkaart van geheel Banka werd een
gedeelte der groote wegen over 225 paal lengte met theodoliet en meetketting opgemeten.
In de residentie Westerafdeeling van Borneo werd de
topographische en mijnbouwkunuige opneming geregeld
voortgezet '). Het noordwestelijk gedeelte van het pnderzoekingsterreiu werd in detail bewerkt; de opneming van
liet wegennet werd naar het zuiden toe uitgebreid en aaogesloten met Landak en Mandhor. Voorts werd nog- aangevangen mat het onderzoek van het gebied der BovenSambas- of Siding-rivier, voor zoover vijandelijkheden
tusschen eenige Dajaksche stammen dit niet beletten.'
Het onderzoek naar goudaderen b ; Ban Pin Sau leidde
tot de ontdekking van een erts met een betrekkelijk hoog
gehalte aan goud. Bij .Meiassan , tusschen Loemareu Ledo ,
werden vrij omvangrijke oude Chineesche werken voor bet
ontginnen van eene goiuiader ontdekt, welke noopten tot een
nader onderzoek door niid lel van een vijftal galerijen die
in de a Ier gedreven werden. Eene ruime hoeveelheid erts
werd verzameld en naar Batavia gezonden, alwaar echter
het goudgehalte gering werd bevonden. Eene bij Gantoeng
door de Dajaksehe bevolking iu ontginning genomen goudhoudende ader bleek bij ondti zoek mede slechts een gering
gehalte aan goud te bevatten.
Bij Oedoeh in de soengei Siam , bij Loemar in de soengei
Hausau en bij Soengei OeJoeh werd cinnaber als stroomerts aangetroffen ; het onderzoek aldaar leerde dat het erts
oorspronkelijk in nesten en ophoopingen in ouden leisteen
voorkomt. Een omvangrijker onderzoek naar cinnaber werd
ingesteld bij soengei Seldre in de nabijheid van Loemar ,
waar het eveneens als stroouierts in ruime hoeveelheid
gevonden was ; door bet aanleggen van een waterreservoir
en afspoeling van het alluviuiii eu berggruis werd het
on verplaatste gesteente (kleilei) blootgelegd, en het terrein , waar het cinnaber voorkomt, nauwkeurig bepaald.
Het gevonden stroomerts is van zeer zuivere hoedanigheid ,
niet of slechts zeer weinig afgerond en vrij groot; het
zwaarste stuk woog 134 gram. Aan de hellingen van het
terrein werden vervolgens verschillende putten gegraven en
op die wijze werd geconstateerd dat in het onverplaatste
kleilei snoeren van rood ijzersteen voorkomen , wairin het
cinnaber, te oordeelen naar stukken welke aan eerstgenoemd erts gebonden zijn, waarschijnlijk nestvormig afgezet is.
Eene verkenning op de eilanden bezuiden Singkawang
leerde dat daar geen delfstoffelijke afzettingen voorkomen.
Die eilanden I estaan uit eruptieve gesteenten , bedekt door
hunne verweeringsproducten.
Ter Oostkust van Borneo werden , na beëindiging van
') Een overzicht van de sedert den aanvang der opneming (in
Juli 1880) tot September 188.1 verkregen uitkomsten vindt men in
liet Jaarboek van bet mijnwezen , 13de jaargang, 2de gedeelte. Door
middel van lictzelrde Jaarboek wordt overigens geregeld voortge
gaan met het publiceeren van speciale verslagen betreffende de
mineralogische onderzoekingen in Borneo's Westerafdeeling.
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het onderzoek naar de kolenafzetting in de Berouw-landen,
personeel en materieel in de maand April 1883 naar Koetei
overgebracht en met net onderzoek naar kolen te Batoe
Pangkal aangevangen. Ren drietal, wat de dikte betreft,
voor ontginning geschikte lagen werden aangetroffen,
welke echter bij nader onderzoek bleken spoe lig in een
moeras te verloopen en daarbij zoodanig in de heuvels gelegen te zijn , dat door eene ontginning boven het niveau
van natuurlijke wnterloo/.ing slechts eene geringe hoeveelheid kolen zou kunnen gewonnen worden.
Daar geen waarschijnlijkheid bestond om in ile nabijheid
van de reeds bekende lagen nieuwe te vinden , werd het
onderzoek verplaatst naar Tongaloeng-Ajam, even boven
Samarinda aan den rechteroever der Koetei-rivier. Aldaar
werden zestien kolenlngen gevonden , waarvan dertien ontginbare met eene totale dikte van ruim 18 M. aan zuivere
kool. Dit kolenterrein is voor ontginning zeer gunstig
gelegen, ook wat betreft de gelegenheid, om de kolen
rechtstreeks in de zeeschepen af te laden. De door tunnelontginning te verkrijgen hoeveelheid wordt geschat op 1
millioen ton stukXnAen. De quabteit der Tengaloeng-Ajam
kolen laat echter te wenschen over wegens haar aanzienlijk watergehalte (gemiddeld 18 pet.), waardoor zij
spoedig vergruizen. Aanasch bevatten zij gemiddeld slechts
3 , aan zwavel circa '/» pet. ' n b e t stroomgebied van de
soengei Serong (aan den linkeroever vim de Koetei-rivier)
bleken de onderste lagen van het bedoelde kolenveldzich
regelmatig voort te zetten , doch de aldaar in de heuvels
zelven aanwezige hoeveelheid kool was voor ontginning
te gering.
Met 1 November 1X83 werd het onderzoek naar kolen
ter O «tku.-t van Borneo gestaakt nadat nog in de Solili—
heuvels, mede aan den linkerrivieroever, doch beneden
Samarinda , vijftien kooilagen waren gevonden , waarvan
er zeven , met te zamen 8,70 M. kool, voldoende dikte hadden
voor eene o n t g i n n i n g , doch de qualitcit was op het oog
onvoldoende, en bovendien strekken de lagen zich in de
heuvels over geen grootere lengte' dan p. m. 1000 M. uit.
Ook de sterke helling der lagen was een bezwaar tegen
de ontginning.
In Mei jl. zijn de Tengaloeng-Ajam kolen aan boord
van het gouvernementsstoomschip Zwaluw (welker stoomketels van Prideaux-vuurdeuren zijn voorzien) aan eene
vergelijkende proef onderworpen tegenover New-Castlekolen. Ofschoon zij bleken op de stoomketels niet
nadeelig te werken , acht de commissie van proefneming
de Tengaloeng-Ajam kolen ongeschikt om bij de marinestoomvaart gebezigd te worden , op grond van 50 a 60 pet.
meer verbruik dan de Engelsche kolen, de moeilijkheid
om stoom te leveren voor volle kracht, en het brandgevaar
voor dek en t u i g wegens den voortdurenden vonkenregen.
(Zie voor verdere bijzon lerheden nopens de beproeving de
Javasche Courant van 24 October 1884.)
Voor overbrenging der in Koetei afgeloopen werkzaamheden naar Goenoeng Taboer (Berouw-landen), ter verkrijg i n g van nadere gegevens omtrent de vindplaatsen van
loodglans (verg. vorig verslag blz. 214), werd de politieke
toestand van dat landschap voor het oogenblik niet gunstig geacht.
Het beschikbaar gekomen personeel g i n g daarom over
naar de gouvernementsaf leebng Martapoera, met welker
inijnbouwkundige opneming in Januari te voren was beg o n n e n , en wel aanvankelijk in vijf van de negen districten , namelijk in Riamkiwa, Riamkanan , Martapoera ,
Maloeka en Pleihari. Uit de talrijke waarnemingen en opmetingen aldaar gedurende de eerste vier maanden van
1883 verricht, en in eene overzichtskaart verwerkt, bleek
al spoedig dat de rijkere goud- en platinahoudende gronden
zich uitstrekken lang-s den voet van het uit serpentijn en
gabbro bestaande hoofdgebergte, en dat het diamanthoudenda diluvium gevonden wordt langs de zeezijde der
tertiaire koleLzandsteenheuvels. Met het eigenlijke onderzoek der diamantgronden werd in J u n i 1883 begonnen
in den omtrek der kampongs Liang-Anggang , fientok en
B a n j o e l r a n g , waar eenige terreinen voor opsporing of voor
ontginning van diamanten door particulieren zijn nangevraagd. In die terreinen werden een 200-tal putten gegraven
en de diamantgrond op inlandsche waschborden en onder
goede waarborgen tegen ontvreemding gewasschen. De uitilag wai echter hoogst ongunstig; men verkreeg slechts
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61 diamantjes, te zamen wegende ongeveer 6 karaat.
Bij bet invallen van den regentijd moest het diamantgraven voorloopig gestaakt worden en g i n g men tot het
onderzoek der goudgronden over. Men begon met dn door
Cliineezen bewerkte goudmijnen (parits) nabij Rangga
in de onderafdeeling Tunahlaut. (Tot deze onderafdeeling
belmoren de reeds genoemde districten Maloeka en Pleihari,
beneyens de districten Tabanio en Satoei) Verscheidene
parits werden opgemeten, gedeeltelijk in kaart gebracht
en zooveel mogelijk gegevens omtrent deze ontginningen
verzameld. Door tal van proeven trachtte men zoowel het
beloop der goudhoudende laag , die eene dikte van 0.10
tot 1 M. heeft en 0.50 tot 4 M. onderde oppervlnkte ligt,
als het gehalte van den eigenlijken ertsgrond te bepalen.
Het bleek echter dat deze proefwas*chingen geen voldoenden grondslag opleverden om den vermoedelijken goudrijkdom te berekenen. Om vertrouwbare uitkomsten te
verkrijgen, zou men er toe overgaan om in verschillende
parits een afgebakend gedeelte geheel onder toezicht te
bewerken.
In de districten Pleihari en Tabanio werden eenige vindplaatsen van roodijzer- en mangaan-erts onderzocht, maar
men bevond dat alleen de oppervlakte der heuvels niet
ertsblokken bedekt was en dat zij inwendig niet uit erts
bestonden.

Diepe grondpeüitigen
Behalve de twee putboringen in
de residentie B a n t a m , waarvan in het vorig verslag (bil.
214) melding is g e m a a k t , werden er in den loop van het
jaar 18&3 nog zes voltooid, namelijk vier om en bij de dessa
Tjiroeas, eé:i te Kalolran en één te Kedjabon. Hunne
diepte liep uiteen van 47 tot 68 M. Zij leverden, op 0.50 M.
boven den beganen g r o n d , respectievelijk 2 ' / 4 , 4 ' / j , V4 >
6 0 , 104 en 250 liter goed drinkwater per minuut. De
put met een debiet van slechts 1I4 liter per minuut werd
niet behouden , maar de overigen werden voor blijvend
gebruik ingericht. Eene in 't laatst van bet jaar ondernomen boring te Koppo in hetzelfde gewest weid in den
aanvang van 1884 gestaakt, nadat bij eene diepte van
141 M. nog geen watervoerende \nng was aangetroffen.
Kort daarop zijn in het Noorderregentschap van Bantam
de op blz. 162/163 hiervoor bedoelde proefboringen a a n gevangen tot het bekomen van artesisch besproeiingswater.
De bovenbedoelde putten , die op ruim voldoende wijze in
de behoefte aan drinkwater voorzien, zijn geboord volgens
de spoelende methode, doch met aanwending niet vau het
gewone buismaterieel, maar van gaspijpen van slechts
2'/ 4 Engelsche duim inwendige middelliju.
Nadat deze boorwijze, welke bet mogelijk maakt 0111
vlug en met zeer weinig kosten artesisch water aan den dag
Ie brengen , bekend was geworden , werd daarvan aanstonds
door sommige particulieren te Batavia partij getrokken om
op bun erf een artesischen put tot stand te brengen. Daar bierin gevaar kon gelegen zijn voor de artesische putten welke
het Gouvernement in het belang van het algemeen heeft
dcen boren , ook door het groote waterverlies in de diepte
dat bij eene ongecontroleerde en dus mogelijk slordige
werkwijze te vreezen i s , achtte de Indische Regeering het
raadzaam daartegen de noodige voorziening te nemen. In
afwachting van eene definitieve regeling van het onderwerp werd bij ordonnantie van 23 Maart 1884 (Indisch
Staatsblad n°. 50) voorloopig bepaald dat het onttrekken
van water aan den bodem door middel van buizen, up
eene grootere diepte dan 15 M., slechts krachtens verguuning van den Gouverneur-Generaal kan geschieden , welke
vergunning alleen zal worden geweigerd wanneer het
algemeen belang gencht wordt zulks te vorderen. Eene
vergunning , als hierboven bedoeld, weid in Mei il. verleend
voor eenige putten op het land lndramaijoe-West (Cheribon), terwijl verschillende aanvragen (van ingezetenen van
Batavia, zoomede van suikerfabrikanten eu erfpachters)
toen nog in behandeling waren. De eerste vergunning is
verleend onder voorwaarde dat zij zou onderworpen zijn
«au de nader ter zake vast te stellen bepalingen , welk
voorbehoud ook in verdere vergunningen zou worden opg«rnomen. (Verg. ook de bekendmaking van den chef üer
afdeeling » Mijnwezen " in de Javasche Courant van 17
J u n i 1884.)
Te Batavia werd in het begin van 1884 een artesische
j.ut geboord op het terrein der begraafplaats voor Euro»
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Koloniaal verslag van
peanen te Weltevreden. Het w^rk werd uitgevoerd door
den dienst der grondpeihngen, maar op kosten van het
fonds der begraafplaats. Omstreeks medio April werd do
put opgeleverd. Alen had toen eene diepte van 147.5 M.
bereikt en ejn waterdebiet verkregen van 101 liter per
minuut. Kort daarop is men voor gouvernementsrekening
begonnen met eene artesische boring op Tanah Abang,
mede te Batavia, speciaal om beter drinkwater voor de
schepelingen der marine te verkrijgen (verg. ook blz. 43
hiervóór). Een verzoek van eene handelsfirma te Batavia, om
voor industrieele doeleinden water uit de artesische putten
te Batavia Ie mogen aftappen , werd afgewezen , ten einde
de voorziening in de algemeeue behoeften niet te schaden.
Op Onrust werd de in 't vorig verslag bedoelde boring
voortgezet tot 280 M. diepte. Zij moest toen , wegens de
geringe doorsnede van de aangewende pijpen, gestaakt
worden. Na de op 103 M. aangeboorde zoetwaterbron waren
op verdere diepte twee zoutwaterbronnen ontmoet. Men is
er in geslaagd deze beide laatsten af te sluiten en de zoetwaterbron levert nu per minuut 25 liter water op, dat
na bekoeling goed smaakt.
Te Tagal werden , nadat gebleken was dat het water
uit den eersten artesischen put niet geschikt was voor
drinkwater (zie vorig verslag blz. 215), achtereenvolgens met een kleinen toestel, zooals ook in de residentie Bantam gebezigd was, nog vijf artesische putten geboord, welke, op eene enkele uitzondering na,
allen slaagden voor zooveel betreft de hoeveelheid water;
de hoedanigheid laat echter in meerdere of mindere mate
te wenschen over. Voorts kwam in Maart 1884 ter
hoofdplaats Tagal nog een put gereed, die 61 liters goed
drinkwater per minuut oplevert. Men stelt zich voor in
dezelfde residentie ook de afdeelingshoofdplaatsen Brebes
en Pamalang van artesische putten te voorzien.
De boring naar drinkwater in het fort Vreueuburg te
Djokjokarta (zie vorig verslag blz. 215), ofschoon bemoeiiijkt door eene zware en harde cooglomeraatlaag , bereikte
bij het einde van 1883 eene diepte van 160 M. zouder dat
eenige bron ontmoet werd; sedert is tot grootere diepte
voortgegaan maar nog steeds zouder gewenschten uitslag.
Te Samarang werd overgegaan tot het boren van nog
drie artesische putten , waarvan de eerste geplaatst is aan
de monding van het havenkanaal, ten einde de aanschaf
fiug van drinkwater voor de schepen te vergemakkelijken ,
de tweede in het depot van dwangarbeiders te Meiaten en
de derde in het stadsverband. De boringen zijn met goed
gevolg beëindigd en het waterdebiet bedraagt voor eiken
put ongeveer 100 liters per minuut. Verder zullen aldaar
nog een viertal kleine artesische putten geboord worden.
In de af.leelingen Kendal en Kaliwoengoe der residentie
Samarang werd in het belang der watervoorziening een
geognostisch onderzoek uitgevoerd. Op grond van de
verkregen uitkomsten werd in 't laatst van 1883 besloten om ook daar drinkwater aan te boreu. Intusschen
was ook in het district Serondol(afdeeling Samarang) eene
boring onderhanden genomen, en wel in de dessa Goegenlor. Dit werk werd in Mei jl., toen men eene diepte
van 135 M. bereikt had, beëindigd. Men bekwam 175
liter water per minuut op den beganen grond afgetapt.
Voor zoover het niet voor drinkwater behoeft te dienen,
zou het voor irrigatieproeven worden aangewend.
Op een verzoek van den eigenaar der in de afdeeling Samarang gelegen particuliere landen Kalikondang,
Saijoong en Gemoelak, om in een zevental door hem aan- I
gewezen dessa's van wege den dienst der grondpeilingen ,
doch op zijne kosten , artesische putten te doen boren,
hoofdzakelijk ten einde de opgezetenen dier lauden en de
in de buurt gevestigde bevolking aan beter drinkwater te
helpen , werd bij een Indisch besluit van 5 Augustus 1883
gunstig beschikt. De te betalen vergoeding werd geraamd
op f 3000 per put, terwijl overeenkomstig het aanbod van
den aanvrager verder als voorwaarde werd gesteld dat het
te verkrijgen water aan de bevolking kosteloos zou worden
afgestaan. Iu het voorjaar van 1884 had men echter met
de boringen nog geen aanvang kunnen maken.
In Rembang was men bij het einde van 1883 met de
boring te Lassem tot eene diepte van 271 M. gekomen.
Op 263 M. werd artesisch water, doch slechts in geringe
hoeveelheid, aangeboord. Nadat in het begin van 1884 de
boring tot 309 M. was voortgezet, moest zij gestaakt worHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-J885.
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den , daar geen water verkregen werd. Thans zal men aan
den grooten weg tusschen Lassem en Rembang een ondiepen put trachten te boren.
, In Probolinggo , waar men blijkens 't vorig verslag de
landstreek Melassan van artesisch water wenschte te voorzien , is aan de daartoe noodige werken nog niet de hand
gelegd. Vermits de kosten eener putboring in bedoelde
landstreek wegens den steenachtigen ondergrond vrij
aanzienlijk zullen zijn , maakt het namelijk nog een punt
van onderzoek uit, of niet aan eene andere wijze van
watervoorziening de voorkeur moet worden gegeven.
Ter hoofdplaats Soerabaija hebben zich — zooals reeds
vermeld werd op blz. 68/69 hiervóór — tot het voor particuliere rekening aanleggen en exploiteeren van eene machinale zuiver-watervoorziening gegadigden voorgedaan , aan
wie daartoe vergunning is verleend, echter zonder toekenning van eenig uitsluitend recht of monopolie. Daarentegen
werd eene andere soortgelijke aanvraag, welke o. a. de
onaannemelijke voorwaarde van rentegarantie van staatswege inhield , niet ingewilligd.
§ 2. Tin.
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.
In 1883 werden bij 'slands pakhuizen op Banka ingeleverd ruim 65 018 pikols, tegen 73 995 pikols in 1882.
Gedurende de tien jaren 1873 tot en met 1882 was de
levering dooreen genomen per jaar geweest 67 987 pikols ,
en wel in de eerste helft van dat tijdvak (waaronder het
zeer ongunstige jaar 1877) gemiddeld 63 772 en in de
latere vijfjaren (1878 tot en met 1882) gemiddeld 72 203
pikols per jaar.
Door de arbeiders der gouvemementsmijnen werden ingeleverd 50 106 pikols, terwijl de als particuliere ontginners of als tra-smelters bekend staande personen inbrachten
14 912 pikols, dat, is slechts 22.9 pet. van de totale inlevering, eene verhouding die in de vijf voorafgegane jaren
achtereenvolgens bedragen had 22.8, 27.4, 26 8 , 25.6 en
27 6 pet.
De hoofdelijke productie der niet tot de gouvernementsmijuen behoorende tinleveraars bedroeg eshter 10.82 pikols
en was dus, evenals vroeger, weder hooger dan voor de
gouvemementsmijnen, waar elk arbeider gemiddeld slechts
8.21 pikols opleverde. Hierbij moet intusschen opgemerkt
worden dat het werkelijk getal particuliere ontginners en
tra-smelters vermoedelijk hooger is dan de opgaven aanwijzen en tevens dat er onder hen , althans tot dusver,
minder handen voor het kolenbranden noodig waren , omdat velen de gewoonte hadden hunne houtskolen te koopen
van de gouvernementskolenbranders. Deze geheel particuliere transactiën , die aan de onder controle werkende mijucn
niet ten goede komen, tracht men in den laatsten tijd zooveel
mogelijk tegen te gaan. Voor zooveel bekend was , bedroeg
de gemiddelde sterkte der gedurende 1883 iu de particuliere
mijnen of als tra-smelters werkende personen 1378 , tegen
1445 in 1882; terwijl de werkkrachten bij de gouvernementsmijnen gemiddeld bestonden uit 6104 man, tegen
6009 gedurende 1882. Bij het einde van het jaar was evenwel het getal arbeiders bij de gouvemementsmijnen gedaald
tot 5950, zijnde 130 man minder dan de sterkte op 31
December 1882.
Eene der gouvemementsmijnen werd in den loop van
1883 wegens uitputting ingetrokken, en daar er geen
nieuwe geopend werden , bleven er nog 108 in bewerking.
Het aantal particuliere ontginningen bedroeg 162 , tegen
131 in 1882. Deze vermeerdering is grootendeels slechts
schijnbaar , aangezien in de thans ontvangen opgaven verschillende ontginningen, die vroeger onder één hoofd vereenigd waren , naar het aantal werkplaatsen zijn gesplitst.
Voor 't eerst sedert 1879 werd in het district Aluntok,
waar geen gouvemementsmijnen meer in ontginning zijn ,
weder eenig tin ingeleverd door particuliere mijnwerkers.
Ter aanmoediging van den arbeid in dit district, waarde
omstandigheden voor de particuliere mijnwerkers niet gunstig zijn , wordt er thans ingevolge het Indisch besluit van
25 Februari 1884 n°. 2 bij wijze van proef f 20 perpikol
tin betaald (in stede van f 13,50 zooals elders), doch de
mijnwerkers genieten dan ook geen andere voordeden,
zooals voorschotten of verstrekking van rijst tegen tariefsprijs op den voet van Indisch Staatsblad 1872 u°. 86.
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In den volgenden staat wordt een overzicht gegeven
betreffende de tinlevering van 1883 in elk district, af-

DISTRICTEN.

Huntok
Djeboes
Blinjoe
Soengeiliat
Merawang
Pangkalpinang.
Soengeislan
Koba
Toboali

. . .

Totalen over 1883

. . .

. . . .

Over 1882 waren de totalen
a)
i)
c)
d)

[Nederl. (Oost-) Indië.]
zonderlijk voor de gouvernemeutsmijnen en voor de particuliere ontginningen.

Gouvernementsm(jncn.

Particuliere ontginners en tra-smelters.

Gemid- Qeleverd tin (in pikols).
deld aantal werk*
Gemiddeld
mijnen. lieden.
Totaal.
per hoofd.

Gemid- Geleverd tin (in pikols).
deld
aanontgin* tal werkGemiddeld
Totaal.
ningen. lieden.
per hoofd.

Aantal

Aantal

1009
658
106
310

4122,02
8 658,09
13 323,09
7 558,70
10478,00
3 393,32
729,82
1 843,62

7,21
9,22
8,43
7,33
10,38
6,08
6,88
5,94

«)
«)
<0

24
83
509
227
129
39
151
83
73

108

l) 6104

60 106,66

8,21

e) 162

109

d) 6009

53 558,23

8,91

131

15
12
30

572
938
1580

12
20
7
3
i)

1031

o)
a)
o)
o)

<0
o)

122,00
864,30
6 284,89
2 362,36
1 443,20
1 207,73
2 057,60
621,26
948,82

6,08
10,41
10,38
10,40*
11,19
12,19*
13,62
7,48»
12,99»

1378

14 912,06

10,82

1445

20 437,46

14,14

Voor elk district in het bijzonder is het aantal particuliere ontginningen niet opgegeven.
Eene splitsing van het aantal werklieden in deelhebbers, jaarlooners en kolenbranders is over 1883 niet ontvangen.
Berekend naar het aantal werkplaatsen (zie de vorige bladzijde).
Dit totaal bestond uit 1709 deelhebbers, 3704 jaarlooners en 596 kolenbranders.

Als corzaak van de mindere tinproductie ') in 1883
wordt in de eerste plaats opgegeven de bijzonder langdurige droogte , ten gevolge waarvan bij een aantal groote
mijnen maanden lang veel werkvolk moest gebezigd worden
tot bemaliug van de groeven met het b r a n d , welke
werkkrachten dus voor de eigenlijke tindelving verloren
gingen , terwijl kleinere of koelit-ontginningen den arbeid
geheel moesten staken. Ten tweede heorschte in de laatste
maanden van 1883 in de districten Djeboes en Soengeis l a u , vooral in het Laatste, eene berriberri-epidemie,
waaraan tot 31 December in Djeboes 29 en in Soengeislan
125 mijnwerkers overleden. Van bestuurswege werd het
mogelijke gedaan voor de verpleging der lijders en voor eene
behoorlijke reiniging van de verblijven der mijnwerkers.
Op 31 December 1883 waren in Djeboes 25 en in Soengeislan nog 185 werklieden onder behandeling, Kort daarop
kon de ziekte in eerstgenoemd district als geweken worden
beschouwd en in Februari nam zij ook in het laatstgenoerade af. Ten gevolge van de epidemie leverde het district
Soengeislan ia 1883 circa3000 pikols tin minder o p . dan
verwacht had mogen worden. Ten einde den mijnarbeid
zoo weinig mogelijk nadeel te doen ondervinden, werd
getracht de zieke mijnwerkers door particuliere arbeiders
(H f 0,40 dagloon) te vervangen, In Djeboes mocht dit
slechts in zeer beperkte mate gelukken ; in Soengeislan in
't geheel niet. De arbeid in de gouvernementsmijiiep stond
aldaar dan ook gedurende het laatste gedeelte van het
jaar grootendeels stil.
Neemt men dit een en ander in aanmerking en tevens
dat rle droogte bijna die van het jaar 1877 heeft geëvenaarJ , toen slechts 44 907 pikols tin werden ingeleverd,
dan mogen de uitkomsten der exploitatie nog als zeer bevredigend worden aangemerkt. Men dankt dit, volgens de
ontvangen mededeelingen, hoofdzakelijk aan de verbeterde
controle der laatste jaren , gepaard met het opwekken van
eene betere stemming bij de mijnwerkers, die meer vertrouwen zijn gaan stellen in de gegeven bevelen en deze
daarom stipter opvolgen dan vroeger, en verder aan de
groote uitbreiding die de tinontginning in het district
Soengeiliat heeft ondergaan door het opsporen van nieuwe
terreinen met gelijktijdige versterking van de werkkrachten
aldaar. Overigens werd zooveel mogelijk getracht om , toen
de droogte noopte de waterraderen te doen stilstaan , den
arbeid gaande te houden , hetzij door aanwijzing van kleine
minder diepe terreinen ter tijdelijke bewerking , hetzij door
») De Indische berichten vermelden niet dat er van het in 1883
uitgegraven erts nog een gedeelte onversmolten was. Daar ook op
31 December 1882 geen onversmolten erts meer voorhanden was,
schijnt dus te mogen worden aangenomen dat voor 1883 het cijfer
der levering ook als dat der productie is aan te merken.

de kongsies te bewegen om de groeven zonder behulp van
water te bemalen. Door het verleenen van voorschotten op
korten termijn ter betaling van de werklieden zijn goede
uitkomsten verkregen , en die voorschotten, ten bedrage
van f 2 5 2 3 , zijn bij de inlevering van het tin terugbet a a l d , zooals was overeengekomen.
De proef met de aanwending van stoomvermogen bij een
der mijnen in Blinjoe (zie vorig verslag blz. 216) is goed
geslaagd. De productie dier mijn werd met ongeveer 60
pet. verhoogd en de ontginningskosten met p. m. f 3,50
per pikol verminderd. Ook bij de ontginning van eene
groote mijn in het district Merawang zouden nu stoommachines worden gebezigd.
De in 1880 in het district Toboali aangenomen nieuwe
regeling om de jaarlooners gelijkelijk met de deelhebbers
te doen deelen in de winsten of verliezen der exploitatie
(zie het verslag van 1880, blz. 201) bleef bevredigend
w e r k e n , al kunnen ook ditmaal de goede uitkomsten,
uithoofde van de ongunstige weersgesteldheid, niet onmiddellijk uit de productiecijfers blijken.
Bij het afsluiten der mijnrekeningen van 1883 bleek het
noodzakelijk om buitengewone voorschotten te verleenen
tot een bedrag van f 38 990, tegen f 37 670 bij de afsluiting der rekeningen over 1882, terwijl in het begin van
1884 voor hetzelfde doel nog eene som van f 11 010 door
den resident werd aangevraagd. Alleen door dezen maatregel zagen zich de betrokken mijnen in staat gesteldom
een meer of min voldoend aantal arbeiders voor het jaar
1884 te reëngageeren. Ook ditmaal is niet dan in onvermijdelijke gevallen op deze wijze hulp verleend.
ïn de laatste jaren is de aanbrengst van nieuwe werkkrachten uit China niet geëveuredigd aan de verliezen
onder de mijnwerkers , wier aantal slechts bij uitzondering
versterkt wordt door de op Banka geboren zoons van Chineezeu. De aangeworvenen komen gewoonlijk in de eerste
maanden van het jaar aan. In het bej^in van 1883 werden
ruim een 500-tal aangebracht, en in het eerste kwartaal van
1884, toen de behoefte was toegenomen ten gevolge van
de sterfte door de berriberri veroorzaakt, slechts 204. Ten
einde tot eene ruimere aanwerving te geraken, is voor
1885 de premie van aanbrengst op 30 Mexicaansche dollars
per hoofd gebracht, met bepaling dat niet meer dan 25
dollars ten laste der mijnen zal komen en het meer betaalde voor rekening van den lande zal blijven.
Tegen 83 964 pikols in 1882, werden in 1883 ruim
67 635 pikols tin van Banka naar Java verscheept. Er
bleven toen nog in de pakhuizen op Banka voorhanden
ruim 60 429 pikols, tegen 63 046 en 73 015 pikols bij het
einde der jaren 1882 en 1881.
De volgende opgaven strekken ter berekening van de
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K o l o n i a a l v e r s l a g van 1 8 8 4 .
kosten waarop het B a n k a - t i n
v e r n e m e n t te staan k w a m .

in

1 8 8 2 en 1883 het Gou1883.

1882.
Eigenlijke productiekosten (voor zooveel betreft hel genotene door de mijnwerkers) :

I
s

' waarde van de verstrekte rijst,
olie, zout en materialen, bedrag
der uitbetaalde voorschotten,
en kosten der werving van
nieuwelingen . . o) f673 747
uitkeeringen in geld . 84 144

bijpassing (teneindeaan dcongunstigst werkende m|jnen eene
E
3
minimum-uitkeeringvan f5 per
O
pikol te doen ontvangen) . .
te
\ premiën vooryverigearbeidera .
inkoopsprijs a f 13,50 per pikol van
het door de particuliere mijnen en
tra-smelterB geleverde tin. . . .

f 660 031
67 600
757 891

6) f727 631

198 655
45 127

194 071
43 967

275 906

201313

Overige kosten in Indic, met inbegrip van hel
vervoer tot in de pakhuizen op Java :

Ook afgescheiden van de mindere productie waren , blijkens de voorafgaande becijferingen , de geldelijke u i t k o m sten der exploitatie van 1883 voor het Gouvernement n i e t
zoo voordeelig als in 1 8 8 2 , daar de productiekosten hooger
en de veilingsprijzen lager waren.
In 1 8 8 4 zijn de marktprijzen n o g verder gedaald , zooals
blijken k a n uit het volgende vergelijkend overzicht, waarin , als naar g e w o o n t e , de u i t k o m s t e n der veilingen zijn
berekend per 5 0 K.G.
Aan de
Gemiddelde opkoopers in brengst per 50 K.G.
rekening gehoeveelheid
braehte netto
(in pikols). hoeveelheid Bruto, a) Netto.
(in K.G.).
Verkochte

f408 661

gebracht de n:

57 794
1883.

9 574,35

588 024

f 56,34

29 Maart

•

11 609,86

706 716

57,86

31 Mei

n

11 551,16

709178

57,64

54,93

31 Juli

rt

11493,94

703 751

56,91

54,16

27 September

n

11 574,93

707 147

57,25

54,62

n

11 206,26

689 215

53,17

50,78

67 010,50

4 104 031

1 884.

11 542,76

710 253

f 51,08

f 48,71

30 Januari

92 667
24 097
101 587

29 November

f

53,77
55,17

3 648
f) 312
512

31 Januari
27 Maart

8 581

8127
711 793
f 1 989 372

f 1 872 908

Af: Opbrengst van ten bate van den
lande verkochte myngoederen en
terugbetaling in contanten van diverse buitengewone voorschotten .
851
Totaal der kosten in Indii'. . . . f 1 988 521

3 928
f 1 869 040

705 986

Kosten vallende op den verkoop hier te
lande (daaronder ook die van afscheep
op Java en van vervoer herwaarts) :

Gezameniyke kosten van het tin

als terugbetaling van genoten buitengewone voorschotten) daalde
het totaal der mynschulden van f 1048 563 tot f 1 030 087.
c) Gedurende 1883 kwam slechts één mynmar.door voor eene
buitengewone bclooning in aanmerking.
d) In 1882 werd aan 02, in 1883 aan 92 ontslagen mynwerkers
op 's lands kosten overtocht tot Singapore verleend.
e) De bedeeling bedraagt 40 katti's per maand. Gemiddeld over
het gehecle jaar werd deze onderstand genoten: in 1882 door233,
in 1883 door 198 gewezen mynwerkers.

In veilinf f

verlies op de rystverstrekkingen
f431620
vervoer van Banka naar Java:
(voor 1882 tegen f26,75, voor
1883 tegen f24 per kojang) 05 674
administratiekosten, waaronder ookpikolgeldenvan de
administrateurs en van de
élèves bij detinmynen, benevens reiskosten. . . . 100 000
onderhoud der gebouwen en
afschryving wegens waardevermindering
. . . . 11 143
mynbouwkundig onderzoek. 80857
proefontginning met stoonv
vermogen
432
belooningen aan mandoors
en werkhoofden . . . .
2 450
vervoerkosten(tot Singapore)
van ontslagen mynwerkers d)
310
onderstand in rfo'st, berekend
tegen f 9 per pikol, aan
oude en gebrekkige mijnwerkers e)
10 058
onvoorziene uitgaven (ad
5
f 0,12 per pikol) wegens
verlies op zout, olie en
materialen, kosten van
opschuring in de pakhuizen op Banka, enz. . .
9 249

Berekend naar de kosten , gevallen op
de in 1882 en 1883 hier te lande geveilde hoeveelheden, respectieveljjk ad f 3,46»9 en f 3,26>5per pikol
(verg. byiagc NN van het vorig verslag en byiage JJ hierachter) . .
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256 092
f2 244 613

Berekend per pikol waren alzoo de
kosten
f 30,33*
De opbrengst per pikol van de in
1882 en 1883 geveilde hoeveelheden
(zie de aangehaalde byiagen) beliep.
77,23»
Zoodat de winst \er pikol was te
stellen op
f 46,90'

212 039
f2 081079
f 32,00»
09,20»
f 37,25»

a) De opgaaf van f 673 740 in 't vorig verslag heeft eene kleine
verbetering ondergaan.
6) In verhouding tot de tinlevering kwam aan de gouvernementsmynen in 1883 te goed (50100,66 pikols a f 13,50 per pikol)
f 6 7 6 440, alzoo f 5 1 1 9 1 minder dan aan verstrekkingen, voorschotten en uitkeeringen genoten werd. Met deze laatste som werd
derhalve de schuldenlast der mijnen vermeerderd, doch daar deze
uit anderen hoofde met f69 667 verminderde (door schuldafschry ving
van ingetrokken mynen met f66 739, welke som ten laste van den
lande werd genomen, en door de storting in 's lands kas van f3928
als zuiver rendement van publiek verkochte myngoederen, zoomede

f

56,54» f 63,88*

»

11 550,00

708 047

52,07

49,74

28 Mei

n

9 449,84

578 833

52,83

50,30

31 Juli

n

11479,67

702 645

50,88

48,34

30 September

»

11 423,21

699 026

49,07

46,54

27 November

.»)

11 555,93

704 912

46,27

44,12

67 008,01

4103 716

f 50,29

f 47,89

a) Veilingspnjs, verhoogd met de aan de koopers in rekening
gebrachte 1 pet. veilingskosten, doch verminderd met de hun toekomende l 1 ^ pet. korting voor contante betaling.
b) De opgaven betreffende de November veiling zyn nog van voorloopigen aard.
Een paar malen k w a m e n n o g klachten in over mindere
zuiverheid van het B a n k a - t i n . Hierin werd aanleiding gevonden om bij v e r n i e u w i n g strenge bevelen te g e v e n tot
het vermijden van alle onreinheden bij de smelting.
Vermoedelijk bepaalt zich de onzuiverheid tot het product
der tra-smelters , waarom het denkbeeld in o v e r w e g i n g is
g e n o m e n om het door hen ingeleverde metaal afzonderlijk ,
en w e l in I n d i ë , aan de markt te b r e n g e n . Intusschen is
men er reeds sedert eenigen lijd toe o v e r g e g a a n de blokken
B a n k a - t i n van zoodanige stempels t e voorzien dat steeds
de herkomst van eenig blok kan worden n a g e g a a n . Elk
blok wordt n u , behalve van den g e w o n e n stempel »Banka",
ook voorzien van eene districtsletter, als drijfstempel aangebracht. Verder wordt de herkomst van het tin der
g o u v e r n e m e n t s - en der particuliere mijnen aangeduid door
het n u m m e r der m i j n , respectievelijk in Arabische en
Romeinsche cijfers, mede ais drijfstempel aangebracht,
terwijl het tin der tra-smelters door s l a g s t e m p e l i c g g e merkt wordt m e t de letter T en het n u m m e r van den
inleveraar. Bovendien wordt up a l l e b l o k k e n zonder
onderscheid het jaartal der inlevering i n g e s l a g e n . De
meerdere w e r k z a a m h e d e n , aan die v e e l v u l d i g e r stempeling
voor de Chineesche smelters v e r b o n d e n , hebben niet tot
bezwaren geleid. Aanvankelijk werden daarbij eenige verg i s s i n g e n begaan , doch deze zullen in 't vervolg zooveel
mogelijk worden voorkomen.
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b. 1' n r t i c u 1 i 6 r e

ontginningen.

Bïlliton. Eene nieuwe overeenkomst met de Uilliton—
maatschappij , als bedoel i werd op blz. 217 van liet vurig
verslag, is nog niet tot stand gekomen. De Hegeering is
namelijk te rade geworden dat de behandeling der op blz.
206 hiervóór ter sprake gebrachte wetsvoordracht daaraan
moest voorafgaan.
Door den vertegenwoordiger der Billiton-maatschappij in
Indië is met betrekking tot het op 30 April jl. geëindigde
boekjaar 1883/84 do volgende opgaaf verstrekt omtrent het
aantal mijnen gelurende dat tijdsverloop op Uilliton in
werking geweest, de daarbij gebezigde werkkrachten en
de verkregen tinproductie, waarbij , ter vergelijking , de
totalen der beide vorige boekjaren worden vermeld.

NAMEN
til
MIJNDISTRICTEN.

Aantal
mijnen
in
bewerking
geweest.

Productie.
Gemiddeld
aantal
mi(nwerkcrs.

Pikols
Pikols tin in
tin-erts
gereed de smelter jjrn
daaruit
voor de
smclting. verkregen.

Aanteekening verdient nog dat, toen kort na de uitbiirsting van Krakatau dadelijke hulpverstrekking noodig
was, namens de Billiton-inaatscluippij hare beide stoomschepen aan het Gouvernement ten gebruike werden aangeboden , alleen tegen vergoeding der brandstoffen. Van
dit aanbod werd gaarne gebruik gemaakt, en nadat elk
der beide vaartuigen voor eene reis naar de geteisterde
streken benuttigd was geworden , werd aan den vertegenwoordiger der Maatschappij voor de belangrijke door dia
bodems bewezen diensten de dank der Indische Regeering
betuigd.
Siak. De indertijd, krachtens eene van regeeringswege
goedgekeurde concessie van het inlandsch bestuur, met
Europeesch kapitaal voor eene korte poos ondernomen tinontginning in Boven-Siak bleef ook in 1883 gestaakt. De
Nederlandsche Handelmaatschappij heeft het denkbeeld
opgevat om de concessie over te nemen , doch dit weder
laten varen nadat zij het terrein had doen onderzoekeu.
Intusschen moet door de concessionarissen ook over 1883
de jaarlijksche pachtsom weder aan den sultan zijn afgedragen.
c. C o n c e s s i e - a a n v r a g e n .

Tandjong Pandan .

.

Totalen over 1883/84.
„
, 1882/83.
„
„ 1881/82.

14
21
18
IC
12

505
1904
979
932
46'

3 500
54 000
19 600
19 300
7 700

2 517,79
36 027,88
13 531,87
13 378,12
X. 518,84

81
a) 80
70

4 782
4 996
a) 5182

104100
. 96 000
88 200

70 974,50
70 081,32
66 330,91

o) Verbeterde opgaaf.
Gedurende 1883/84 ontvielen aan de ontginning wegens
vertrek, overlijden en desertie 592 arbeiders, terwijl aangeuomen werden 849 arbeiders, zoodat het getal mijnwerkers op 30 April 1884 503Ó be lroeg, tegen 4778 en
5307 op hetzelfde tijdstip der jaren 1883 en 1882. In
1882/83 ontvielen 949 arbeiders en werden er 420 aangenomen. Onder deze laatsteu telde men 203 uit China aangekomen nieuwelingen (sinkees); onder de 849 aangeworvenen in 1883/84 waren 507 sinkees.
Evenals vroeger bracht de Maatschappij het tin om de
twee maanden in openbare veiling te Batavia, en wel in
de maanden Juni, Augustus, October en Decamber 1883
eene hoeveelheid van te urnen 41 376,42 pikols, en in
Februari en April 1884 24 067,69 pikols, alzoo in het
hoekjaar 1883/84 in 't geheel 65 444.11 pikols (p. m.
4 041 200 K.G.), tegen 67 660,46 pikols l) (p. m. 4 178 100
K.G.) in 1882/83. De middenprijzen der zes veilingen van
1883/84 bedroegen achtereenvolgens f 64,43, f 63,78»,
f 63,74, f 56,15, f 55,34 en f 58,48 per pikol, dat is
dooreen genomen over alie veilingen tezamen f 60,18 per
pikol, welke algemeene middenprijs voor de zes veilingen
van het voorafgegane boekjaar bedragen had f67,02 per pikol.
Aan uitvoerrecht (f 3,50 per 100 K G ) op het aldus in
den handel gekomen Billiton-tin werd gedurende 1883 op
Java ontvangen f 132 063. Er werden namelijk voor particuliere rekening aan dat metaal uitgevoerd 3 773 250
K.G., waarvan 2668106 naar Nederland en 1 105 144 naar
den vreemde (872 593 K.G. naar Frankrijk, 181937 naar
Engeland, 33 697 naar China en 16 917 naar Singapore,
Perzië, enz.).
Het als cijns aan den lande geleverde Billilon-tin , ad
3 pet. van de productie, bedroeg over 1881/82 1989,93 ,
over 1882/83 2102,44 en over 1883/84 2129,24 pikols. Deze
laatste hoeveelheid werd in Juni 1884 bij 's lands pakhuizen te Batavia ontvangen. De levering over 1881/82
hracht bij verkoop hier te lande (in 1883) bruto f 136 162,
netto f 129 263 op; voor de levering van 1882/83, in 1884
te gelde gemaakt, was de opbrengst f 131248 bruto en
f 124 778 netto. Gerekend
per 50 K.G. was de bruto ophrengst in 1883 f 55,82 5 , in 1884 f 50,81*.

Door het inlandsch bestuur van Poeloe Lawan (residentie
Oostkust van Sumatra) werd aan den heer J. TH. CRKMER ,
behoudens de vereischte goedkeuring van het Gouvernement, concessie verleend voor de ontginning van tinerts
in het stroomgebied der Bataug Nila. De Indische Regeering heeft echter bezwaar gemaakt het concessie-contract
te bekrachtigen, aangezien van de aanwezigheid eener
ontginbare delfstof niets gebleken was en hare toestemming
vooraf gevraagd had moeten zijn.
§ 3. Steenkolen.
a. O n t g i n n i n g

van

g o u v e r n e m e n t s w e g e.

Overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 218) aangekondigde voornemen zal degouvernements-kolenontginning te Pengaron aan de Riamkiwa (op 52 K.M. afstand
van Martapoera) eerlang worden gestaakt, en wel, ingevolge de bij lndiscii besluit dd. 4 September 1884 n°. 2
getroffen maatregelen, uiterlijk met 31 December 1884.
Bij dat besluit is ook gezorgd dat het mijnetablissement
met de werktuigen, in afwachting dat later tot de aanbieding van eene concessie bij openbare uitbesteding worde
overgegaan , zonder bijzondere kosten vonrloopig in goeden
staat worde gehouden. Dat het plan tot uitbesteding van
eene concessie voor de verdere exploitatie niet reeds dadelijk
tot uitvoering kwam, vindt zijne oorzaak hierin , dat in Juli
te voren een brand in de mijn gewoed heeft, waarvan de uitwerking nog niet volledig bekend was. Volgens de voorloopige berichten van den plaatselijken mijningenieur liet
het zich intusschen aanzien dat de schade , zoowel door
het vuur als door het tot blussching gediend hebbende
water aan de eigenlijke mijnwerken toegebracht, van geringe beteekenis zou zijn. Vermits het met mijnbouwkundige
onderzoekingen in de afdeeling Tanahlaut belaste personeel
(zie blz. 208 hiervóór) zich in de laatste maanden had onledig gehouden met het onderzoek van andere kolenterreinen
in de omstreken van Martapoera (nabij Karang Intan aan
de Riamkanan op slechts 15 a 16 K.M. afstand van Martapoera) is het verkieslijk geacht ook het rapport nopens
dat onderzoek af te wachten , ten einde daarna te overwegen of het wellicht meer aanbeveling kan verdienen
eene concessie-uitgifte nabij Karang Intan in uitbesteding
te brengen, waaraan dan c. q. de afstand van het mijnetablissement te Pengaron met bijbehoorenden inventaris
ware te verbinden.

Gedurende 1883 bleef de gouvernements-ontginning te
Pengaron op gelijken leest geschoeid als in het voorafgegane jaar. Echter waren gemiddeld 268 dwangarbeiders
(tegen slechts 203 in 1882) voor de verschillende werkzaamheden afgezonderd, waarvan 200 voor den eigenlijken
') De laatste twee veilingen van 1882/83 bestonden uit 11033 en mijnarbeid , 24 voor den afvoer der kolen en 26 voor andere
11032 pikols, zoodat in tiet kalenderjaar 1883 te Batavia aan de diensten gebezigd werden , terwijl dooreen genomen 18 man
markt werden gebracht ruim 03 441 pikols (p. m. 3 917 600 K.G.) als zieken in verpleging waren. Op de laadschouwen voor
den afvoer der kolen naar Bandjermasin waren bovendien
Billiton-tin.

Bijlage C.
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10S aangeworven inlander* nis matrozen in dienst, tegen l en aan de beide andere aanvragers geantwoord dat alsnu
125 In 1882.
geen termen werden gevonden om nog een opzettelijk
Da productie bedroeg i'1 1883, behalve 3174 tongruis, onderzoek nopens het door hen bedoelde transportmiddel
64Ó7 ton kolen, zoodat, met inbegrip van liet restant van te doen instellen. Het was toch duidelijk dat een ketting1882 <!)7!) ton), 7430 ton beechilcbaar kwamen. Van doze spoorweg in geen geval te benuttigen zou zijn voor het
hoeveelheid werden bij de mijn verbruikt 401 ton, nnar geheele traject naar de kust, maar hoogstens alleen over
Bandjarmaain afgevoerd 6598 ton (waarvan 21 ton onder- weinige kilometers den gewonen spoorweg zou kunnen
weg verongelukten; en bleven dus op 31 December 1883 vervangen.
UOg in voorraad 437 ton. De voorraad gruis was toen geTen aanzien van de in 't vorig verslag (blz. 218/219)
stegen tot 13 970 ton, daaronder ook de hoeveelheid te uitvoerig besproken concessie-contracten voor kolenontginAssahan voorhanden van de in 1881 aldaar gestaakte ning ter Oostkust van Borneo (dat van de hoeren J. F.
tijdelijke ontginning.
K. S. VAN DEN BOSSCHE C. S. betreffende eene ontginning
De afzet van gouvernemeiitskoleu te Bandjermasin in in Koetei, en dat van de Nederlandsch-Indische Stoom1883 wordt door den dienst van het mijnwezen gesteld op vaartmaatschappij , met welke zich de Nederlandsche Han7068 ton (waaronder 3.">00 ton voor de staatsspoorwegen delmnatschappij heeft gecombineerd, betreffende eene ontop Java en 1500 ton voor de Bataviasche havenwerken) ' ) , ginning in Sambalioeng;, is aan te teekenen dat de met
tegen 5300 ton in 1882. Voor 1884 is de verstrekking ten de Indische Regeering gevoerde gedachtenwisseling omtrent
dienste van de staatsspoorwegen (ook nu tegen den prijs de quaestie der goedkeuring van die contracten tot eene
van f 15 f er ton; bepaald op 10 000 ton. (Het vervoer andere oplossing heeft geleid dan aanvankelijk hier te
dezer kolen naar de reeden van Soerabaija en Pasoeroean, lande was aan de hand gedaan. Dientengevolge is bij Inaanvankelijk tot eene hoeveelheid van 6000 ton, is bij disch besluit dd. 30 Augustus 1884 n°. 20 aan de belanghebbenden medegedeeld in welke opzichten de concessieuitbestedihg aangenomen tegen f 6,22 per ton.)
contracten wijziging behoeven alvorens daarop de gevraagde
regeeringsbekrachtiging zou kunnen worden verleend. Ook
I. P a r t i c u l i e r e o n t g i n n i n g e n .
zouden de concessionarissen bij afzonderlijk beding de verOmtrent de zoogenaamde inlandsche kolenontginningen plichting moeten aanvaarden om, onder een vooraf overeen
in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, te komen vorm, de besebermingskosten terestitueerendie
noch omtrent die, waartoe in 1881 in dat gewest aan de voor de Regeering uit de vestiging der kolenondernemingen
heeren F. E. en L. C. G. SIMONNAK concessie is verleend zouden kunnen voortvloeien.
(zie ook lager § 4), werd gedurende 1883 iets vernomen.
Het overleg met de Indische Regeering nopens de aanKrachtens art. 21 der mijn verordening (Indisch Staatsblad vraag van de iirma A. G. BOSCH & C°. te Batavia om
1873 n°. 217a) werd bij Indisch besluit dd. 22 Januari concessie voor kolenontginning op het erfpachtsperceel
1884 n°. 12 ingetrokken de in 1874 voor 25 jaren verleende Tanisari in de Preanger regentschappen (zie ook blz. 207
concessie tot ontginning van een 61 bouws groot kolen- hiervóór) is nog niet afgeloopen.
Omtrent verdere stappen van den heer J. F. R. S. VAN
terrein in de afdeeling Iliran en Banjoeasin der residentie
Palembang (concessie Toengkal), aangezien de rechtheb- DEN BOSSCHE , betreffende eene eventueele exploitatie der
Soekabnemi-steenkolen , werd sedert het medegedeelde in
benden (de erven van wijlen G. BILLOWS) nimmer een
aanvang hadden gemaakt met eene geregelde ontginning. 't vorig verslag (blz. 220) niets vernomen.
Bij een adres van Maart 1883 hadden bedoelde erven verklaard van de ontginning af te zien, omdat het kolenveld
§ 4. Andere delfstoffen.
gebleken was niet met voordeel ontginbaar te zijn. Daar
ook de Begeering van oordeel was dat de Toengkal-kolen
a. P a r t i c u l i e r e o n t g i n n i n g e n .
(zoogenaamde bruinkolen), althans voor het tegenwoordige,
geen genoegzame handelswaarde bezaten , werd geen aanOmtrent de diamant-, goud- en platina-concessie Goeleiding gevonden om , ingevolge art. 22 der mijnverorde- noeng Lawak in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
ning, eene openbare uitbesteding uit te schrijven voor de (zie vorig verslag blz. 220) werd alleen vernomen dat de
uitgifte van eene nieuwe concessie.
werkzaamheden in Februari 1883 gestaakt en niet meer
hervat zijn geworden. Sedert hebbeu de concessionarissen
F. E. en L. C. G. SIMONNAR hunne rechten overgedragen
c. C o n c e s s i e - a a n v r a g e n .
op eene naamlooze vennootschap, de » Borneo-MijnmaatTer aanvulling van het medegedeelde op blz. 129 hier- schappij ", op welker akte van oprichting bewilliging is
vóór, en in bijlage EE hierachter sub n°. XII tot en met verleend bij Koninklijk besluit van 1 Maart 1884 n°. 11
XV, betreflende concessie-aanvragen tot ontginning van (Staatscourant van 22 April).
het Ombilienkolenveld in de Padangsclie Bovenlanden,
Door den pangeran en de rijksgrooten van Langkat (reaigecombineerd met spoorweg- of stoomtram-aauleg, is hier dentie Suinatra's Oostkust; is aan deu heer A. J. ZIJLKEU
aan te stippen dat bij Indisch besluit dd. 17 Juni 1884 concessie verleend tot het exploiteeren van petroleum bron n". 4 de Regeering zich ook verklaarde omtrent de toen
nen langs de Lapan-rivier in dit landschap, welk connog aanhangige adressen: 1*. van den heer D. D. VETH , cessie-contract door den resident is goedgekeurd. Op een
om concessie voor kolenexploitatie aan de Ombilien en voor verzoek van genoemden ondernemer, dat de dienst der
aanleg van een zoogenaamden zwevenden kabelspoorwog grondpeilingen hem behulpzaam mocht zijn in het instellen
tot afvoer der kolen, en 2'. van de heeren A. STOOP en van de noodige mijnbouwkundige onderzoekingen door
VV. DE JONGH DZN. , waarbij verzocht werd dat de door middel van eenige diepe grondboringen , is bij een Indisch
hen als afvoermiddel aangeprezen kettingspoorweg mede besluit dd. 21 Mei 1884 gunstig beschikt, onder vooraan een deskundig onderzoek in Europa mocht worden waarde dat al de kosten van dit onderzoek te zijnen laste
onderworpen , evenals de Begeering een dergelijk onderzoek zouden komen , en dat ter nakoming van deze verplichhad doen instellen naar de toepassing aldaar v»n het stelsel ting vooraf zekerheid moest gesteld worden voor een bedrag
der zwevende kubelspoorwegen. In verband met de uit- van f 10 000. Met het onderzoek is kort daarop een aankomsten van dit laatste onderzoek (ingesteld door een vang gemaakt.
mijningenieur der Javasche staatsspoorwegen die zich hier
Met betrekking tot de winning van delfstoffen door de
te lande met verlof bevond), waardoor werd aangetoond
inlandsche bevolking komt aan het bestuur weinig ter
dat de aanleg van een zwevenden kabelspoorweg voor den oore. De berichten betreffende Sumatra's Westkust verbeoogden kolenafvoer, o. a. wegens de lengte van liet traject, melden dat hier en daar in dat gouvernement de bevoIgeen aanbeveling verdiende , werd bij het aangehaald be- king zich onledig houdt met het wasschen van goudhousluit op de concessie-aanvraag VETH afwijzend beschikt, dende gronden , doch dat de opbrengst zeer gering is. Van
meer belang is, volgens den in Borneo's Westerafdeeling
bescheiden mijningenieur, de goudwinning in dat gewest
') Volgens de op blz. 40 hiervóór vermelde opgaven van lietmadoor Chiueezen en Maleiers , krachtens vergunning van den
rine-departement zouden de :iil^veringen van kolen te Bandjernmsin
pachter der belasting op het graven naar goud en diamanten
gedurende 1883 hebben bedragen (1804 t o n , waaronder slechts 2838
en het wasschen van ^oud en diamanthoudende gronden
ton voor den dienst der staatsspoorwegen. Dit verschil kan hier te
in dat gewest (Indisch Staatsblad 1862 n°. 134). De voor.
lande niet worden toegelicht.
Handelingen der Staten-Ge:;eraal. Bijlagen. 1884-1885.
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naarn.ste goudgroeven aldaar zijn die in de afdeeling Montrado. Ook in de afdeelingen Sambas, Bintang en Taian
wordt goud gewonnen . doch in onbelangrijke hoeveelheden.
In de volgende tabel zijn eenige cijfers omtrent de goudontgiuning in de beide eerstgenoemde afdeelingen vernield ,
die ontleend zijn aan opgaven van den pachter. L)c opgaven
omvatten dus niet de goudgraverijen der inlieemsclie bevolking (waarvan de productie trouwens onbeduidend moet
zijn). noch ook de productie die door nawnsschen en door
het verwasschen van rivierzand verkregen wordt (waarvoor
rnedo geen belasting verschuldigd is).

c

lil

Aantal
Aantal m.uddelvon..
L ,. . 1 . > r 0 , l u c ' i «
mijnen
B
!tin thuilg van 54frram): ö e l d s door
mijnvan
Ontg-inwaaide
ver- Tot mijii" ners van
van kleinere
JAeeni- vercenigin- kleinere
mijntjes
mijnder
g i n - gcn behoo- mijntjes
Tc
'Je
of
verBBN.
rende.
tijdelijk
of
eeniproducw e r - zamen.
tijdelijk zamen. g i n keude
werkenwerkt
gca.
tie.
Koegouddc perworlies.
dclvers.
•0MB.
dende.

i
1880
1881
1882
1883

08
99
97
95

OS
89
88
683 1 87
077 1
C5G
G80

KDEKI.INO MONTKADI

255
333
315
3C6

994 2 138
OU
1 078 2 1 1 4 5
871.5
1 083 1 007.5
495.3
t 136 1 003.5 1075

AFDEELING

1880
1881
1882
1883

13
15
14
18

70
107
110
104

14
10
10
20

01
47
00
52

2
2
2
2

779 f218477
228 065
980
102.8 100 002
138.5 237 505

1

SAUBAS.

151
104
180
182

151.5
110.5
127
123.5

50

M

33
40

201.5 1 14 UU
152.5
11 437
100
12 000
103.5
12181

De diamant-ontginning ter Westerafdeeling van Bornco
had plaats in de afdeeling Landak langs de beide oevers
van de Landak- en de Djamboe-rivier en werd gedreven door
166 Chineezen . verdeeld over 36 groeven. Door de sterke
daling der diamantprijzen levert het graven naar dit edelgesteente weinig voordeel meer op. Gegevens omtrent de
opbrengst van dit bedrijf zijn niet ontvangen. Alleen vindt
men aaogeteakend dat in de jaren 1876 tot en met 1880
van Landak aan diamanten werden uitgevoerd achtereenvolgens 4062. 5271 , 6:159, 067:1 en 3012 karaat,
/;. C o n c e s s i e - a a n v r a g e n.
In de Westerafdeeling van Bornco is in Maart 1883 door
het inlandsch bestuur van Sambas, onder nadere goedkeuring vau de Regeering , aan de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij het recht van ontginning toegezegd in een viertal terreinen (twee in het district Lara
en Loemar, één in het district Seminia en één in het
district Montradoj. te zamen groot 645 bouws. en zulks
voor het winnen van goud. zilver. koper en lood. In
afwachting van de goedkeuring op deze voorloopige concessie. waaromtrent de Regeering hier te lande zeer onlangs hare zienswijze aan het Indisch Bestuur heeft doen
kennen. is door de factorij mede ieeling gedaan van haar
voornemen om zich nopens de technische en geldelijke
middelen, die voor eene behoorlijke ontginning zouden
worden vereischt. te doen voorlichten door een in Indië
vertoevenden buitenlandschen mijningenieur (zie lager § 5).
Overeenkomstig het verzoek der factorij is bij een Indisch
besluit dd. 4 September 1884 ten behoeve van de door
dien deskundige in te stellen onderzoekingen zooveel mogelijk de medewerking des bestuurs en van den gewestelijken mijningenieur beloofd . onder voorwaarde nochtans
dat alle schade . die daardoor aan de eigendommen of
bezittingen van derden mocht worden veroorzaakt, door
de adressante behoorlijk zal worden vergoed en dat van
harentwege aan 'slands kas zullen worden terugbetaald
de uitgaven voortvloeiende uit de door den gouvernements-mijningenieur in het belang der beoogde concessie
te doene reizen . voor zoover die niet tevens als eigenlijke
dienstreizen kunnen worden aangemerkt.
üe in 't vorig verslag iblz. 220) vermelde concessieaanvrage van den heer J. H. AIKNTKX , betreffende de ontginning van diamanten, goud, platina enz. in twee terreinen der afdeeling Martapoera (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo;, is bij eene beschikking van 3 Juni 1884

door de Indische. Iïegeering afgewezen , op grond duf dfl
adressant in gebrske was gebleven om, overeenkomstig hst
bepaalde bij Indisch Staatsblad 1874 n°. 128 (iirt.01it.fi..
de voordeelïge ontginbaarheid aan te toonen van de door
hem in concessie gevraagde (gedeeltelijk reeds vroeger
bewerkte) diamantgronden.
Eene concessie-aanvraag van den beer O. H. DlXStlXCH
IIOKK STELLINO van gelijke strekking, geldende, een terrein
in het gebied van Bentok, mede in de afdeeling Martnpoera, is op verzoek van den aanvrager voorloopig buiten.
behandeling gelaten (zie vorig verslag blz. 220).
§ 5. \crf)wniiiii<jfêi tot m^ubouwMuudiffe opsporingen
hi lul ali/cmeeu.
De inijnbouwmaatsdiappij » Salida " zette do onderzeekingen in het landschap van dien naam , bohoorendc tot.
de af.leeliug Painan in het zuidelijk deel van Sumatra's
Westkust, geregeld voort. Op 1 April 1S84 was de tunnel, welke do erts-aders in een dieper niveau moet snijden ,
gevorderd tot eene lengte van ruim 400 M. De boormachines worden gedreven door gecomprimeerde lucht. Op
sommige plaatsen werd de aanwezigheid van lood- , zink- .
koper-, zilver- en goudertsen geconstateerd. Ken onderzoek, door een voor rekening der Maatschappij uitgezonden
Belgischen mijningenieur ter plaatse der opsporingen iugesteld , heeft in zoover bevredigende uitkomsten opgeleverd .
dat door dezen aan eene onderneming tot mijnontginning
in Salida, mits daaraan het noodige, kapitaal wordt ten
koste gelegd , alleszins levensvatbaarheid wordt voorspeldTen einde te kunnen slagen in het bijeenbrengen der voor
do eigenlijke ontginniugswerken benoódigde fondsen heelt
de Maatschappij reeds een paar malen , laatstelijk in
Augustus jl., het verzoek gedaan, dat zij, alvorens eoncessie te vragen, bij voorbaat eenige toezegging mocht
erlangen met betrekking tot de voorwaarden oener evcntucele concessie, ook wat betreft de uitgebreidheid var.
bet outginuiugsterrein. De Indische Begeering . hoewel bereid om het doen tot stand kooien van eene niijnonderneming
ter Sumatra's Westkust zooveel mogelijk te bevorderen ,
heeft echter geen termen kunnen vinden om die herhaalde
voorloopige verzoeken in te willigen. Ook cer.e later namens de Maatschappij ingediende aanvraag om concessie
is moeten worden afgewezen (Indisch besluit dd. 20 Octobcr 1884 n°. 12), omdat die niet beantwoordde aan de
bij de mijnverordeningen gestelde eischen.
Omtrent de in het landschap Kandawangan ter \Vesterafdeeling vau Borneo aan Ho AJOEN , kapitein-titulair der
Chineezen op Billiton , verleende vergunning tot het doen
van mijnbouwkundige opsporingen werd vernomen dat
deze opsporingen hadden geleid tot het aantreffen van
tinertshoudende gronden in de streek genaamd Tanah
Zoroh. Ertsmonsters van Tanah Zoroh , door bemiddeling
van den resident der Westerafdeeling van Borneo ontvangen , bleken echter bij onderzoek te Batavia geen tin te
bevatten , doch uit loodglans met zwavel- en koperkies te
bestaan. De opspoorder, die reeds eerder tot die wetenschap scheen gekomen te zijn, heeft vermoedelijk om die
reden geen verder gevolg gegeven aan zijne underzoekingen.
Van de overige reeds in vorige verslagen vermelde vergunningen tot mijnbouwkuudig onderzoek werden geen
meldenswaardige bijzonderbeden vernomen. Als nieuwe
vergunningen van dien aard (allen verleend gedurende het
tijdvak van 1 April 1883 tot 30 Juni 1884) zijn ds volgende
te vermelden :
1*. door den resident van Samarang, bij beschikking
vau 20 September 1883. aan de bceren 1'. A. DAIM , dr.
K. H. MEKTUNÖ cu J. li. Dl V i n , voor drie terreinen
gelegen in de afdeelingen Demak en Grobogan en vooi
den tijd van vijf jaren ;
2°. door denzelfden, bij beschikkingen van 4 en 27
Februari 1884, aan den beer A.F.H. KIEI.GAST . vooreen
in het district Bodja der afdeeling Kendal gelegen terrein
en voor den tijd van vijf jaar:
3°. door den resident van Kadoe , bij beschikking van
28 Mei 1884 , mede aan den heer KIKLC AST , voor gronden
in het regentschap Temanggoeng en voor den tijd van
één jaar;
4°. door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo, bij beschikking van 31 Juli 1883, aan den heer
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voor f wee terreinon gelegen

in do afdeelng Martapoera en voor den tijd van e e n j a a r ;
.')". door denselfden , mede bij beschikking VJID 31 .Juli

1883, aan den boer I,. J. M.
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, voor een in deafdeeling

Martapoera gelegen terrein en voor den tijd van twee jaren ;

6°. door denzelfden, bij beschikking van 31 Octobar 1883,
aan den beer J. T K A , insgelijks voor een in de nfdeeling

Martapoera gelegen terrein en voorden tijd van twee {aren.
Uij circulaire van 16 Januari 1884 (Bijblad op bét Indisch Staatsblad n°. 4009j zijn door den directeur van
onderwijs, eeredienst en nijverheid, in overeenstemming
met de zienswijze van de Regeering, aan de gewestelijk.!
bestuurders eenige wenken gagnven nopens hetgeen bij
het verlecnen van vergunningen als de hierbedoelue door
hen is i:i acht to nemen.
III. ZOUT.
Het gouvernements-zoutdebiet op Java en Madura was
in 1883 geringer dan in een der laatste jaren. Nadat in
1879 en 1880 bij de gezamenlijke verkooppakhuizen gesletcn waren 31 824 en 30 697 kojangs en in de twee vol •
gende jaren 28 975 en 29 777 k o j a n g s , daalde het debiet
in 1883 tot 28795 kojangs (l kojang = 30 pikolsof ruim
1850 K.G.). Vergeleken met den verkoop gedurende 1882
was slechts in acht gewesten het debiet toegenomen, in
't geheel met 575 kojangs, tegenover eene vermindering
in de veertien overige met 1557 kojangs. Voor elk gewest
afzonderlijk vindt men het debiet over de laatste vijf jaren
opgegeven in bijlage HHH hierachter. Als oorzaak der godurige vermindering van het debiet kan niet gelden eene
afneming van de welvaart der bevolking; immers het veibruik van zaken welke minder eene levensbehoefte zijn
dan zout is juist in de laatste jaren toegenomen. IJe terugg a n g schijnt alleen hieraan te moeten worden geweten dat
in toenemende mate zout van onwettige herkomst onder
bet bereik der bevolking k o m t , hetzij door verboden aanm a a k , hetzij door beiunelijkeu afzet van iu droge tijden
aan de stranden gevonden z o u t , dat alleen voor eigen
gebruik mag worden vergaard (verg. het verslag van 1882
DU. 224). Ook is reeds in vorige verslagen gewezen op
den vermeerderden aanvoer van gezouten visch uit Sana ,
met welke visch over 't geheel vrij veel zout in handen
der koopers komt. Benige voorzieningen om met meer
klem tegen inbreuken op het zoutmonopolie to waken ,
zijn reeds genomen en andere zijn in overweging. Terwijl
is aangedrongen op verscherping van het toezicht ten einde
onwettigcu aanmaak, verkoop en vervoer van zout zooveel
doenlijk te weren , is tevens het noolige voorgeschreven
(zie ook Indisch Staatsblad 1884 n°. 104) om den invoer
van zout met de Siamsche visch tot een minimum te beperken. Verder wordt onderzocht of niet de verkrijgbaarstelling van gouvernementszout door vermeerdering van
het aantal verkoopplaatssn dient te worden vergemakkelijkt

en of ten aanzien van <!e Bpillnge, t egestnan nan zoutpakhuismeesters en transportaannemers, geen nadere regetingen noodig zijn om te voorkomen dat zij die
ten eigen bate aanwenden , ten nadeeïe van het
nementsdebiet. Eiudclijk wordt ook nagegaan ot
wenschelijk zou zijn het zout voortaan te wegen
van te meten.

spillage
gouverhet niet
in plaats

in do eeven gewesten Luiten Java en M a d u r a , ' w a a r
gouverneraentsverkooppakhuizeo zijn gevestigd, bleef het
debiet vrij wel op gelijke hoogte . daar de t e r u g g a n g in
één of meer i\i'r bedoelde gewesten opgewogen werd door
vermeerderden verkoop elders, sooals uit de volgendevijfiarige opgaaf blijken kan.
ZoursnixT (in kojaags).
1879. 1880. 1881. 1889. 1883.
ter Suniatra's Westkust. . . 2074 3168 2112 2131 2205
in Beakodea
285
275
276
294
290
IP. dn Lanpoogiebe districtea. 228
238
220
214
157
in Pahartaag
1120 n e s
1392 1262 1378
on Banka
222
220
215
241
228
in Borneo's Westeiafdeeling • 894
952
935
921
890
in Bonieo's Zuider- en Oosterafdeeling
1424 1411 1344 1417 1315
Totaal . . . 6227 6470 0400 6483 0403
Ten aanzijn van de Lampoogscbe districten betreft de
ongaaf over 1883 slechts de eerste acht maanden , en zulks

in verband met de ramp van Krakatau, die het noodig
maakte de bevolking gedurende den verderen loop van het
jaar kosteloos nan zout te belpen. Daar de binnenlandse.he
handel, die zich steeds met den verkoop van zout in de
afdeelingen van dit gewest belastte (alleen ter hoofdplaats
Telok Betong l>estond een verkooppakhuis), in de geteisterde
streken voor het oogenulik to niet gegaan of althans grootclijks gestremd w a s , werden maatregelen genomen om ,
voor zoolang dit noodig zou zijn , ook imiteu de hoofdplaats van gouvernementswege zout verkrijgbaar te stellen
tegen den gewonen prijs van f D per pikol. Daartoe werden
bij den aanvang van 1884 tijdelijke verkooppukhuizen ge-

opeod te Kalianda (Katimbang), Goenoeng Boegi (Sepoenb)
en Ooenoeng Traag (Ommelanden van Telok Betong 1. De
beide laatuteu zijn echter reeds na drie maanden opgeheven
kunnen worden.
In Bantam werd het verkooppakhuis op de verwoeste
hoofdplaats Tjiringin vervangen door een te Tendjolahan
in het district Tjiringin (Indisch Staatsblad 1883 u'. 264).
In verband met eene nieuwe regeling van het transportwezen in de resideutie Kediri werd bij een Indisch besluit
van 2 Juni jl. het zoutdoorvoerpakhuis te Djokotro in genoemd gewest ingetrokken.
De ontvangsten, voor het Gouvernement uit den zoutverkoop voortvloeiende, bedroegen onzuiver: in 1883
f 6 856 6 8 8 , tegen f 7 054 555 in 1882. Voor Java en
Madura alleen waren die cijfers f 5 746 590 en f 5 938 409.
De droge weersgesteldheid van 1883 was aan de zoutwinning zeer bevorderlijk. De giuvernements-aanmaakplaatsen , die allen op Madura gevonden worden , produceerden
dan ook eene veel grootere hoeveelheid dan in een der
laatste jaren , namelijk b4 563 kojangs. In de vier vooraf-

gegane jaren had de gouveruementszoutwinniug aebter*
eenvolgens opgeleverd 154 , 22 i<43 , 53 527 en 17 'J21
kojangs. Over de laatste twee jaren vindt men in het
volgende staatje de gemiddelde verdiensten der zoutmakers
per hoofd eu de kosten van het aangemaakte zout per
kojang opgegeven.

Afdeelingen
van de
n'sidentie
Madura.

Ingeleverde hoe- Betaling door Kosten waarop de
veelheid zout
de zoutmakers kojaug zout aan
(in kojangs van gemiddeld per het Gouvernement
30 pikols).
hooul genoten. te staan kwam.
1882.

1883.

1882.

1883.

.Sumanap . .
Sampang . .
Pamakassan

7 200
3 878
0 783

54 35S
16 701
13 504

64,80 |f 324,74 1 20,67
60,90 203,80 14,00
70,66 137.G7 27,21

Tc zamen. .

17 921

84 503

1882.

1883.
f 11,71
11,29
17,65

Nopens de eigen zoutwinning der bevolking in die, streken op Java (de residenten Soerakarta en Djokjokarta
zoomene een zevental dessa's in de afdeeling Grobogan der
residentie Samarang) waar het gonvernementaroonopolie
niet w e r k t , maar alleen de uitvoer van het aangemaakte
zout naar het monopoliegebied verboden i s , zijn slechts
gegevens voorhanden voor zooveel Grobogan betreft. Aldaar
werden in 1883 uit de modderwellen gewonnen ruim 593
kojangs, tegen bijna 408 kojangs in le82. Aan cijns wegens dit zout werd aan den lande betaald: in 1883 f 6 4 7 8 ,
iu 1882 t' 5530. In 't vorig verslag (bk. 222) werd dit
laatste bedrag op f 6140 gesteld , doordien toen eene som
van f 610 werd medegerekend die wel in 1882 vorderbaar
w a s , doch eerst in 1883 geïnd werd. Als een gevolg van
de:i aanzienlijken zoutoogst was de voorraad iadegouvernementshoofddepots, allen op Madura, die op 31 December
1882 uit 85 600 kojangs bestond , bij het .einde van 1883
gestegen tot 127 970 kojangs , waarvan opgeschuurd lagen
in de afdeelingen Sumanap 72 4 9 4 , Pamakassan 31 325 en
Bampong 24 151 kojangs. In de verkoop» en doorvoerpakhuizen, niet inbegrip van hetgeen derwaarts onderweg
w a s , beliep de voorraad op genoemde tijdstippen achter*
eenvolgens 26 423 en 33 972 kojangs.
Het vervoer van zout over zee wordt afzonderlijk uitbesteed ; dat op Java zelf maakt meestal deel uit van deaannemingscontracten voor den afvoer dergouvernementskoffie.
Eene lijst der op 1 Januari lb>84 bestaande aannemingscontractcn voor zoutvervoer vindt men in bijlage HH van den
Regeeringsalmauik voor Nederlandsch-Indië voor 1884, deel I,
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blz. 248*. Voor een der belangrijkste zouttransporten i.s
zeer onlangs op voordeelige voorwaarden gecontracteerd ,
namelijk voor het overbrengen gedurende de jaren 1885
t/ui 1889 van zout van Madura naar die verschillende
plaatsen op Java's noordkust en in de buitenbezittingen
welke uit de hoofddepots worden voorzien. Voor deze, aanneming, welke niet meer, zooals volgens het nog loopende
contract het geval is, het vervoer uit de pakhuizen naar
de schepen en omgekeerd omvat, maar beperkt is tot het
vervoer van reede tot reede , werd bij de gehouden aanbesteding een bod verkregen, dat wegens onvoldoende waarborgen voor de soliditeit van inschrijver en borgen niet kon
aangenomen worden , maar dat geleid heeft tot eene onderhaudsche aanbieding van den tegenwoordigen contractant,
ten bedrage van f 15 per kojang voor de verschepingen
naar Java's noordkust en van f 23 per kojang voor die
naar de buitenbezittingen. Vermits de tijd voor het beproeven van eene heraanbesteding ontbrak en op geen
voordeeliger wijze in het bewuste transport kon worden
voorzien , besloot de Indische liegeering om het bod aan
te nemen. Berekend naar de hoeveelheden te vervoeren
zout, zooals die bij de aanbesteding geraamd zijn, zal
nu voor het vervoer over zee jaarlijks betaald moeten wordeu f 340 000, terwijl de thans niet in het contract begrepen transporten tusschen de pakhuizen en de reeden,
volgens eene ruime berekening, geschat worden per jaar
eene uitgaaf te zullen vorderen van f 210 000. Volgens het
nieuwe contract zal het geheele transport dus vermoe lelijk
jaarlijks kosten f 550 000, terwijl naar den maatstaf van
de voor 1880 t/m 1884 bedongen vrachtprijzen jaarlijks
verschuldigd zou zijn f 806 345.
I V . KCOPVAABÏ EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopraart.
Verschillende met de koopvaart in verband staande onderwerpen zijn reeds in vorige gedeelten van dit verslag
behandeld, namelijk de heffing van in- en uitvoerrechten
op blz. 150/151, de aangelegenheden der kustverlichting
en bebakening op hlz. 50, de heffing van loods-, havenen ankeragegelden , zoomede de hydrographische dienst, op
blz. 51/52, de toestand der havens op blz. 117/121 , terwijl
voorts van eene door den resident van Batavia uitirevaar-

digde politiekeur op het gebruik van het havenkauaal te
Batavia is gewag gemaakt op blz. (50 en van de stoom-

rurtdienttoa in en op NederlaacUch-Indie' op blz. 80/87.

Te dezer plaatse moge men zich daarom bepalen tot
eenige opgaven nopens de haiidelsbeweging tusschen Nederlandsch-lndiif en de landen daarbuiten geiegen volgens de
gegevens van de jaarlijksche algenieene handelsstatistiek ,
die bij liet departement van 'inanciéa te Batavia bewerkt
wordt en waarvan, sedert de afsluiting van het vorig
Koloniaal Verslag , achtereenvolgens de jaargangen 1880 ,
1881 en 18S2 het licht hebben gezien, terwijl maatregelen
genomen zijn om ook in 't vervolg de verschijning dezer
handelsverslageu minder achterlijk te doen zijn dan vroeger
in den regel het geval was.
Over genoemde drie jaren is de statistiek ingericht naar
hetzelfde model (zie a'. 3558 en 3596 van het Bijblad op
het Indisch Staatsblad; als voor 't eerst is gevolgd voor
de statistiek van 1879, terwijl men ook van 1879 af begonuen is daarin den in- en uitvoer van Atjeh en Bali op
te nemen, voor zooveel namelijk betreft de havens van
Olehleh en Boeleleug , en de opgaven aangaande Suraatra'3
Oostkust en Biouw aan te vullen met de cijfers nopens Bengkalis, Karimon en Lingga.
De nieuwe inrichting der bedoelde vier handels verslagen
biedt de gelegenheid aan om de cijfers der handelsbeweging na te gaan afzonderlijk voor Java en Madura en
afzonderlijk voor e'ke der buiteubezittingen, voor zooveel
namelijk in deze laatste gewesten, hetzij in slechts één of
in meer havens , gelegenheid bestaat opgaven in den voorgeschreven vorm bijeen te brengen.
Zooals reeds gezegd is, houdt de jaarlijksche handelsstatistiek alleen rekening met den in- en uitvoer van en
naar plaatsen buiten Nederlandsch-Indië gelegen , niet dus
met de handelsbeweging tusschen plaatsen in NederlandschIndië zelf. De volgende aan de handelsstatistiek ontleende
overzichten van de waarde der in- en uitgevoerde goederea
en speciën in elk der jaren 1879 t/m 1882 begrijpen dan
ook onder » algemeene invoer" alles wat binnen Nederlandsch-Indië is gelost van hetgeen daarbuiten is ingeladen, en onder » algemeene uitvoer" alles wat binnen
Nederlandseh-lndië is ingeladen met bestemming om daarbuiten gelost te worden , met uitzondering van de doorgevoerde goederen van buiten Xederlandsch-lndië aangebracht.

Waarde van den algemecnen I n v o e r .
G o e d e r e n (daaronder ook ongemunt goud en zilver).
1S8C.

1S7».

1881.

1882.

Voor particuliere rekening Ingevoerd iu
havens. behoorenJe tot:
f

"l 690
1 814 825
309 710
5 3I2 56G
3 172 778
584 493
273 507
1 880 811
048 005
3 250 881
434 949
280 448
138 370
Gl 450
G724 8G9

P a l e m b a n g (gouverneinentsgebied) . . .

Billiton
Zuider- en Oosterafd. v a n B o r n e o .

f 88 785 361
i» 394 490
f
5 097 215

. .

Bali

f 109 4 0 1 0 1 4
5 028 454
4 952 894

f 1 0 5 514 049
f

5 798 072
6 198 447

Min

5ÏG5
1 207 069
452 259
6032716
2 640 933
494 672
302 855
1 712 760
1032G69
5 088 194
011 008
279 732
549 592
02 779
3 1 7 0 423
*)
S 825
35 893 705
f 145 298 319

4 0G8 569
4 959 571

2*3 628
1 812 303
469 880
6 423 026
2 782 709
781831
594 822
1 402 850
890 542
4 803 471
703 841
312 140
418 576
80 992
niet opgegev.

2 139 103
580 851
0 990 438
2 323 995
G02 508
559 783
1 488 478
799 727
4 883 78G
831 304
303 773
379 730
5 750
niet opgegev.
b)
9 580
c) f33 913 519

f 128 16G454

f 109 543 377
f

e.) f30 588 757
f139 848 716

f 141 677 075

Voor gourerneit.entsreiening ii:geroerd:
f

8 G40 039

f

12 514 800

S 242 792
17 972
12 514 800

8 564 97t

Waarde van den algeraeencn invoer aan
t 136 800 493

f 157 813

179

8 564 975

f 148 109 480

f 150 242 050

a) Dit totaal is, evenals die betreffende de vorige jaren, ontleend aan het vergelijkend overzicht op blz. 1 van het handelsverslag van 1882. Op
blz. 93 van dat verslag wordt echter voor 1882 een htoger totaal opgegeven (f 103 673 377). Dit verschil is hier te lande niet opgehelderd kunneu
worden.
b) Ongemunt goud in de huitenbezittingen ingevoerd. Het handelsverslag vermeldt echter niet in welk gewest.
e) Voor de buitenbezitlingeu wordt hier, wat betreft de jaren 1881 en H 8 2 , tweeërlei totaal opgegeven. Beide totalen zijn ontleend aan de»
handelsverslagen. maar het ontbreekt hier te lande aan gegevens om het verschil tusschen de eene opgaaf en de andere te verklaren.
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187».

1880.

S p o c i <! n ("gouden en zilveren).

Voor particuliere rekening ingevoerd:
f

op J a v a en Madura
in de Buitenbezittingen

7 328 004
4015050

f

f

9311 054
2 804 087

f

t

0 500 000

*•>

250 000

11 020 529

45 000 741

Totaal-generaal van den algemeenen invoer
( g o e d e r e n en s p e c i ë n te zamen).

f 154 051

1
f

173 413 920

413

Waarde van den algemeenen
1879.

Voor particuliere rekening uitgevoerd
havens behoorende t o t :
J a v a en Madura
Atjeh en onderhoorigheden
Sumatra's W e s t k u s t
Benkoelen
Lampor.gsehe districten
Balein bang (gouvernementsgebied) .
id.
(Djambi)
Sumatra's Oostkust
Kiouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
Z u i d e r - en Oosteraf'd. van B o r n e o .
Celebes
Menado
Ternate
Amboina
Timor
Bali

f
39 842
7 330 017

90 S30 009

.

.

f

-

4

10 550 839

f

C 158 000 319

1 099 500
42 720 020

f 102 902 079

uitvoer.

1880.

85 513
0 515 113

.

1 099 500

50 000

1881.

1882.

G o e d e r e n (daaronder ook ongemunfc goud en zilver).

van

.

t

3 425 000

1
f

f

95 910 071

f

e)

f 100 187 91:
682 703
f
I 198 220
47 209
3 055 000
724 259
7 015 020
9 143 440
04771

" 300
2 537 535
458 528
7 708 945
7 910 224
27 951
082 008
3 530 282
1 485 580
7 900 117
1 121551
101370
714715
75 353
532 923

'ii 949
2 047 103
720 099
5 092 233
5 401 532
34 708
149 730
4 023 054
739 538
8 540 020
345 004
70714
502 302
04 203
1 998 300
114 820
37 054 925

88 350
e)
-i' 42 282 20:

84 750
-f)
/)f43 311705

f 128 802 335
591 093
5 532 040

10 482
2 810 505
507 810
d) 15 974 108
4 758 253
175 079
159 327
* 116 012
1 458 802
5 852 017
519 238
207 415
429 484
35 073
niet opgegev.

7 689 332
1 350 288
0 002 290
541 031
53 023
999 073
2421
niet opgegev.

f 138 198 337

f 134 491 534

43 502 032

• / ) 38 111739
/)f 43 19923*

f 143 090 54:

f 100 974 0 7 *

uitgevoerd:
f

37 124 528
f
52 950
-g) 37 177 478

37 382 782

. . . .
•f)

W a a r d e van den algemeenen uitvoer aan
goederen

37 382 782

f 175 375 815

f 171 874 3 H

32 180 804
-g)

f
32 180 804

29 811785
•f)

f 175 871 349

29 811 785

f 190 785 859

S p e c i ë n (gouden en zilveren).

uitgeroerd:
2 790 310
1 079 010
•1'

3 809 050

2 8 ' 4 205
704 834
-t

3 579 039

W a a r d e van den algemeenen uitvoer aan
speciën

f

3 809 950

f

3 579 039

Totaal-generaal van den algemeenen uitvoer
( g o e d e r e n en s p e c i ë n te zamen).

f 175 741200

Voor goucerneinenlsrekcning
van Java en M a d u r a
van de Buitenbezittingen

0 155 303
4 805 220

10 300 839

3 425 000

0 500 000

1' 47 844 020

Voor particuliere rekening
van J a v a en Madura
van de buitenbezittingen

1'

ingevoerd:

W a a r d e van den algemeenen invoer aan
speciën

Voor f/ouvernementsrekening
van J a v a en Madura
van de Buitenbezittingen .

5 720 900
4 570 873

12 175 741

11 344 020
Voor gouvernementsreheniag
op J a v a en Madura
iu de Buitenbezittingen

1882.

f

I'

035 800
018 Git

2310140
758 828

1 254 411

uitgevoerd:

t' 178 954 851

f

f

1 251411

1 177 125 700

! 074 908

f

3 07 4 908

t' 199 800 827

d) Dit hooge cijfer is hierdoor te verklaren dat in de opgaven betreffende Sumatra's Oostkust als maatstaf voor de waardeberekening van de
in 1882 uitgevoerde tabak voor de Europeesche m a r k t t 2,15 per K.Gr. is a a n g e n o m e n , tegen f 1,40 in 1881 en f 1 in 1880 en 1879.
c)

O n g e m u n t goud uit de buitenbezittingen uitgevoerd, zonder dat blijkt uit welk der opgegeven gewesten.

/)
Als noot e. Ten aanzien van de tweeërlei opgaaf over
Sumatra's Oostkust uitgevoerde t a b a k voor de Europeesche
wijze opgaven van den uitvoer uit geheel IS'ederlandsch-Indië
markt slechts is uitgetrokken voor eene waarde van f 0.80 per
in die opgaven slechts voor f 5 119 245 meetelt.

1882 vult op te merken dat onder het cijfer v a n f 43 199 231 als waarde van de t e r
markt begrepen is f 13 798 114 (verg. noot d), terwijl daarentegen indeartikels'>-p(waaraan het totaal van f 38 111 739 is ontleend) al de tabak voor de Europeesche
K.G-. (zie blz. 120 van het handelsverslag). zoodat de tabak van Sumatra's Oostkust

g) Ten aanzien van den gouvernements-uitvoer van kinabast zijn bij de opmaking der handelsstatistiek klaarblijkelijk vergissingen begaan. D i t
product deelt namelijk in de opgegeven uitvoerwaarde slechts voor de volgende sommen: i n l 8 7 9 f 78 G74 (berekend naar 39 337 K . G h " in 1880 f 19287
(voor 9 04S K G . ) , in 1881 f 1220 (voor 305 K . ö . ) , en in 1882 f 12 400 (voor 3100 K . G . ) , terwijl volgens andere gegevens (zie bijv. over laatstgemeld
j a a r bijlage O O van 't vorig verslag) de in de behandelde vier jaren voor gouvernemeiits-rekenmg herwaarts verzonden hoeveelheid kinabast
achtereenvolgens bedragen heeft 30 480. 45 0 3 1 , 100 939 en 101542 K.Qr.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1884-1883.
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Het aandeel van de stoom- en van de zeilvnart in de | bet volgende overzicht,
zooeven opgegeven in- en uitvoerwaarde kan blijken uit |
Algemeene invoer
voor rekening van
particulieren

STECIFICATIE.

met stooni"
schepen.

Algemecnc uitvoer

voor rekening vim het
Gouvernement
met stoomschepen.

met zeil—
schepen.

voor rekening van
particulieren

met zeilschepen.

met stoomsche|ien.

met zeil—
schepen.

voor rekeni p van het
Gouver . üiient
met zeilschepen.

met stoom schepen.

1S?!>
Goederen
Ongemunt goud en zilver a) .
Speciën (gouden en zilveren).

f
.
.
i'

80 008 031 f
137 940
9 704 273

11300 180 1'

5 087 202 f

1 010 647

0 500 000

90 510 247 f

13 001 127 f

11 587 202 f

f 139 511 371

3 552 837 I

54 112 205 f

10 400 031 f

3 379 832

80 234 509 f
114820
490 118

57 522 037 f

80 839 417 f

10 100 031 f

11

n
3 552 837 f

1' 15 110 039

20 970 151
11
ii

11

n

f 138 301484

20 976 151

f 37 382 782

1880.
f

Goedereu
Ongemunt goud eo zilver. ,
Speciën (gouden en zilveren) ,

03 351213 f'
75 920
11 874 902

51869 050 f
1 500
300 839

3 425 000

f 105 302 005 f

52 171995 t'

12 238 182 f

8813182 t

f 157 4 74 000

3 701 078 f
ii
11

3 701078 f

50 385 522 f

81 720 405 f
88 350
530 822

8 913 605 f

3 012 217
59 425 739 f

82 351637 1'

8 943 005 f

f 15 939 800

28 233 81"
ii
ii

11
11

f 141 777 376

28 233 813

f 37 177 478

1881.
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren) .

.
.

f 102 204 261 f
42 120
8713316

37 540 535
1 800 t'
1 557 523

5 025 516

f 111 049 097 f

39 099 858 f

5 275 510 f

f

3 235 218 f

70 198 125 f

11
ii

250 000

911 841

3 235 248 f

77 110209 f

f 8 51 0 704

f 150 1 19 555

07 407 370 f
84 750
342 507

9 385 901 f

67 834 687 f

9 385 901 f

22 794 903
ii
ii

11
11

l' 114 944 950

22 794 903

f 32 180 804

IMS.
Goederen
. .
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren).

f

116712478
42 027
9 719 819

f 120 471324 f

24 920 570 f
2 000
1 300 710

6 475 443 f

20 223 280

8174913 f

2089532Ï

2 977 293

1 099 500
2 089 532 f

f 10 204 475

f 152 097 004

86 308 OOIT

80 068013 f

13 355 701 f

10 150 081

13 355 701 f

16 450 081

97 075

89 283 354 f 80 705 088 f
I
f 170 049 042

f 29 811 785

a) Zoowel in 1879 als in de drie latere jaren is geen ongemunt zilver i n - of uitgevoerd. D e opgegeven sommen hebben dus enkel betrekking
ot ongemunt goud.

Over de laatstvermelde twee jaren vindt men in liet volgende overzicht aangewezen , ten vervolge op soortgelijke
opgaven in vorige verslagen , de waarde van den in- en

uitvoer van en uit Nederland , vergeleken tegenover de
handelsbeweging met andere landen.
1881.

1882

Goederen (daaronder
ook ongemunt goud
en zilver;.
Inqtvoerd voor rekening van particulieren , van :
.Nederland
andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . .
den Oosterschen( Singapore
Archipel
{ Andere gedeelten (buiten Nederl. Indië).

hiqetoerd voor rekening van het Gouvernement, v a n :
Nederland
. . .
andere landen (buiten den Oosterschen Archipel). . .
den Oosterschenj Singapore
Archipel
( Andere gedeelten 'buiten Nederl. Indic).

Uitgeroerd voor rekening van particulieren , naar:
Nederland
Engelsch Kanaal (om orders)
andere landen ibuiten den Oosterschen Aichipel) . . .
den Oosterschen! Singapore
Archipel
f Andere gedeelten buiten Nederl. Indic).

Uiloecoerd voor rekening van het Gouvernement, naar:
Nederland
Singapore

f

Speciën.

50 383 284
30 507 547
38 068 570
14 829 315

f
741500
I 4H9 918
3 110 421

f 139 848 710

f

f

f

4 767 120
2 209 872
1223 772

Goederen (daaronder
ook ongemunt goud
en zilver).

10 300 839

Speciën.

50 640 218
42916417
39212021
8 901 819

345 000
307 500
7 003 797
3 304 232

f 141 077 073

f

f

f

250 000

5 279 494
2 065 481
1 220 000

11020 529
1 099 500

f

8 200 70 4

250 000

f

8 564 975

1 099 500

f

47 019 579
12813072
43 329 833
35219481
4 700 580

002 550

f

2 300 000

1 200
310 303
340 358

47 788 788
16 207 633
09 007 402
30 091 749
3 818 502

f 113 090 545

1 251 lil

f 100 974 074

f

32(80 804

f

29811785

f

32 180 804

f

29 811785

Voor verdere specificatiën wat de landen van herkomst
of bestemming en wat den aard der in- en uitgevoerde
gosderen betreft, wordt verwezen naar bijlage JJJ. Die

ii

500
593 518
180 950
f

3 071908

bijlage behandelt echter alleen het jaar 1882, omdat gelijksoortige opgaven over 1879 , 1880 en 1881 reeds hare
plaats hebben gevonden in de drie voorafgegane verslagen.

[3. 2.]
Koloniaal verslag van 1884.
Vermits in de practijk bezwaren bestaan om van al de
i n - en uitgevoerde goederen, behalve de w a a r d e , tevens
de hoeveelheid te weten te komen, moet men zich , waar
liet de fotea/uitkomsten van de handelsbeweging betreft,
uitsluitend bepalen tot de fOMf&e^jfen , die uit den aard
der zaak , wegens liet afwisselende der gemiddelde marktprijzen tusschen het eene jaar en het andere, geen goede
maatstaf zijn ter beoordeeling van de toe-of afneming van
het handelsverkeer. Om hieraan eenigermate te gemnet te
komen wordt in een der tabellen van bijlage J J J een vergelijkend overzicht over de hooger genoemde vier jaren
opgenomen betreffende die goederen waarvan in de handelsverslagen de in- en uitgevoerde hoeveelheden zijn vermeld.
In bijlage KKK vindt men eenige cijfers nopens de
handelsbeweging over 1883 , die echter uitsluitend Java en
Madura betreffen en niet den algemeenen i u - en uitvoer,
maar den invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrije
verkeer doen kennen. Bovendien behandelen die opgaven ,
welke ontleend zijn aan de op Java gepubliceerd wordende
maandstaten (zie eene recapitulatie over Januari t/m I)ecember in de Bijvoegsels der Javasche Courant van 5
Februari 1884) alleen de voornaamste handelsartikelen.
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Aan de uitvoerige gegevens welke de jaarlijksche handelsstatistiek ten aanzien van de scheepvaart beweging bfr
v a t , afzonderlijk voor stoomschepen, voor gewone zeilschepen en voor op inlandsche wijze getuigde zeilschepen ,
zijn ontleend de tabellen in bijlage LLL hierachter. Die
tabellen vermelden , over het jaar 1882 :
a. voor elke in de statistiek behandelde haven afzonderlij k :
1°. de inklaringen op de plaatsen van eerste aankomst
in Nederlaudsch-lndiö uit landen daarbuiten ;
2°. de uitklaringen op de plaatsen vanwaar de bodems
naar buiten Nederïandsch-Indië vertrokken;
3°. de scheepvaartbeweging binnen Nederlandsch-Indië
zelf met tot de kustvaart gerechtigde bodems;
b. bij samentrekking:
4°. de landen van waar de sub 1°. bedoelde bodems in
Nederlandsch-Indië aankwamen en waarheen die sub 2°.
bedoeld werden uitgeklaard; en
5°. de nationaliteit der aangekomen en vertrokken bodems,
ook van die welke aan de kustvaart hadden deelgenomen.
De totalen van de aangehaalde bijlage LLL kunnen in
verkorten vorm gerangschikt worden aldus:

Verkeer met landen en plaatsen bulten Hfcderlandsch-Indlë".
Inhoudsgrootte (in tonnen van 1.5 M*.)

Aantal bodems.
WAAR BE BODEMS TE HUIS BEHOORDEN , VANWAAR
ZIJ KWAMKN EN W A A R H E E N Z I J BESTEMD

Stoomschepen.

WAREN.

1°. Ingeklaard

bij aankomst

In Nederland te huis bclioorende . . .
„ Nederlandsch-Indië te huis hehoorende
„ den vreemde tehuis hehoorende . .
Te zamen
In 1881 waren de totalen
2°. Uitgeklaard

uit landen buiten

64
381
1330

94
50
391

1775
1941

535
621

Te zamen
In 1881 waren de totalen

Zeilschepen Zeilschepen
op Europee- op inlandsche
sche wijze
wjjze
getuigd.
getuigd.

Stoomschepen.

Nederlandsch-Indië.

o)

bij vertrek naar landen buiten

In Nederland te huis hehoorende . . .
„ Nederlandsch-Tndië te huis hehoorende
„ den vreemde te huis behoorende . .

3°. Zanden vanwaar

Zeilschepen Zeilschepen
op Europee- op inlandsche
wjjze
sche w(jze
getuigd.
getuigd.

584
1220

101 934
113 300
393 072

51002
14 266
217 439

11728
47 682

1804
1923

608 306
787 314

282 707
361 833

59 410
70467

Nederlandsch-Indië.

52
429
1192

81
35
385

,
581
1341

84 448
96 312
395 642

62 777
5 047
225 417

22 059
48 807

1673
1736

501
532

1922
1969

576 402
636 445

293 241
298 454

70 866
71514

de sub 1°. bedoelde bodems in Nederlandsch-Indië

tearen

aangekomen.

AANGEKOMEN van :

Nederland

60

andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)

67
») (93)

107

373
(121)

i Singapore.
den Oosterschen
Archipel
, Andere gedeelten (buiten Ned.-Indië).
„ uit zee"

1224

40
969
763

13

1775

32
(30)

535
(1941)

4°. Landen

(791)

(34)

(••17)

Te zamen als boven

(1 047)

(100)
24

(387)
5

(58)

(369)
58

(1 303)
379

(„)

(88)

(27)
1804

(621)

(1 923)

90 327
(183
125 967
(143
298 607
(311
89 045
(118
4 360
(30

331)
122)
032)
969)
800)

32 515
(70
2.10 096
(235
14 675
(29
2107
(6
3 314
(19

920)
2 136

(„)

632)

(2112)
33126
508)
(42 723)
23 670
091)
(24 712)
478
682)
(920)

608 306
282 707
59 410
(787 314)
(361 833)
(70 467)

waarheen de sub 2°. bedoelde bodems bij vertrek uit Nederlandsch-Indië

werden

uitgeklaard.

VERTROKKEN naar:

Nederland
het Engelsch Kanaal (om orders)
andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . .
den Oosterschen < Singapore
Archipel
( Andere gedeelten (buiten Ned.-Indië)

54
1
91
1133
394

59
93
228
78
43

Te zamen als boven . . .

1673

501

1004
878

88104
593
119 544
264 130
104 031

53
80
122
18
18

248
355
268
616
754

2 918
41340
26 608

1922

576 402

293 241

70 866

n

„
40

a) Verbeterde opgaaf.
b) De tusschen ( ) vermelde getallen betreffen het jaar 1881 en worden hier opgenomen ter verbetering, in verband met nader ingekomen gegevens, van de in 't vorig verslag op blz. 225 genoemde cijfers.
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B.

Kustvaart.
Inhoudsgrootto (in tonnen van 1.5 M'.).

Aantal bodems.
W A A K AANGEKOMEN OE V E R T R O K K E N
WAAK TE HUIS

EN

BEHOORENDE.

Zeilschepen Zeilschepen
op Europee- op inlandsche
w(jze
sche wijze
getuigd.
getuigd.

Stoom •
sehepen.

Stoomsehepen.

Zeilschepen
Zeilschepen
op Europee- op inlandsche
wijze
schc w ü z e
getuigd.
getuigd.

AIXCÏKOMHX:

231

464

6933

112 324

88 772

38190

423

396

2234

219 497

97 236

20 981

.
.

654
a) *604

860
867

9167
2361

331 821
*522 606

186 008
238 174

59171
*32111

van J a v a en Madura naar havens in de buitenbezittingen,
van e e n i g e buitenbezitting naar een der andere ge-

286

420

1022

134431

02 523

10 756

847

386

2304

535 742

80 238

23 275

1133
624

806
*1002

3326
2703

670 173
*502 686

142 761
*306 588

34031
37 526

522
132

16
814
30

008*
135

b) 309 299
e)' 22 522

10 350
166 307
9 351

54 947
4 224

654

860

9167

331 821

186 008

59 171

924
209

15
767
24

1
3146
179

(/) 630 749
39424

0 909
128 359
7 493

21
27 987
6 023

1133

80C

332G

670173

142 761

34 031

op J a v a en Madura van havens in de buitcnbczittingen.
in e e n i g c buitenbezitting uit een der andere gewesten
van Nedcrlandsch-Indic
T e zamen
In 1881 waren de totalen

.
.

.
.

VKBTBOKKEN:

T e zamen
I n 1881 waren de totalen

.
.

.
.

.
.

N a a r gelang van de lauden waar zjj te huis behoorden
w a r e n de aangekomen bodems te verdeelen als v o l g t :
//)
e)
T e zamen als boven

.

.

.

E n de rei-trokken bodems als v o l g t :
il)

T e zamen als boven

.

.

.

a) De met een * geteekende cijfers zjjn verbeterde opgaven.
b) Hieronder tellen 283 stoomschepen, metende 199173 tonnen, die op bepaalde lijnen dienst deden. Van het vertrek en de aankomst
dezer schepen is alleen aanteekening gehouden voor zooveel betreft de plaatsen van aanvang en einde der reis; van het aandoen van
tusschenstations is geen melding gemaakt.
c) Hieronder
(Briisch-Indische) stoomschepen , metende 3 564 tonnen, die een geregelden dienst (tusscb.cn Bengkalis en Singapore)
onderhielden.
d) Hieronder tellen 339 stoomschepen, metende 212 415 tonnen, die op bepaalde lijnen dienst deden; zie overigens het slot van noot*.

de soort en de inhoudsgrootte der in Nederlandsch-Indië
te huis behoonoda schepen en vaartuigen , met uitzondering van die , welke minder dan 20 ton (30 M3.) groot ziju.

§ 2. Aederlandsch-Indische koopvaardijvloot.
Hieronder volgt een vijfjarig overzicht van het aantal,

»

StoomSc! epen.

Barken.

Bri tken.

Schoeners.

Kotters.

schepen.
JARE.N.

Aantal.

Ton- Aon- Ton- Aannen.
tal. nen.
tal.

1879

.

.

44

27 751

1880

.

.

50

30 237

4

4 730

5

Ton- A a n - Ton- Aannen.
nen. tal.
tal.

83 38 201

24

8 157

88 44 542

27

5 984
6 559

Tonnen.

Aan- TonIK i l .
tal.

172 14 323

14

398

175 1G037

14

398

Wangkangs.
toops
en andere
soortgelijke
vaartuigen.
Aantal.

Tonnen.

TOTAAL.

Aantal.

Tonnen.

Van de bedoelde schepen
en vaartuigen
ehoorden te huis
op Java
en Madura.

in de buitenbezittingen.

Aantal.

AanUi.

Tonnen.

897 82 332

7G1

48 3G5

766

51 560

773

48 38.1

Tonnen.

1317 39 307

1
1G58 130 097

1321 40 180

1680 14GH0

914 94 550
1071 94 932

I

1881

.

.

M

29 613

3

5 701

82 40 988

23

5 271

170 1G 010

9

2G8

1507 45 4GG

1844'143317

t882

.

.

53

32 142

3

G339

75 38512

24

G295

1G6 15 841

5

IG4

1277

1G03 138 26G 10G0 93 529

543 44 737

1883

.

.

Gl

39 973

3

G338

G9 41 203

20

5 185

152 18G20

3

93

1223 101432

018 50 715

In welke gewesten de voor 1883 opgegeven 1871 schepen en vaartuigen te huis behoorden blijkt uit bijlage
MMM hierachter. Die bijlage vermeldt de inhoudsgrootte
in M'. en bevat tevens afzonderlijke opgaven betreffende
de grootte der stoomschepen en der op Europeesche wijze

j
|
!
j
.'

38 973

15G3 43 735

1871 155 147

getuigde zeilschepen, die krachtens de ten behoeve daar*
van uitgereikte Nederlandsch-Indische zeebrieven als zeeschenen onder Nederlandsche vlag bij het bestuur bekend
stonden. Dit aantal bedroeg op 31 December 1883 373,
namelijk 56 stoom- en 317 zeilschepeu, tegen respectievelijk

|4.

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1884.
48 en 302 op 31 December 1882, verdeeld als v o l g t :
Stooinsehepen.
OllSCHRIJVINO.

Java en

Buitwab.'

.Ma'lura.

üittillffcMI.

Aau-

UL

Zeilschepen op E u i o peeache wijze getuigd.
Java en
Ma'lura.

Buitenbez ittiugen.

Ton- Aa - Ton- Aan- Tou- Aan- Tonnen.
neii. tal.
nen. Ui.
ueo. tal.
1882.

I O t nde 100 ton
(van 1.5 M 3 .) en
daarlieiieiien . .
Metende boven 100
t/m. 300 ion . .
Metende boven 300
t/m 500 ton . .
Metende boven 500
ton

98

41

M
^2 770

I 29415
24

i* |
I

M

\ 28382

4fi C08

la

M

N

10

119

183

40

98

1883.
Metende 100 ton
en daarbeneden.
Metende boven 100
t/ra 300 ton . .
Metende boven 300
t/m 500 ton . .
Melende boven 500
ton

5

I

'40715

.1

58

24

33 718

52 550

/ 3 935
17

38 j

2

39

13

17

120

197

&
N

8

10

1

In 18S3 werden voor 25 schepen (14 stoomschepen,
8 schoeners, 1 Lark, Ibrik en 1 ander zeilvaartuig). te
tarnen metende 18 996 t o n , e:rste zeebrieven uitgereikt.
Ken van de stoomschepen , ter grootte van 880 ton , en 6
van de anJere bodems, ter gezamenlijke grootie van 251
t o n , waren in Indiö gebouwd. Al de 18 andere stoom-en
zeilschepen (op 1 n a , groot 435 ton, dat in Nederland
vervaardigd was) waren iu den vreemde gebouwd. Van
deze 25 onder Nederlandsche vlag gekomen NederlandschIndis'-he zeeschepen behoorden er 12, metende 14 033 t o n ,
aan Europeanen , 9 , nietende 3090 ton , aan vreemde oosterlir.gen en 4 , metende (508 ton , aan inlanders.
Met betrekking tot de in 1883 met eerste jaarpassen in
de vaart gekomen inlaudsch getuigde zeeschspen en kleinere
vaartuigen zijn geen opgaven ontvang in.
In verband niet het medegedeelde in 't vorig verslag
(zie aldaar op blz. 226 het slot van § 1) is de commaudant der zeemacht Ül 't laatst van 1883 uitgenoodigd om
eeue nieuwe regeling te ontwerpen van ue examens voor
gezagvoerders en stuurlieden van met Nederlaudseh-Indische zeebrieven varende zeeschepen. Inmiddels werd bij
Indisch Staatsblad 1883 n°. 274 het tijdstip der invoering
van de reeds in 1882 afgekondigde voorschriften ter zake
nogmaals voor een jaar verdaagd.
§ 3.

Scheepsbouw.

Eigenlijke scheepstimmerwerven worden op Java en
Madura weinig aangetroffen , daar de meeste vaartuigen
(doorgaans visschers- en andere prauwen) eenvoudig aan
het zeestrand of aan de oevers van rivieren worden geb o u w d , terwijl in verscheidene gewesten de scheepsbouw
in 't geheel niet wordt uitgeoefend en de benoodigde vaartuigen van elders worden verkregen. Uit de opzettelijk
ter zake verzamelde gegevens (verg. vorig verslag blz. 227)
blijkt dat op Java slechts in zes gewesten in 't geheel 10
Europeesche werven bestaan , en üat de meesten aan prauwenveren behooreu , namelijk 2 t e Batavia, 2 t e S a m a r a n g
en 1 te Probolinggo aan de prauwenveren op die plaatsen ,
en 1 te Kasoenau (Chenbon) aan het Tagalsch prauweuveer. De vier anderen waren die te Dassoou (Rembang),
te Pamanoekan (Krawang), te S.imarang en te Pasisir
(Cheribon). Slechts op 2 van de werven der prauwenveren
waren in 1883 nieuwe schepen of vaartuigen in aanbouw
(zoowel te Samarang als te Probolinggo 2 op inlandsche
wijze getuigde zeeschepei), en het werkvolk bestond geHandelingen der Staten-OeueraRl. Bijlagen. 1884-18*5.
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middeld per dag op de twee werven te Sainanuig uit tfl
zamen 00 man , terwijl te Probolinggo 20 i't 30 man en
te Kasoenan 10 man in dienst waren (voor Batavia is het
aantal niet opgegeven). Van do vier andere Kuropeesclio
werven was die te Dassiion de vooina-imste. Aldaar waren
gemiddeld 50 man te werk en was in 38K3 de houw van 5
ïnlandsch getuigde zeeschepen onderhanden. Op de werf
te Pamanoekan (met 17 werklieden) bouwde nieu in lt<83
1 zoodanig zeeschip en 3 kleinere vaartuigen , terwijl bij
de beide andere werven , die te zamen 27 man in tiienst
hadden, geen enkel nieuw vaartuig op stapel stond. Voor
Tjikao (Preanger regentschappen) vindt men nog melding
gemaakt van eene inrichting waar het Bataviaasch prauwenveer zijne voor bet ve-voer van gouwrneinentsproducteu gebezigde prauwen doet kalfatere'i en repareeren.
De opgaven van vier gewesten op Java vermelden het
bestaan van werven die aan inlanders of met dezen gelijkgestelden toebeliooren , en wel 4 werven van inlanders (te
Aliijangan m K r a w a n g , te Klidangkongsi , Kamalmi en
Karaugasem in Pekalongan), 2 van Chineezen (te .Batavia)
en 2 van inlanders en Chineezen gezamenlijk (te Batavia
eu Samarang). Bij de vier eerstbedoelde inrichtingen werden in 1883 uitsluitend kleine vaartuigen gebouwd (in
't geheel 3 9 ) . en waren dagelijks gemiddel 1 77 man in
dienst. Op de 2 werven van Chineezen stonden in 1883 1
inlaudsch getuigd zeeschip en 3 kleinere vaartuigen op
stapel, doch het aantal werklieden aldaar is niet opgegeven. Op de andere werf te Batavia, waar doorgaans20
man te werk waren , werden in 1883 31 kleine vaartuigen ,
en op die te S a m a r a n g , welke gemiddeld 12 man in dienst
h a d , 10 inlaudsch getuigde zeeschepei) gebouwd.
In de residentie Soerabaija heeft de particuliere scheepsbouw weinig te beteekeuen. Al laar werden wel prauwen
gerepareerd, ni.iar in 1883 geen enkel schip en zelfs geen
prauwen gebouwd. Daarentegen is bet slopen van algekeurde schepen en prauwen een bedrijf dat ter hoofdplaats
en te Grissee bloeit. In Madioen, waar de scheepsbouw op
kleine schaal in Ngawi wordt gedreven . ts dit bedrijf iu
verval, omdat de suiker, die vroeger met prauwen langs
de Solo-rivier naar Soerabaija werU afgevoerd, thans per
spoor wor.lt verzonden.
Nopens i l a l u r a wordt gemeld dat men zich ook daar
weinig op den seh?eps'oouw toelegt. Slechts hier en daar
vervaardigt men er kleine p r a u w e n , doch de voor den
handel en de vischvangst gebezigde vaartuigen van eenige
beteekenis worden van elders verkregen.
Uit de Ouitenbezittingen is ten aanzien van den scheepsbouw het volgende g-iineld.
In het gouvernement Sumatra's Westkust worden geen
eigenlijke werven aangetrollen , tenzij men als zoolanig
zou willen aanmerken eene inlichting te Padaug waar
eene handelsfirum , die de gouvernementstransporten van
en ni-.ar de reede aldaar heeft aangenomen , hare eigen
stoom- en zeil vaartuigen doet repareeren. Iu 't geheel
zouden in 1883 in dit gewest door inlanders eu door een
Chinees 59 op inlandsche wijze getuigde zeeschepeu en 40
kleinere vaartuigen (van minder dan 2 ton) ziiu gebouwd.
Ook iu Benkoelen en de Lampongsche districten wordeu
de vaartuigen niet op eigenlijke werven gebouwd. De
eigenaren richten daartoe het uoodige in op de erven hunuer woningen geheel niet eigen middelen. Lieden die in
den scheepsbouw een middel van bestaan vinden , worden
in Benkoelen weinig, in de Lampongsche districten ia
't geheel niet aangetroffen.
Van Palembang wordt bericht d a t , ofschoon in die resideutie mede geen eigenlijke werveu bestaan , de vele aldaar
te huis behoorende voor de kustvaart bestemde schepen
toch dikwerf belangrijke herstellingen ondergaan in het
gewest zelf, en dat men zoowel ter hoofdplaats als iu het
binnenland ook vaartuigen b o u w t , doch alleen de zoodanige welke voor de vaart op de rivieren en voor de
vischvangst gebruikt worden.
In de residentiën Riouw en Sumatra's Oostkust worden
rafrle geen andere dan kleine vaartuigen gebouwd. In
Riouw zijn 't vooral inlanders, en overigens eenige weinige
Chineezen die zich daarmede be/.ighoudeu. Voor herstellingen aan grootere vaartuigeu bedieut men zich van de
werven te Singapore.
In het gouvernement Atjeh en ouderhoorigheden is de
scheeps- of liever de prauwen bouw van eenige meerdere
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beteekenia, vooral op het eiland Si Mal oer, waar dit bedrijf 8806 zekere mate van ontwikkeling heelt bereikt (verg.
het verslag van 1881 blz. 7).
Op Billiton bepaalt zich het scheepsbouwbedrijf tot den
aanmaak van kleine visschersprauwen.
Ten aanzien van de resident iëu Bun ka en Westerafdeeling van Borneo vindt men alleen opgegeven dat in 1883
te Blinjoe 2 inlaudseh getuigde zeeschepen door inlanders
en te Pontianak 4 zoodanige en 23 kleinere vaartuigen door
Chineezeu werden gebouwd.
De resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
bericht dat ter hoofdplaats Bandjerinasin schepen van kleine
afmetingen worden gebouwd, en dat de in .Negara (afdeeling Amoeuthai), zoomede in Pattei ((>ost-Doessoen), in
vrij grooten getale vervaardigde prauwen uitmunten door
hechtheid van bouw en sierlijkheid van vorm.
In de gouvernenientslanden van Celebes en onderhoorigheden worden de meeste schepen en vaartuigen gebouwd
In de afdeeling Oosterdistricten, waar in 1883 o. a. op drie
plaatsen (Lemo Lemo, Ara en Bira) afgeleverd werden 202
inlandsch getuigde zeeschepen en 1(»G vaartuigen van
minder dan 3 ton. De bouwers bedienen zich doorgaans
niet van daglooners. Gewoonlijk bouwt eene geheele familie
aan dezelfde prauw om gezamenlijk in de opbrengst te
deelen. De prauwen van Lemo Lemo zijn de besten en
worden ook duurder betaald. De prijzen naar gelang van
soort en grootte liepen van f GO tot f 120 en van f 400
tot f 800. Door den grooten aanvoer van prauwen uit de
Oosterdistricten was de werf te Tanah Djampea op Saleijer
geheel verloopen. Op vier andere plaatsen in dit gewest
zouden, volgens de ontvangen opgaven, iu 1883 nog 25
inlandsch getuigde zeeschepen en 13 kleinere vaartuigen
gebouwd zijn.
Nopens den scheepsbouw in de Minahassa is niets geineld en voor de andere gedeelten der residentie Menado
vindt men slechts aangeteekend dat in de bocht van Tomini
van tijd tot tijd schoeners en kleine vaartuigen worden
gebouwd.
De prauwen waarvan de bevolking der residentie Timor
zich bedient, worden gebouwd op de woonerven of ergens
op het strand. In gelijken zin luiden de mededeelingen
betreflende de residentie n Ternate en Bali en Lombok,
waarbij nog is opgegeven dat in 1883 te Seuana op de
Soela-eilanden (Ternate) 4 zeeschepen (waarvan 2 op Europeesche wijze getuigd) en 12 vaartuigen van minder dan
2 ton , en te Loloan (Bali) 21 van deze laatste vaartuigen,
zoomede 5 inlandsch getuigde zeeschepen werden gebouwd.
Over de gouvernements-inrichtingen van scheepsbouw
is gehandeld op blz. 48/49 hiervóór. De particuliere dokinrichting bij het eiland Amsterdam in de baai van Batavia
(eigendom der Nederlandsch-Indische Oroogdokmaatschappij) heeft veel te lijden gehad van de zeebeving, te
weeg gebracht door de vulkanische uitbarsting op Krakatau. De onderneming is thans in liquidatie. Naar aanleiding van een adres der Maatschappij , waarbij zij haar
geheele etablissement of c. q. alleen haar ijzeren drijvend
droogdok aan het Gouvernement ter overneming aanbood ,
werd in Juli jl. aan de Indische Regeering de vraag gedaan of bedoeld dok voor de marine zou te gebruiken zijn.
Uit het onderzoek eener commissie van opneming is echter
gebleken dat de vraag zonder voorbehoud ontkennend was
te beantwoorden. Volgens particuliere berichten moet het
dok in November jl. aan eene Amsterdamsche firma zijn
verkocht. Naar aanleiding van de daartoe door de Droogdokmaatschappij gedane stappen had de Indische Regeering, bij besluit dd. 12 Augustus jl. n°. 2 3 , hare toestemming verleend om bij verkoop van het dok aan een
nieuwen verkrijger (mits Nederlander) ook de concessioneele
voorrechten (o. a. het recht van gebruik van de eilanden
Amsterdam en Middelburg) te doen overgaan, behoudens
eenige wijzigingen , waarvan de voornaamste is de weglating van het oorspronkelijk beding dat, wanneer het dok
op Amsterdam in gebruik zou zijn gesteld, de gouvernementsdokkeu niet meer, tenzij in bepaalde omstandigheden ,
voor particuliere schepen toegankelijk zouden zijn. Verder
is bij bedoeld besluit bepaald dat de verkrijger der gewijzigde concessie, indien hij de exploitatie van het dok
niet zonder verpooziug voortzet, binnen één jaar nadat hij
als nieuwe concessionaris door.de Regeering zal zijn erkend ,

te haren genoegen moet hebben aangetoond over het benoodigde kapitaal voor het drijven van eene dokexploitatie te kunnen beschikken , en dat uiterlijk na verloop
van nog eenmaal dien tijd de exploitatie weder in gang
zal moeten zijn.
Ben verzoek van een Europeesch koopman te Makasser
en van een paar andero ingezetenen aldaar, om een uitsluitend recht voor 75 jaren voor de exploitatie van één
of meer droge dokken op die hoofdplaats , werd , ook toen
zij bij een nader adres gemeld tijdvak tot 10 jaren terugbrachten, door de Indische Regeering (laatstelijk in Maart jl.)
voor overweging niet vatbaar verklaard.
Het aantal der op Europeesche wijze getuigde schepen
die in 1883 op de eene. of andere wijze binnen de wateren
van den Nederlandsch-Indischen Archipel zijn verongelukt.
bedroeg 13, waaronder 3 vreemde zeilschepen (1 Engelsch ,
1 Russisch en 1 Zweedsch), 8 particuliere NederlandschIndische schepen (1 stoomschip en 7 zeilschepen) en 2
vaartuigen der gouvernementsmarine (1 stoom- en 1 zeilsehip). Benige bijzonderheden tor zake worden medegedeeld
in de bijlade NNN.
V.

ANDERE ONDERWERPEN.

Binnenlandsche handel; markten (passars). Evenals vroeger zijn weder alleen eenige mededeelingen ontvangen
nopens de tvvee hoofdartikelen van binneulandschen handel:
lijnwaden en rijst. Ofschoon dia berichten , welke allen het
jaar 1883 betreffen, weinig nieuws bevatten, laat men ze
hieronder volgen . met verwijziug overigens, voor zooveel
de buitenbezittingen betreft, naar hetgeen hier en daar in
hoofdstuk C en in hoofdstuk O , afd. I , § 2, nopens het
handelsvertier is aangeteekend.
Behalve in die streken van West-Java waar de bevolking door de ramp van 27 Augustus 1883 groote verliezen
heeft geleden, bleef de handel in lijnwaden op Java en
Madura over 't algemeen levendig. Ook in den rijsthandel
ging weder veel om. De invoer van dit voedingsmiddel
uit Singapore. Saigon, enz. was vrij belangrijk.
De plaatsen op Java waar geregeld markt wordt gehouden namen weder in aantal toe. Zoo was dit in 1883
voor 't eerst het geval op 5 plaatsen in Madioen, op 3
plaatsen in elke der residentiën Preanger regentschappen
en Tagal, op 2 plaatsen in Kadoe, op 1 plaats in Cheribon (waar echter ook één passar ophield te bestaan), op
I plaats in Bagelen en op 1 in Bezoeki. Op sommige passars is het vertier zeer aanzienlijk. Zoo wordt de Vrijdagsche te Waroengdowo in Pasoeroean soms door 17 000
personen bezocht. Op Madura kwamen twee nieuwe passars
tot stand, op één van welke ook vee werd verhandeld.
De handel in lijnwaden in het gouvernement Atjeh en
onderhoorigheden nam een weinig toe, maar was toch ver
van bloeiend. Aan rijst werden aanzienlijke hoeveelheden
ingevoerd, en wel uit Britsch-Indië en Siam.
In het gouvernement Sumatra's Westkust vermeerderde
het aantal passars met drie. Op het debiet van lijnwaden
was de ruime kofüeoogst en de meerdere ontwikkeling der
particuliere koffieondernemingen van gunstigen invloed. In
rijst werd steeds een belangrijke handel gedreven.
In Benkoelen viel toeneming in den binnenlandschen
handel op te merken. Voor invoer van rijst van buiten het
gewest bestond wegens den gunstigen oogst geen aanleiding.
In verband met de ramp van 27 Augustus 1883, die
de kuststreken der Lampongsche districten zoo deerlijk
teisterde, was gedurende de latere maanden van het jaar
in een groot deel van dit gewest de binnenlaudsche handel
gestremd. Alleen in de afdeelingen Toelang Bawang en
Sekampong bleef het handelsvertier levendig en nam de
omzet van lijnwaden toe.
De handel in de residentie Palembang verkeerde, uitgenomen in de afdeeling Tebing Tinggi, over 't algemeen
in bloeienden toestand.
In de residentie Sumatra's Oostkust was een zeerleven*
dig vertier in lijnwaden. zoowel in Hollandsche als in
Engelsche en Zwitsersche merken. Onder de Chineezen
was ook Chineesch fabrikaat zeer gewild. Vooral Pekan
Baroe aan de Siak-rivier nam als handelsplaats in belangrijkheid toe. terwijl in Seroewai (Tamiang) weder handelsbetrekkingen werden aangeknoopt met de Gajoes.
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In den Riouw-Lingga-archipel worden door de Ohineezen en Klingaleezen vooral Duitsche en Eugelsche lijnwaden verbruikt, waarvan de invoer uit Singapore weder
vrij belangrijk was. Ook kwamen in Riouw groote hoeveelheden Siam- en Saigon-rijst ter markt.
Wat Banka en Billiton betreft, wordt van een levendigen handel in lijnwaden gewag gemaakt; op Banka
scheen geen voorkeur te bestaan voor deze of gene soort,
doch op Billiton werd het Engelsche fabrikaat het meest
gezocht.
Op Borneo was de handel in lijnwaden en rijst in de Westerafdeeling van meer belang dan in de Zuider- en Oosterafdeeling, waar de weinig bevredigende uitkomsten van
den landbouw haren invloed op dien handel deden gelden.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden liet
de afzet van lijnwaden veel te wenschen over wegens
de mindere koopkracht der bevolking ten gevolge van de
lage koffieprijzen en den slechten rijstoogst. De groote
vraag naar dit laatst» artikel lokte aanzienlijke aanvoeren
van Bali, Saigon en Soembawa uit.
In Menado nam het handelsvertier steeds toe; in Ternate
daarentegen was het daarmede minder gunstig gesteld. Te
Amboina en te Timor Koepang waren lijnwaden en rijst
de meest gewilde artikelen van invoer.
Op de eilanden Bali en Lombok was de omzet in lijnwaden vrij belangrijk, terwijl de vraag naar Europeesche
weefsels gestadig toenam. Van Lombok werden, in verband met den overvloedigen rijstoogst aldaar, belangrijke
hoeveelheden van dat artikel naar Soerabaija , Madura en
Celebes uitgevoerd.
Visscherijen. Aan de vischvijvers en de visschersvloot in
de residentiën Bantam, Batavia en Lampongsche districten
werd door de ramp van Krakatau vesl schade toegebracht;
doch het ontbrak niet aan hulp om de eigenaren instaat
te stellen tot hervatting van hun bedrijf. Van regeeringswege werden namelijk ten behoeve van de visschers in de
Lampongsche districten en in de afdeelingen Anjer en
Tjiringin van eerstgenoemd gewest eenige prauwen majang
met inventaris uit Rembang aangekocht. En in Batavia
kregen de visschers schadeloosstelling van het CentraalKrakatau-Comité, zoomede van de Chineesche kongsi's die
gewoonlijk de visch opkoopen om die te Batavia aan de
markt te brengen.
Onlangs heeft zich te Batavia eene naamlooze vennootschap gevormd , met een kapitaal van f 135 000, waarvan
f 120 000 gestort, ter verwezenlijking van het in 't verslag van 1882 (blz. 230) besproken denkbeeld om bij de
vischvangst stoomkracht en electrisch licht aan te wenden.
(Zie de statuten dezer » Javasche Visckreederij " — waarin
voor de helft van het gestort kapitaal door Chineezen is
deelgenomen — in de Javasche Courant van 30 September
1884.) Eene voor dat doel in Schotland gebouwde en van
electrische lichttoestellen voorziene stoomboot van 40 paardekrachten en eene laadruimte van 70 ton is reeds te
Batavia aangekomen. De Tilly (aldus is de naam van het
stoomschip) is er op ingericht om tot het lokken van de
visch eene electrische lamp in zee te doen nederdalen en
het uitbrengen en ophalen van het net door stoomkracht
te doen geschieden.
Bijzonderheden omtrent de vischteelt in vijvers of omtrent
de zee- en riviervisscherijen op en buiten Java zijn in de
voor dit verslag ontvangen mededeelingen niet aangetroffen.
Alleen vindt men aangeteekend dat in Soerabaija de vischteelt in vijvers meer omvang kreeg sedert het tot stand
komen van de spoorweggemeenschap, waardoor nu de
visch, tegen veel voordeeliger prijzen dan in vroegere
jaren , tot ver in het binnenland kan worden vervoerd.
Van de zes als modellen van doelmatige visschersvaartuigen voor 's lands rekening aangeschafte Amerikaansche
dories (verg. vorig verslag blz. 227) is er in den aanvang
van 1884 één beschikbaar gesteld ten behoeve van de gewesten Pasoeroean en Bezoek i, en één voor Menado en
Ternate, terwijl er voorts één is verzonden naar elk der
gewesten Celebes en onderhoorigheden, Amboina en Timor ,
en één te Batavia is aangehouden. Omtrent de uitkomsten,
door het in gebruik geven dier vaartuigen verkregen,
zullen de betrokken residenten na verloop van een jaar
bericht moeten inwmden.
Ten slotte vindt men nog aangeteekend dat de l*vol-

king van de dessa Tratas in de afdeeling Banjoewangi
(residentie Bezoeki) een middel van bestaan vindt in het
duiken naar eene soort van grijze paarlen in de Pampangbaai.
Verte/lillende takken van inlandsche nijverheid. Omtrent
dit onderwerp komen in de gewestelijke verslagen over
1883 geen andere berichten voor dan reeds in hoofdzaak
in vroegere verslagen werden medegedeeld.
Loonen van ambachtslieden en koelies. Hieronder volgt
een overzicht van de dagloonen die gedurende 1883 in de
verschillende gewesten door ambachtslieden en koelies
werden genoten. In vergelijking met die van 1882 viel in
de loonen over 't algemeen weinig verandering op te merken, behoudens eene niet onbelangrijke stijging in de
gewesten Lampongsche districten, Atjeh, Benkoelen eu
Preanger regentschappen, in deze laatste residentie alleen
voor zooveel betreft het loon van hen die eenig ambacht
uitoefenden. Op Banka waren in 1883 de loonen over 't
algemeen lagnr dan in 1882.
Gemiddeld loon per dag

ÖEWESTEN.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembnng
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bageleu
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura
Sumatra's Westkust . .
Benkoelen
Lampongsche districten .
Palembang
Sumatra's O o s t k u s t . .

voor
ambachtslieden.

.

.
.
..

Atjeh
Biouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
J4uider- en Oosterafdeeling
van Borneo
Celebes en onderhoorigheden.
Menado
Ternate
Amboina
Timor
Bali en Lombok

f' 1,00 a f
0,75 „
0.50 „
1.50 .,
1,00 „
1.00 „
0,50 „
0.70 „
O,40 „
0,50 .,
0,80 .,
0,50 .,
0,50 „
0,50 „
0.50 „
0,*0 „
0,50 ,,
0,60 „
0,00 „
0,40 „
0,75 „
0,50 „
1.00 „
1,00 „
gemiddeld
1,00 a
2,00 „

1,50
3,00
1,00
2.00
2,00
1,50
1.00
2,00
1,50
1,00
2.00
2,50
1,50
1,50
1.50
1,00
1.00
1.00
1,50
1,00
1,25
1.00
3,00
2,50
3,00
1,50
3,00

gemiddeld
1,00 a
1.00 .,
0,80 „
1.00 ,,

2.00
2,00
2,25
2,50
2.00

0.50
1.00
0,75
0,50
0.75
1,50
1.00

,,
„
,,
„
„
,.
,.

1.50
3,00
1,50
1,00
4,00
3,00
2,00

voor koelies.

f 0.25 a f 0.40
0,25 „
0,80
0.25 .,
0,30
0,20 „
0,40
0,25 „
0,50
0,30 „
0,80
0,30 .,
0,60
O,40 „
0,75
0,25 ,,
0,30
0,25 .,
0,50
0.35 .,
0,60
0,50 „
1.00
0,25 ,.
0,45
0.25 „
0,75
0,25 „
0,40
gemiddeld
0,25
0,25 a
0,30
0,25 „
0,30
0,30 .,
0,60
0,20 „
0,40
0,30 .,
0,40
gemiddeld 0,25
0,50 a
0,70
0,40 „
0,50
1,00 „
1,25
0,40 „
1,00
8 doll. a 12 doll. pw
maand.
gemiddeld f 1.00
0,50 a
0,70
0,60 „
0,75
gemiddeld
0,60
0.50 a
1.00
0,40 ,.
0,60 „
0,50 „
0,25 ,,
0,50 ..
0.40 „
U.4Ü
gemiddeld

0,50
1,00
0,60
0,50
1,00
0,50
ü,5
0,5

Fabriekswezen, enz. Over de in den aanvang van 1884
tot stand gekomen nieuwe bepalingen betreffende de oprichting , uitbreiding enz. van inrichtingen welke gevaar,
schade of hinder kunnen veroorzaken, is reeds gehandeld
op blz. 68 hiervóór.
In bijlage OOO hierachter zijn eenige opgaven verzameld
betreffende de in Nederlandsch-Indië bestaande fabrieken,
in welk overzicht men thans ook vermeld vindt de 29 op
en buiten Java bestaande drukkerijen, over welke laatste
inrichtingen reeds het noodige is gezegd op blz. 98/99. Wat
het eigenlijke fabriekswezen betreft, vermeldt de lijst thans
een 60-tal inrichtingen, waaronder echter niet zijn begrepen
dio welke onmiddellijk met den landbouw in verband staan ,
zooals suikerfabrieken, rijstpellerijen, katjangperserijen enz.,
noch ook de gouvernements-nijverheidsetablissementen. Onder de bedoelde 60 inrichtingen telde men 2 gasfabrieken, 16 werktuigfabrieken of ateliers voor metaal-en houtbewerking , 17 mineraalwaterfabrieken , 7 ijsfabrieken , 7
arakstokerijen, 4 zeepfabrieken , 1 waterzuiveringsfabriek,
1 meel- en broodfabriek, 1 stoomgraanmolen, 1 meubel-
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fabriek, 1 stoomkalkbranjerij, 1 beenzwartfabriek en 1
diamantslijperij. Naar do verschillende gewesten verdeeld ,
vond men er 15 in Batavia, 0 in Samarang en l(i in
Soerabaija ; voorts 3 in idoerakarta, 3 in Pasoeroean , 3 in
Probolinggo, 2 in Cheribon en 1 in elk der gewesten
B a n t a m , Tagal en Pekalongan , te zaïnen alzoo 51 op
J a v a , terwijl van de 9 anderen werden aangetroffen : ter
Sumatra's Westkust 4 , in Atjeli 2 , op Borneo 2 en in
't gouvernement Celebes 1. In 't geheel waren er 4(5 dio
met stoom en 8 die met handenarbeid gedreven werden ,
terwijl voor de G anderen hieromtrent niets is gemeld.
Van het meerendeel der opgegeven ondernemingen zijn
geen inlichtingen verkregen omtrent de uitkomsten die
zij opleverden. Slechts voor één worden de uitkomsten
g u n s t i g , voor twaalf bevre ligend en voor acht onbevredigend of minder gunstig genoemd. Voor zoover gegevens
omtrent de werkkrachten ontvangen zijn (hetgeen slechts
voor 4.r> van de CO inrichtingen het geval is), waren er
25 die elk met minder dun 15 man daags w e r k t e n , 12
niet 16 & 40 man , 1 met 4 6 , 1 met 6 0 , 2 elk met 80 ,
1 met 9 5 , 2 elk met 100 en 1 met 172 man.
Over de aanwending van stoomkracht voor industrieele
doeleinden in het algemeen , wordt verwezen naar de mededeelingen omtrent den dienst van het stoomwezen (zie blz.
130/132 hiervóór en de daarbij behooreude bijlage F F ) .
Maten en gewichten. Eene door den ambtenaar voor het
ijkwezen ontworpen ordonnantie, houdende grondslagen
voor de invoering in Nederlandsch-Indië (of in gedeelten
van Nederlandsch-lndiö) van het metriek stelsel van maten
en gewichten , en tevens de noodige bepalingeD bevattende
tot regeling van het ijkwezen, is in den loop van 1883
aan de Indische Regeering voorgelegd, met nog andere
voorstellen betreffende hetgeen voor de uitvoering noodig
zou zijn. Het ontwerp is in Juli jl. om cousideratiëu en
advies in handen gesteld van de kamer van ;koophandel
en nijverheid te Batavia. In een vroeger ter zake uitgebracht advies had wel is waar dit college — in afwijking
van het gevoelen van de groote meerderheid der hoofden
van gewestelijk bestuur — verklaard de invoering van het
metriek stelsel voor Nederlandsch-Indië niet te durven
aanbevelen en eene partieele invoering er van bepaaldelijk
ontraden , maar tevens den wensch uitgesproken om van
de nopens het onderwerp te maken regelingen keunis te
mogen nemen vóórdat zij werden vastgesteld.
Van het denkbeeld om eene regeling van het ijkwezen op
den grondslag der in Indië gebruikelijke maten en gewichten
te ontwerpen, heeft de directeur vau onderwijs, eeredienst
en nijverheid gemeend te moeten afzien op grond van de
vele daaraan verbonden bezwaren. Die bezwaren traden te
duidelijker aan het licht, naarmate de ambtenaar voor het
ijkwezen vorderde met de herleiding van de verschillende in Nederlandsch-Indië voorkomende maten en gewichten tot de metrieke. Deze arbeid kwam voor alle gewesten, met uitzondering van Billiton , Menado en Teruate ,
gereed , eu daarbij bleek nat de gebezigde maten en gewichten zoo \eelsoortig eu zoo willekeurig gekozen zijn .
dat daaruit geeu stelsel is op te bouwen en de vervaardiging van geschikte standaards niet wel mogelijk zou zijn.
Voor zoover tot nu toe in Indië gelegenheid bestaat om
maten en gewichten te doen ijken, wordt daarvan slechts
weinig gebruik gemaakt. In 't geheel werd in 1883 aan
ijkgelden ontvangeu f 2 3 5 8 , tegen f 2768 in 1882.

Kamers van koophandel en nijterheid. Als gewoonlijk is
slechts door een van de vijf kamers van koophundt 1 en
nijverheid, namelijk door die te P a d a n g , een jaarverslag
aangeboden omtrent den handel in haar ressort. Dat jaar-

bericht is bierachter te vinden als bijlage PPI'.

In 1883 gaf echter dn kamer te Batavia, ten vervolge
op vroegere ge•Irukt.i'ii van dien a-ir I , weder iii het licht,
eene Verzameling van de voornaamste ingekomene en uitgegane stukken , behandeld in ham gedurende het laatst
verloopen jaar gehouden vergaderingen.
Tentoonstellingen. Door de welloopsicieteit te Buitenzorg
werd, bij gelegenheid van de najiaiswedrennen van 1883 ,
eene tentoonstel Img van paarden gehouden . waaraan tevens
eene tentoonstelling van 1 iiid-en tuinbouwvoortbrengselen
was verbonden. Beide tentoonstellingen werden druk bezocht en slaagden volkomen. Te Bandong (Preangor regeutschappen) vond, ter geiegenheid vau de wedrennen,
alleen eene paardententooiistelling plaats.
N a l a t de Indische begmoting voor 1884 daartoe de gelegenheid ge>pend h a d , is in het afgeloopen jr.ar aan het
Uitvoerend Comité der in 1883 te Amsterdam gehouden
Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling,
t : r gedeeltelijke dekking van het nadeeligs;ildo der Neder*
landsehe Koloniale afdeeling, alsnog — als verhooging
van het haar vroeger toegekende subsidie — eene som vau
f 50 000 uitgekeerd.
De commis>ie, die in Mei 1883 van regeringswege te
Batavia werd geconstitueerd om zich te belasten met de
zorg voor de purticuliere inzendingen voor de Internati m i e
Tentoonstelling welke van 4 December 1883 tot 10
Maart 1884 te Calcutta is gehouden, verkreeg reeds
dadelijk de beschikking over verscheidene voorwerpen die
aanvankelijk bestemd waren om deel uit te maken van de
gouvernements-inzendingen te Amsterdam , doch daartoe
te laat te Batavia waren aangebracht. Een aantal Nederlandsch-Indische inzendingen zijn te Calcutta bekroond
geworden.
Door tusschenkomst van de gewestelijke autoriteiten zijn
in Nederlandsch-Indië de stukken verspreid , betrekking
hebbende op de in 1835 te houder. Internationale Tentoonstelling te Antwerpen.
Loterijen. In 1883 werd slechts één vergunning verleend
tot het houden van eene geldloterij , namelijk aan de commissie tot onder.-teumng van hulpbehoevende Christeuen
te Batavia. De commissie hoopt daardoor in staat te worden
gesteld om aan verscheidene dringende aanvragen om ondersteiming te voldoen , waartoe hare gewone fondsen (zie
blz. 104 hiervóór) te kort schieten.
In het begin van 1884 werd aan eene vereeniging, die
zich de oprichting van eene school voor voorbereidend
onderwijs ter hoofdplaats Tagal ten doel stelde , insgelijks
vergunning veileend tot het houden van eene geld loterij ,
doch onder voorwaarde oat de loten niet buiten het gewest zouden gedebiteerd worden.
De Minister

tan

Koloniën,

[Sl'RKNGER VAN EYK.

Verbeteringen.
Blz. 7 7 , kolom 1 , reg. 1 3 , staat: 1871, lees: 1879 (Indisch Staatsblad n°. 209);
» 81 , in het staatje, kolom 1, reg. 1 en 2 v. o., s t a a t : erfpachtsondernemiugen gecjnventeerd, lees: erfpachtsperceelen geconverteerd;
> 8 1 , kolom 1 , reg. 19 v. o., s t a a t : bestaande ondernemingen, lees: bestaande psrceelen (te zamen uitmakende — of
behooreude bij — 20 ondernemingen);
>
8 1 , kolom 1, reg. 17 v.o. staat: 2 4 , lees: 2 0 ;
» 129,
»
» , » 13 s t a a t : dat afgewezen i s , lees: dat voorloopig afgewezen is.

