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A.

SURINAME
CURAIJAO.

GELEIDENDE BRIEF.
Aan den lieer Voorzitter van de Tweede
der Staten-G ener aal.

Kamer

's GRAVENHAUE , den 15 September

1888.

Ik heb de eer dezen ten geleide te doen strekken van
het K o l o n i a a l V e r s l a g van 1888, tot welks aan
bieding, overeenkomstig art. 6 2 , 1ste lid, der Grondwet,
door den Koning machtiging is verleend. Afgedrukt zijn
tot dusver de hoofdstukken A tot en met H van liet
Oost-Indisch Verslag, met de bijlagen , zoomede de ver
slagen betreffende Suriname en Curacao. De bijlagen dezer
beide laatste verslagen zijn ter perse. De overige gedeelten
van het Oost-Indisch Verslag zullen , op de in de laatste
jaren gevolgde wijze, zoo spoedig mogelijk aan de leden
der Kamer worden toegezonden.

De Minister tan Koloniën ,
KEUCHENIÜS.

ZIEL ENTAL

Europeanen en met hen gelijkgestelden

De werkelijke of de geschatte oppervlakte van elk g e 
west van Nederlandsch-Indië vindt men opgegeven op
blz. 2 en 4 van bijlage A hierachter.
Overigeus bevat deze uit IX tabellen bestaande bijlage
uitsluitend gegevens met de jaarlijksche bevolkingsstatis
tiek in verband staande , ditmaal over 1886. Volgens de
ontvangen opgaven bedroeg bij het einde vim 1886 de
getalstnrkte der inlanilscho bevolking op Java en Madura
21 716 177 (mannen , vrouwen en kinderen), tegen 21 190626
volgens de over 1885 verzamelde cijfers. In deze laatste
opgaaf waren echter, naar tbans gemeld is , abuizen inge
slopen , waardoor in 't vorig verslag o. a. het cijfer voor
Probolinggo te hoog en dat voor Djjkjokarta te laag was
opgegeven. Vandaar dat in tabel I van de thans overgelegde
statistiek Probolinggo het eenige gewest van Java en
.Madura Uitmaakt, waar het zielental der inlan.lers gedn ■
rende 1886 zou zijn afgenomen, niettegenstaande, blijkens
tabel VIII, de geboorten o:;der hen veel talrijker waren
dan de sterfgevallen ' ) , en dat de residentie Djokjokarta
tot bet voo:- geheel Java en Madura over 1886 uitgetrokken
voordelig verschil van 525 551 inlanders (of 2 48 pet. van
liet in 1585 bekende totaal) alleen vour niet minder dan
141483 ziele i bijdraagt, zijnde tegenover de te lage g e 
westelijke opgaaf van 1885 een verschil van ruim 28.5 pet.
Voor de gewesten buiten Java en Madura v a l t n a n e e n e
vergelijking van de thans nopens de getalsterkte der
inheenisciie bevolking geleverde cijfers met die in 't vorig
verslag me lege leeld , weinig waarde te hechten, omdat
de opgave.i uieerendeels berusten op ramingen tn zich ook
niet altijd tut dezelfie of tut al de gedeelten van eenig
gewest uiistrekken.
Wot de niet-inheemsjhe bevolking van NederlandschIndië IK treft, wijst de statistiek van 1885 en 1886 de
navol<*vi de talen aan.

JAVA EN MADURA

(buiten het personeel van leger en vloot).
. . . .

T e zamen . . .

1885.
40 634

1885
9 760

225 573

159 793

5 821
6 884

12 696

2 797

2 767

276819

281 383

<■)

r)

182 264

1880.

1880.

40 347

11 429

TOTAAL.

BuiTENBEZITTIXGEN.

1880.
a)

Grondgebied en bevolking.

10 445

50 400

50 792

b)

170 437

381 752

39G010

c)

6 130

17 250

18 826

<•)

6316

9 681

9 083

459 083

474 711

193 328

a) In Soerakarta, Madioen en Pasoeroean maar vooral in Samarang en Soerabaija zou. volgens de ontvangen opgaven, het getal Europeanen
in 1886 noemenswaardig zijn afgenomen. Voor de twee laatstgenoemde gewesten worit echter liet verschil grootendeels op rekening gesteld van
nauwkeuriger telling, waardoor aan het licht kwam dat de bestaande opgaven te hoog waren.
«) In de buitenbezittingen zou dus de Chineesche bevolking in 1886 zijn aangegroeid met 10C14 zielen. De residentie Oostkust van Sumatra
deelde daarin alleen voor 7799 personen, terwijl overigens de belangrijkste toeneming viel op te merken in de gewesten Bilhton. 13anka en V'estcrafdeeling van Borneo.
c) Ongerekend de opgaaf betreffende de vorstenrijken op Bali en Lombok.

B. O p p c r b e h c c r .
Bij Koninklijk besluit dd. 19 Juni 1888 n°. 17 werd aan
den heer O. V A N REES , op zijn verzoek, te rekenen van
den d a g dat hij het bewind aan zijn opvolger zou over
geven , e.jn eervol ontslag verleen! als Gouverneur-G;-neraal
van Nederlandsch-Indië, onder dankbetuiging voor de
diensten door hem aan den lande bewezen. Bij Koninklijk
besluit van gelijke dagteekening D". 18 werd tut Gouver
neur-Generaal beno.'ind, met ingang van den d a g zijner
aankomst te Batavia (vermoelelijk in September 1888),
's Konings Commissaris in de provincie Drenthe , de heer
mr. C. PIJNACKKU HORDIJK, oud-Minister ren Binnenland-

sche Zaken. De aan het ambt verbonden jaarwedde , in
1863 (verg. het verslag van dat jaar blz. 4/5) op f 160 000
bepaald, w e r d , uit aaumerking van den minder gunstigeii
toestand waarin de Indische geldmiddelen reeds gedurende
vele jaren verkeeren , thans vastgesteld op f 132 000.
Eene korte dienstreis , door den Gouverneur-Generaal in
den loop van 1887 naar een gedeelte van Midden-Java
ondernomen , gold voornamelijk de vorstenrijken Soerakarta

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 188^—1889.

en DjokjoKarta,

waar een persoonlijk

verblijf van den

Opperlandvoogd om verschillende redenen (zie bl/.. 3)
Wenachenjk werd geacht. Waren er vroeger aan de komst
van een Gouverneur-Generaal in de Vors e:danden (het
laatste bezoek van dien aard dagteeken 'e van 1866)
gruote lasten voor de vorsten, de hoofden en de bevolking
verbonden, H a n s , nu de reis per ■poorweg kon geschie
den , was alles zoodanig vereenvoudigd — > n hieromtrent
hadden , op last van den Gouverneur-Generaal, de resi
denten der heide gewesten zich vooraf bij de inlandsche
vorsten vergewist — dat er zon Ier bezwaar bevelen konden
worden uitgevaardigd om de bijzondere heffingen, welke
o;i Itijds bij zoodanige gelegenheden zoowel van de inland
sche bevolking als van de pachters en huurders van gron') Dit was in meerdere of mindere mate ook in al de overigo
gewesten van Java en Madura het geval, uitgenomen alleen Bagelcn,
waar in 1886 onder de inlanders gerapporteerd werden 34 726 sterf
gevallen , tegen 33 022 geboorten. Toch svees het voor die residentie
opgegeven totale zielental der inlandsche bevolking b(j het einde
van 1886 eene kleine vermeerdering aan (van 2161 zielen).
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den plachten gevorderd te Worden, geheel achterwege tu
doen blijven. On de hoofdplaatsen Soerakarta en Djokjokarta kennierkten zich de aan het verblijf van 's Koiiings
vertegenwoordiger verbonden plechtigheden en ceremoniën
niettemin door veel praalvertoon. Behalve op die hoofdplaatsen , waar de met de inlandsche vorsten g-voerde
sainensprekiiigen , vooral wat de Bokncbe zaken betreft ,
ten doel hadden vele belangrijke onderwerpen m gezette
voorbereiding te brei.gen, hield de Gouverneur-Generaal
zich ook eenige dagen op te Samaraiig, waar o. a. de
regenten uit dat gewest en uit Japara waren samengekomen , te Poerworedjo in Bageleu , en verder te Tjilatjap
in Banjoemas, van welke laatste plaats de terugreis DMT
Batavia over zee werd ondernomen met hetzelfde particuliere stoomschip (de van de Nederlandseh-Indisclie Stooinvaartmi.atscbappij gehuurde Bromo) waarmede de Landvoogd zich van Batavia naar Sainaiang had begeven. Overigens werd de geheide reis (waarop de Gouveroeur-üener a a l , behalve door zijne vier adjudanten, vergezeld werd
door den algeineenen secretaris en een aan dezen toegevoegden ambtenaar ter Leschikking) per spoorweg gedaan.
Van Djokjokarta af werd gebruik gemaakt van de
nieuwe staatslijn naar ijilatjap , weike bij deze gelegenheid
door den Gouverneur-Generaal, o. a. in bijzijn van den
sultan van Djokjokarta, plechtig werd ingewijd. Verschillende gouvernements- en ook eenige particuliere inrichtingen nam de üouverueur-Ger.eraal in oogensci.ouw,
zooals: in Soerakaita en Djokjokarta een drietal in vollen
güiig zijnde suikerfabrieken, te Samanmg het nieuwe
kettingkwartier en ds centrale gevangenis, in Bageleu het
hospitaal en het militair kampement te Kedongkebo , mitsgaders de pupillenschool te Gombong, en te ïjilatjap de
kustbatterij , het militair kampement, het nieuwe haveuemplacement enz., zooinede het schroefstooruschip 1ste
klasse de Uuyter, dat ook te Saniarang (daar in vereenigiug
met het andere scnroefsttomschip van het auxiliair eskader)
den boegen bezoeker de voorbeschreven eerbewijzen ter
reede gegeven had.
Gedurende 's Landvoogds afwezigheid van den zetel des
bestuuis (28 Juni t/m 22 Juli) werd , ingevolge be bepaalde bij Indisch Staatsblad 1887 n". 115, het dagelijksch
beleid van zake;, uitgeoefend door den vice-president van
den Raad van Nederlaudsch-hidië , den heer H. M. ANDRÉE
WILTENS.

In gemeld college vielen, se lert de in 't vorig verslag
(blz. 1) vermelde aanvulling van Juli 18bG, twee plaatsen
open. In Juli 1887 en April jl. traden namelijk achtereenvolg-i.s af de heeren mr. T. H. DER KINDEREN en J. H.
PANNI.KOF.K , die, beiden op hun verzoek, wegens ziekte
door den Gouverneur-Generaal, onder nadere (sedert verleende) goedkeuring des Konings, eervol van hunne betrekking waren ontheven onder toekenning van wachtgeld.
De opengevallen plaatsen werden aangevuld door de benoeming tot raalslid van de heeren mr. J . 11. BEUGS.MA ,
algenn-en s cretaris van het Gouvernement, en jhr. C. H.
A. VAN DER WIJCK , resident van Soerabaija (Ko. inkhjke
besluiten dd. 29 Juli 1887 n°. 20 en 7 .Mei 1888 n°. 10).
Terwijl tot dusver de Gouverneur-Generaal op zijne
gewone verblijfplaats — Buiteuzorg — slechts beschikte
over eenige weinige ambtenaren van zijn bureau — de te
Batavia gevestigde Algemeene Secretarie — is daarin met
1 April j l . , toen voor dit bureau kon aangewezen worden
een door den dienst der staatsspoorwegen ontruimd gebouw te Buiteuzorg , eene veraudering gebracht, hierin bestaande dat het grootste gedeelte van het secretarie-personeel naar Buiteuzorg is overgegaan. Te Batavia is nu van
gemel 1 bureau slechts overgeoleveu de afdeeling » statistiek " en eenig minder personeel , onder een gouvernementssecretaris, voor de aanrakingen met den Kaal van lndië,
de departementen vau algemeen bestuur en het publiek.
Ook zijn te Batavia gebleven de oudere archieven die niet
dagelijks meer gebruikt wordeu.

C.

Mededeellngcn van staatkundigen en
algemeenen aard.
§ 1.

Betrekkingen

met het

luiteutaad.

In verband met het voor Xederlandsch-Indië steeds geldend verbod van invoer van buskruit en vuurwapenen

[Nederl.|(Oost-) Indië.]

(Ind.sch Staatsblad 1876 n°. 302) viel zeer op prijs te
stellen (lat de Besturen der Straits-Settlements en van
Laboean op nieuw bereid werden bevonden het noodige
tu verordenen om den uitvoer van do bewuste artikelen
uit die koloniën naar Nederlandsch-Indië weder te verIieden toen de telkens slechts voor zes maanden van kracht
zijnde verordeningen ter zake ten einde liepen. Wat de
Straiis-Settlemeuts betreft, heeft het verbod in kracht
gewonnen nu sedert 't laatst van 1887, deels ook als
gevolg van de daartoe door onzen consul-generaal te Singapore gedane stappen , door eerstgemeld Bestuur nieuwe
en strengere bepahngen zijn uitgevaardigd tot tegengang
van overtredingen vau het verbod.
De stappen onzerzijds te Lissabon gedaan om voor het
aan Portugal behoorende gedeelte van Timor de wederinvoering te verkrijgen van de in December 1885 opgeheven verbodsbepalingen van dezen aard (verg. vorig verslag blz. 1) mochten voorshands niet slagen.
Over de voorgenomen toetreding voor Nederlandsch-Indië
tot de internationale overeenkomst tot bescherming van
den industrieelen eigendom, den 20sten Maart 1883 te Parijs
gesloten, zie men lager hoofdstuk F , § 3 , van dit verslag.
In aansluiting aan een soortgelijken maatregel sedert
kort ingevoerd voor de ouder Britsch en Duitsch protectoraat staande gedeelten van Nieuvv-Guinea, is er in Maart
jl. (Indisch Staatsblad 1888 n°. 67) onzerzijds toe overgegaan om ook voor het Nederlandsen gedeelte van g e noemd eiland den invoer te verbieden van sterke dranken
(verg. § 18 vau dit hoofdstuk).
Op verzoek van de Duitsche Regeering is in Maart jl.
de Indische post- e;i telegraaf-administratie door den
Gouverneur-Generaal gemachtigd om als tusschenpersoon
op te treden voor de verdere doorzending met elke zich
voordoende scheepsgelegeuheid van de voor Duitsch M e u w Guiuea bestemde telegrammen, die te dien einde alle aan
het kantoor Soerabaija worden geadresseerd.
Tijdens onze consul-generaal te Singapore en een, als
mede-gecommitteerde, door de Indische Regeering aan hem
toegevoegd Indisch ambtenaar zich in den aanvang van
18»8 eenige weken in Britsch-Iudië ophielden om voorbereidend overleg te plegen nopens de voorwaarden eener
eventueel tusschen Nederland en Groot-Britannië te sluiten
overeenkomst betreffende de emigratie van Britsch-In lische
koelies naar sommige gedeelten van Nederlandsch-IndiB,
viel hun vau wege de verschillende autoriteiten met wie
zij in aanraking kwamen de meest mogelijke medewerking
ten deel. Voor de heusche ontvangst heeft de GouverneurGeneraal den onderkoning en Gouverneur-Generaal van
Britsch-Indië zijnen dank overgebracht.
Ook de kapitein van het Nederlandsch-lndische l e g e r ,
die gedurende de eerste vier maanden van 1887 de Britsche
expeditionnaire troepenmacht in Opper-Burma vergezelde,
mocht tijdens die detacheering eene in alle opzichten voorkomende en hartelijke behandeling ondervinden ').
Met het Serawaksch bestuur onderhielden onze autoriteiten in de Westerafdeeling van Borneo betrekkingen van
goede nabuurschap. Over en weder werden enkele malen
bezoeken gewisseld, tot het bespreken van verschillende
zaken zoowel de Serawaksche als de Nederlandsche b e langen betreffende.
Bij verschillende in de wateren vau Nederlandsch-Indië
voorgekomen scheepsrampen waren onze autoriteiten of was
de nabijwonende bevolking in de gelegenheid o in aan de
bemanning hulp te verleenen. Onderscheidene vreemde
Regeeringen (die van Engeland , van de Vereenigde Staten
van Amerika, van Canada, enz.) deden jegens het Indisch
Be.-,tuur blijken van hare erkentelijkheid voor de ondervonden h u l p , en iu één geval, r.a eene scheepsramp bij
Melo'.o (Soemba), werden gelden beschikbaar gesteld ter
verdeeling ouder de bevolking.
Door twee van de Mogendheden , niet wie voor Nederlan lsch-lndië consulaire overeenkomsten zijn gesloten,
werden in 't laatst van 1887 en in liet begin vau 1888
bezoldigde consulaire ambtenaren te Batavia aangesteld.
') Na terugkomst op Java werd door hem , aan het legerbestuur
te Batavia, een uitvoerig verslag ingediend nopens hetgeen die
detacheering belangrijks had opgeleverd. Sedert heeft dit verslag
door middel vau het Indisch Militair Tijdschrift het licht gezien (zie
de Januari-aflevering van 1888).
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De Kegeering der Vereenigde Staten van Amerika benoemde daar namelijk een vice- tevens deputy-consul en
die van Duitscbland een consul. (De rang van deputyconsul brengt, volgens de Amerikaansclie wetgeving , vuur
den titularis de bevoegdheid mede om tevens als consul te
fungeeren ook wanneer er reeds een consul van zijn land
ter plaatse aanwezig mocht zijn.) Met eene door de Belgische Hegeering vastgestelde omschrijving van het ressort
faarer vijf in Nederlandseh-Indië (te Batavia en op vier
andere hoofd plaatsen i gevestigde consulaten is dezerzijds
bet In lisch Bestuur in kennis gesteld. Behalve bedoelde
vijf consulaten heeft België een consulaat-generaal te Batavia ')• Verder is nog aan te stippen dat in 1887 te
Padat:g ook een consulair agent van Italië optrad , en te
Soerabaija bet consulair agentschap van Portugal tot een
consulaat werd verheven. Daarentegen werd in den a a n vang van 1888 bet ter laatstgenoemde hoofdplaats bestaande vice-consulant van Frankrijk door een consulair
agentschap vervangen.
§ 2. Java en

Madura.

De politieke rust werd in 1887 op Java en Madura niet
verstoord. ') Mohnmmelaansche godsdienstijver kwam nergens met de openbare orde in botsing. De belijders van de
» naqsabandynh " - devotie (zie vorig verslag blz. 3 , noot),
wier aantal, voor zoover bekend, in 1887 niet toenam, legden
het bestuur geen moeilijkheden in den weg ; zij onthielden
er zich van aan andersdenkenden aanstoot te geven. Eene
nieuwe Mohammedaansche secte werd gevormd in Soemedang (residentie Preanger Regentschappen), doch hare leerstellingen droegen geen voor de gevestigde orde van zaken
gevaarlijk karakter.
De Vurstenlanden werden bezocht door den GouverneurGeneraal, hetgeen sedert ruim .twintig jaren niet gebeurd
was (verg. hoofdstuk B). In Dj"kjckarta, w a a r d e verhouding
tot het Europeescb bestuur niets te wenschen overliet, viel
bij dit bezoek weinig te bespreken ; maar in Soerakarta was
eene persoonl jke aanraking van den Gouverneur-Generaal
met den soesoehoenan en met bet hoofd van het Mangkoe
Negorosche huis zeer gewenscht om de oplossing voor te
bereiden of te bevorderen van verschillende aangelegenheden die sedert langeren of korteren tijd op regeling of
nadere voorziening wachtten. Twee belangrijke maatregelen , d i e , als gevolg der gevoerde besprekingen , al a a n stonds hun beslag kregen, waren de overgang van het
gewichtig ambt van rijksbestierder van iSoerakarta in
handen Vi.n een hervormingsgezinden r e g e n t , zoomede de
instelling van eene door den resident voorgezeten financieele commissie, aan welk<; het beheer der geldmiddelen
van het Mangkoe Negorosche huis werd opgedragen voor
zoolang als dit noodig zou zijn om orde te brengen in den
verwarden staat van die geldmiddelen. In de plaats van den
ontslagen rijksbestierder is opgetreden zijn schoonzoon , tot
dusver regent van Klatten, doch deze U voorshands nog
slechts met de waarneming van net ambt belast geworden ,
daar het om verschillende redenen wenschelijk is geacht
de waardigheid, van welker richtige vervulling voor den
g a n g van zaken in Soerakarta zouveel kan af hangen , niet
aanstonls vourgoed te begeven. W a t de zaken van het,
Mangkoe Negorosche huis betreft, heeft de Indische Kegeering ver.ler moeten doortasten , toen het bleek dat de besluiten der tijdelijk ingestelde commissie van beheer niet
of slecht werden uitgevoerd. De resi !ent werd namelijk in
Maart jl. gemachtigd om , wanneer en voor zoolang hij
dit zou DOOdig achten , in liet belang van het Mangkoe
Negurosche buis op te treden zooals zou geschieden bij den
dood of bij ontstentenis van een hoofd van dat huis. Van
') De mededeeling in 't vorig verslag, volgens welke dit consulaat-generaal door een consulaat zou vervangen zjjn, bljjkt tlians
onjuist te zyn geweest. De consul op wiens aanstelling gedoeld werd,
trad namelijk niet in plaats, maar onder den consul-generaal op.
*) Tijdens het ter perse leggen van dit gedeelte van het verslag
waren omtrent de in Juli jl. te Tjilegon in de afdeeling Anjer (residentie Bantam) uitgebroken — doch spoedig onderdrukte — onlusten
nog geen andere dan de reeds openbaar gemaakte teiegraphische
tijdingen ontvangen. Daarover handelen de berichten in de Staatscourant van 12, 13 en 17 Juli, zoomede van 2 en 3 Augustus jl.
Men zie ook het medegedeelde in de zitting der Tweede Kamer
van 12 Juli jl.

deze machtiging heeft de resident, nadat deid>or de commissie ontworpen bezuinigingen ten laatste dooi pangeran
PUANU W n u u s u , als hoofd vun het h u i s , waren goedgekeurd , gebruik gemaakt om de uoodige wijziging, n in
het administratief beheer der Mangkoe Negoro.-che landen
en bezittingen te brengen eu tevens over te guuu tot eene
zuivering van het hooger en lager personeel In 's prinsen
dienst ').
Verbeteringen ten aanzien van justitie en politie in bet
gebied van den soesoehoenan eu hervormingen met do
landverhuur in verband staande behoorden mede tot de
onderwerpen die op tie te Soerakarta gehouden conferenties
besproken werden. Voor het bevorderen der totstandkoming
van een eu ander mag men rekenen op de medewerking
van den waarnemeudeu rijksbestierder. Om dezen daarbij
den noodigen bijstand te vereciiaüen , is in Dieember j l .
tijdelijk, boven bet gewone personeel, in Soerakarta gedetacheerd de controleur die reeds sedert eenigen tijd met
soortgelijke werkzaamheden in Djokjokarta belast was.
Nagenoeg overal op Java en M a d u r a , en ook in de
Vorstenlanden, waar het gros der bevolking locü reeds
minder welvarend is dun in de g o u w m e m e u t s l a i u l . n , is
in 1887 bet geld bij de inlanders schaarscher geworden ,
als een gevoig van het voortdurend laag in prijs blijven
van schier alle ïnheemsche voortbretgselen , van het g«-edkouper worden van en de mindere vraag naar i.niulenarbeid , eu , wat meer bijzonder de kofneatreki u betreft,
van deu uiterst schralen koflieoogst. Bepaalde nood openbaarde zich g e l u k k i g schier n e r g e n s , uaar voedingsmiddelen — dank zij ue ruime oogsten — nagenoeg uveml
in voldoende mate voorbanden waren *), maar velen moesten
zich bekrimpen in hetgeen niet strikt voor levensonderhoud
gevorderd werd. Meer dan gewoonlijk viel dan ook gedurende de maanden, waarin de inlander de meeste behoefte
aan coutauieu pleegt te hebbeu, da neiging waar t e nemen
om bij detail-opkoopers (puro-poro's), die daartoe eerst
Djukjukarta en Soerakarta en vervolgeus ook eenige aangrenzende gewesten bereisden, sieraien en goudwvrkeu
van de band te zetten. Ouder deze oinstaudigliedcu stelde
de Begeering zich ten plicht bij de invordering der belastingen matiging te duen betrachten (verg. o. a. hoofdstuk J ,
afd. 111), en toeu op 't laatst van 1887 door de W e t g e vende Macht een crediet van f 2 millioen was toegestaan
(te bestrijden uit het over vroegere jaren beschikbaar gebleven excedent van het hoofdgeld vun heerendienstpbchtigen) om , waar geldelijke hulp vereischt w e r d , de bevolking (in de eerste plaats beerendienstplichtigen) te gemoet
te komen , heeft de Indische Begeering zich door de g e westelijke bestuurders op Java en Madura (die der Vorstenlandeu en van Batavia uitgezonderd) doen voorlichten
nopens de viaag waar hare tusscheukomst noodig was en
hoe die op de zekerste en doeltreffendste wijze kon worden
verleend. .Nadat huuue adviezeu — waarvan een overzicht
is gegeveu in bijlage B hierachter — waren ingekomen ,
heeft de Indische Regeeriug eenige in de aangehaalde
bijlage aangestipte beslissingen genomen ten aanzien vau
sommige door de residenten voor spoeiige uitvoering voorgedragen openbare wtrk> n , en ovengeus bij besluit dd. T2
Maan 1888 n°. l/c bepaald dat de bovenbedoelde fondseu
in de eerste plaats uioeteu worden benuttigd om in de
verschillende gewesten van Java en Madura (de Vontenlanden en Batavia uitgezonderd) alle werken welke in den
loop Tan i88:>, krachtens speciale regeeringsbefchikkiugen,
anders geheel ol gedeeltelijk niet gebruikmaking van heereudienstplichtigcn zouden worden tot stand gebracht,

s
) Drie van 's prinsen dienaren (de patin , een panewoe <n f en
mantri), die zich aan wederrechtelijke handelingen ten nadeele van
het Mangkoe Negorosche huis hadden schuldig gemaakt, werden ,
na ontzetting uit hun ambt, door den prins met verbanning gestraft.
13y gouvernementsbesluit dd. 31 Maart 1888 n". 15,'c is aan deu
gewezen patih de hoofdplaats Padang als verblijfplaats aangewezen ,
terwyl de beide andere ballingen respectievelijk naar Menado eu
Makasser werden gezonden.
4
) Alleen in een deel van het district Menoreh der residentie Kadoe
moest de bevolking, wegens groot niisgewas, van regeeringswegr
aan zaadpadi en voedingsmiddelen geholpen worden. Het verschaffen
van betaalden arbeid , als tegemoetkoming in de mindere verdiensten
der bevolking, ofschoon in de meeste gewesten zeer welkom geacht ,
scheen het meest noodig in het district Tengger der residentie
Pasocroean (zie daarover de straks te vermelden bjjlagc B).

f
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alauu in vrueu arbeid te doen uitvoeren, uitgenomen oobter
het onderhoud der wegen. Haar levens is ilaarby, onder
opmerking dat bet crediet .
ig . mocht worden
oversctireden. aan den directeu
nrgertyke openbare
werken d« uulracbl ivrsi . *'
meeaten spoed
de ontwerpen te doen opmaken «oor loodanige oog niet
reeds toegestane werken
iet louwen of her
stellen van bruggen, duiken «1* audersains, welke nog
in 1883 zouden kunnen w - . aangevat In verband niet
dit laatato, Joch voornam jk
Ie Ie meer tijdrooven Ie opnemingen te
I nomen, welke onmis
A
baar aan eenige dri _
ken in het belang
van WMtertoevoer of «
- g iieu len vooraf te gaan ,
is ten Uata van n i
f 't •■ tg techniaoh personeel tijdelijk boven
r
lienat gesteld.
De over 1SS7 onti .
"• geven geen volledig
antwoord op de vrat _■.
ere roonpoed ook nadeeli^ gewerkt beef! o] ie algemeene veiligheid. Wel vindt
men thans uit een i
g resten gerapporteerd dat er
root' in gewapende bei Ie werd gepleegd, maar het aantal
dezer ketjoepartijen was niet noemenswaard grooter dan
vroeg.T. tiet ongunstigst
; icht deed zich de toe
stand voor in d« resi
Djoki karta, Soerakarta en
Batavia '). De resi ie:.: van Djokjokarta wijst er oji dat
het ketjoeSn, ofschoon er a's 't ware inbeemach, in de
laatste jaren inderdaad reeds viel verminderd was, maar
nu wede:- dreigde toe te nemen: ook werd er thans aan
medegedaan door eene klasse van lieden die in gunstiger
tijde . , toen er gemakkelijk aan verdiensten waste komen,
niet tot de belrijvers behoorden. Overigens viel te constateeren : dat bij den sultan de noudige medewerking ge
vonden werd om door een streug optre leu tegen bekende
ketjoehoofdeu en door anderu maatregelen bet kwaal zoo
veel mogelijk tegen te gaan, — dat de ketjoepartijen geen
politieke beteekenis had len, — en dat wellicht lagere politie
hoofden , maar in elk geval geen inlandsche grooten de
hand in de rooveryen hadden. Van het beroo.en van prauWen in de wateren van Java en Madura werd weinig of
niet gehoord.
Ouder de regenten in de gouvernements-res dentiën kwa
men in 1N87 die van Pasoeroean en Koeningan (Ciieribon)
te overlijden . terwijl de regenten vau Ngawi en ilagettan
(beiden in Madioen) een eervol ontslag uit 's lands dienst
erlang len, laatstbedoelde op verzoek. Kon iu Koeningan
en Blagi ttan het ambt op de oudste wettige zouen over
gaan , de twee andere zetels moesten, bij ontstentenis vau
geschifte zonen of nabestaanden , worden begeven aan
nlandsche hoofden buiten de familie der laatste regenten.
Voor Ngawi viel de keuze op den patih van Bodjonegoro
(Bembang), voor Pasoeroean op den regent van Banjoewangi. Deze laatste (die uit het huis vau Mangkoe Negoro
in Soerakarta afstamde) had nog slechts zeer jeugdige
zonen , en daar het uit een politiek oogpunt geen aanbe
veling verdiende een zijner nabestaanden tot de betrekking
van regent van Banjoewangi te roepen , werd in den aan
vang van 1888 tot dat ambt benoemd een afstammeling
van de voormalige regenten familie allaar, namelijk een
onechte zoon van den in 1866 overleden regent. (Aan de
zonen van diens iu 1880 overleden opvolger — uit het
zelfde geslacht —■ moest de vereiachte geschiktheid ont
zegd worden.) De regenten van Koetoardjo (Bagelen) en
Blitar (Kediri) zagen zich door de Indische Regeering met
een hongeren titel, de laatste tevens met de gouden
medaille, vereerd als blijk van waardeering hunner lang
durige en trouwe diensten.

§ 3. Atjeh en onderhooriyheden.
In den politieken toestand van Atjeh is sedert de mededeelingen van het vorig verslag geen verandering om
komen.
°
De werkzaamheid van de vijandelijke benden tegen onze
vestiging in Groot-Atjeh bleef zich in hoofdzaak"bepalen
tot het beschieten vau onze posten en de treinen van den
stoomtramweg, terwijl soms in donkere nachten kleine
benden binnen do postenlinie drongen , die de kampongbewoners beroofden, de buitenwijken van Kotta Radja dan
wel Olehleh alarmeerden of telephoongeleidiugen en bruggen
vermelden. Slechts bij uitzondering waagden de benden z°ich
aan een aanval op wachtposten of patrouilles Die aan
vallen waren meestal van weinig belang. Afzonderlijke ver
melding verdient alleen die, welken op .'en 2den Januari il.
eene van Lambaroe naar Siroen terugkeerende patrouille
van 12 bajonetten te doorstaan had. Deze patrouille, on
verwachts overvallen door eene bende die zich in een sui
kerrietveld verborgen hield , verloor 3 minderen en bekwam
3 gewonden. Slechts éénmaal trachtte de vijand met eene
groote macht ons binnen de linie afbreuk te doen , even
als hij dit beproefd had in April 1887 (verg. vorig verslag
blz. 3 en 4). Heze herhaalde poging werd echter even
weinig als de vroegere met een goeden uitslag bekroond
en kostte den vijand even gevoelige verliezen. In de eerste
dagen van October 1887 drong namelijk de vijand ander
maal met de meeste stoutmoe ligheid binnen de linie en
nestelde hij zich weder aan deu rechteroever der Atjehrivier nabij Kotta Radja Bedil. Reeds in de laatste dagen
van September waren bij het bestuur min of meer be
trouwbare berichten ingekomen dat het TOEKOK DI TIHOU

gelukt was om, vooral in de buiten de linie geleden XXVI
.Moekiin, eene macht te verzamelen van ongeveer 1000
man. Zijne voornemens kouden niet met zekerheid worden
uitgevorseht, n n a r d e punten, die volgens spionnenberichten zouden bedreigd zijn, werden versterkt\ terwijl
tusschen enkele posten hinderlagen werden gelegd en twee
compagnieën infanterie aangewezen weiden om in den nacht
van 29 op 30 September te Kotta Radja Bedil te bivakkeeren. lieue inden daaropvolgenden nacht tusschen Roempit en Tjot Iri gelegde hinderlaag nam op verren afstand
bij maneschijn waar dat eene bende van ongeveer 200 man
de linie binnendrong. Doorzoekingen van het terrein op
den lsten October leidden tot geen resultaat, en tegen
den avond van dien dag werd meer en meer bevestigd
dat ook op andere, punten de vijand in den nacht van 30
September op 1 October was binnengedrongen. Naar ver
nomen werd, bad eene 400 man sterke bende reeds be
gonnen zich te verschansen en de bruggen in den Pedirdijk
en omstreken afgebroken, wier planken gebezigl waren
tot het maken van borstweringen. Aanstonds werd besloten
den vijand den volgenden dag uit zijne stellingen te ver
drijven, terwijl gedurende den nacht langs de oosterlinie
hinderlagen werden gelegd , ten einde het binnendringen
van eene talrijke bende, welke tegenover dat deel der linie
gereed stond, te beletten. Aan eene dier hinderlagen mocht
het dan ook gelukken tegen half tien uur des avonds eene
bende, welke uit ongeveer 400 gewapenden en een aan
zienlijk getal mondvoorraad dragende ongewapenden be
stond , met vrij groot verlies terug te slaan. Voorts werd
de kwala Gigheu nauwlettend door het oorlogsstoomschip
Bah en het gouvernementsstoomschip Condor bewi.akt,
omdat, naar gezegd werd , urie groote vijandelijke prauwen
van daar over zee versterking zouden brengen aan de te
Kotta Radja Bedil geposteerde bende. In den vroegen morgen
Handel en nijverheid — ook de inlandsche — bleven van den 2den Uctober rukten twee sterke colonnes uit
Kotta Radja op, terwijl in de kwala Atjeh twee gewapende
gedrukt.
Over het geheel genomen gaf de staat der volksgezond sloepen der marine werden geposteerd om den Atjehers
heid in 1887 geen stof tot klagen. Epidemieën van belang het oversteken van die rivier te beletten. Al spoedig g-e
deden zich niet voor. Vergelijk overigens hoofdstuk K . raakten ouze troepen met den vijand slaags, die, na een
hardnekkigen tegenstand, tegen omstreeks tien ure des
afd. V , hierachter.
Ais gewoonlijk hadden in den westmoesson weder ver voormiddags uit al zijne stellingen verdreven werd en in
scheidene gewesten van overstroomingen te lijden; in het moerassige, zwaar begroeide terrein de vlucht nam,
Tagal, Japara, Pasoeroean en Bagelen -werd door deze met achterlating van 43 doodeu , waaronder een zooge
naamd onkwetsbare tengkoe , een 40-tal geweren en andere
baudjirs veel schade aangericht.
wapenen, benevens eenige munitie. Volgens latere berichten
') Voor deze gewesten worden respectievelijk 15, 12 en 10 ketjoe- zouden bovendien nog 1b' Pedireezeu vermist zijn geraakt.
partjj. n gerapporteerd, voor Kadoe 8, voor Kembang 6, voor Soe- Het aantal gewonden , dat had weten te ontkomen, be
rabaüa 3 en voor elk der residentiën Samarang en Madioen 1. droeg naar die opgaven tusschen de 13 en 35. Aan onze
Bovendien kwam in Soerakarta roof op den publieken weg 5 malen
voor, ia Djokjokarta en in Kadoe eens.
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zijde sneuvelden 4 en werden verwond 19 minderen , terwijl 3 officieren lichte kwetsuren bekwamen. Van de b e manning der gewapende sloepen werd een Europeesch
matroos doodelijk getrofIen. Den 4deu October rukte op
nieuw eene uit infanterie, artillerie en cavalerie samengestelde colonne uit om de versterkingen des vij.in.Ls te slechten
en verder het terrein open te kappen In de richting van
Kotta Radja Bedil naar de Atjeh-rivier. Van vijandelijke
Atjeliers werd geen spoor meer ontdekt.
Sedert het laatst van het afgeloopen jaar .-telde de vijand
zich blijkbaar ten doel het verkeer van de bewoners buiten
de linie met hunne binnen onze stelling gevestigde landgeuooten te beletten , welk verkeer door liet bestuur zooveel mogelijk begunstigd werd. Herhaaldelijk werden namelijk aan Atjehers, die zich niet hunne koopwaren binnen
onze linie begeven wilden , met geweld hunne goederen
ontnomen , terwijl zij , die van onze markten terugkeerden ,
van h u n geld beroofd en dikwijls zelfs gewond of gedoou
werden. Een aanval eener vijandelijke bende op Atjehers
die zich buiten de linie begaven , had den 2üsteu Mei j l .
een gevecht tengevolge tusschen die bende en een i ó - t a l
gewapende volgelingen van TOEKOE MOEDA BAIÜ . gesteund

door de bevolking van Lamtenga. Van beide zijden vielen
eenio-e dooden en gewonden, doch ten slotte werd de
vijandelijke bende tot den aftocht genoodzaakt,
Ook op Poeloe Bras werd de bezetting van het etablissement aan de Lam balei-baai weder docr den vijand verontr u s t In den nacht van den 9den op den lOdeu November
stak' ccne vrij sterke bende van Lampagger in de VI
Moekim naar Poeloe Bras over, vermoedelijk met het doel
om onze versterking aldaar te bestoken en patrouilles tusschen den vuurtoren en het eta'olissemeut aan te vallen.
Op ontvangst van dit bericht werd on verwijld een bataljon
infanterie °naar de Zaudbaai gezonden, vanwaar onze
troepen zich langs twee verschillende wegen naar de Lambalei-baai begaven , zouder echter den vijand te ontmoeten.
Het bleek dat de Atjehers bezig waren te Lempoejang en
te Oleh Paja aan de zuidkust van het eiland bentings op
te werpen , waarop de expeditionnaire troepenmacht, welke
inmiddels met eenige compagnieën iufauterie en een viertal
Coehoom-mortiereu versterkt w a s , daarheen werd overgebracht. De vijand hield echter nergens lang stand ; b i j h a l
zich in kleine troepjes opgelost en trok zich Steeds m het
hoo"-e gebergte terug. Zoowel om die reden als omdat de
zware regens inmiddels waren ingevallen , werd tot den
terugtocht besloten , welke den li)deu werd aanvaard. In
het geheel hadden wij op dezen tocht een verlies te b e treuren van 2 dooden en 7 gewonden, allen minderen. De
Atjehers moeten, voornamelijk door bet vuur der marine,
4 dooden en 17 gewonden hebben gekregen. Om net etablissement beter te beschermen, werd op eender westelijk
gelegen heuvels een verplaatsbaar waeht'.iuisje gebouwd,
terwijl de bezetting tijdelijk met 2 officieren en 50 minderen werd uitgebreid '). Den 25ste:i Februari jl. werden
op Poeloe Bras 22 koeien , behoorende tot den veestapel van
het garnizoen, door eenige Atjehers, die wederom van
Lampagger waren overgestoken , geroofd. Ten einde aan
deze roof- en plundertochten een einde te maken, werd
besloten om Lampagger afdoende t e t u c h t i g e n , waartoe
twee dagen later door eeue militaire colonne, in vereenig i " g met de marine, werd overgega_n. Een veertigtal
huizen werden verbrand en eenige prauwen eu riergroote
kanonnen , de laatsten door dynamiet, vernield , terwijl de

Tweede Kamer.

[Nedorl. (Oost-) Indii?.]

die met bet ruOVen van de sloep in verband werd gebracht.
Eene gewapende sloepenflottielje werd derwaarts gezonden
oni, onder dekking van het oorlogsstoomschip Ma/tasser,
die kust te verkennen. Wel mocht het na een vuurgevecht,
waarbij onzerzijds <:en marinier der 1ste klasse sneuvelde,
gelukken de aan het strand verzamelde Atjehers te verdrijven , doch van de havensloep werd geen spoor ontdekt.
Ten aanzien van onze verhouding met de verschillende
hoofden buiten de linie valt het volgende aan te teekenen.
In Mei 1887 maakte de hoeloebalang der III Moekim Kajoe
A l a n g ( X X V I .Moekim), na eene afwezigheid van e e n j a a r ,
wederom zijne opwachting bij den ei vielen en militairen gouverneur , aan wien bij zijn voornem n te kennen gaf om zich
voortaan binnen zijn gebied te vestigen. Den lOden Juni kwam
te Kotta Radja aan TOEANKOE AHÜOEI, MAIMID , kleinzoon

van wijlen sultan IIIHAIII.U en broe Ier van TOEANKOE P A N OEKAX IIOESSIN , welke laatste reeds zc3 jaren te Kotta
Radja gevestigd is (verg. net verslag van 1882 blz. 5).
TORAMKOR AnuoEL MAUJID is neef en schoonvader van TOE
ANKOK MOUA.MAD DAOED , die algemeen door de Atjehers

als wettig opvolger Ui de sultanswaardigheid beschouwd
wordt. Nadat hij in den morgen van den 16den J u n i op de
graven zijner voorouders den eed van trouw aan den Koning

had afgelegd, had nog dienselfden dag in eene plechtige
vergadering zijne onderwerping ; laats. Na afloop der vasten

keerde TOEANKOE AHDOEL MADJIO n a a r de Nourdkust terug

om bij de oorlogspartij in ons belang werkzaam te zijn.
Een zijner zonen zond hij naar Groot-Atjeh om daar te
worden opgevoed. In Juli kwamen n o g in onderwerping
de imams boeloebalangs der III Moekim Lamrobo en der
IV Moekim Ateuh , en in September TOEKOE TJOET I M A M ,

hojloebalang der XIII Moekim Toengkoep , met een zevental
hem onderhoorige hoofden. Aan de on l< rwerping van laatstgenoem 1 hoof! mag daarom waarde gehecht worden , omdat
nij ons steeds vijandig is geweest, altijd met en onder zijne
onderhoorigen heeft geieefi en daardoor ook een grooten
invloed op hen uitoefent. Na den eed van erkem.iug en
trouw t.. nebben afgelegd, werd hij aangesteld tot iioeloebalang der XIII Moekim roengkoep op de daarvoor b e stemde bezoldiging. Van TOEKOE XAXTA , hoeloebalang der
VI Moekim, werden bjvredigende brieven ontvangen,
waarin bij mededeelde dat hij naar 'zijn beste vermogen zou
trachten tot herstel van de rust mede te werken, In eene
door hem niet de ondergeschikte hoefden en een goe 1 deel
dei- bevolking Iele'
ra lering was algemeen toegestemd dat verder verzet nutteloos moest worden geacht.
Xaar aanlei iing van de onderwerping van TOEKOE TJOET
IMAM en de goede gezindheid van TOEKOE NANTA werd de

Atjehsche kust van Segli (aan de aoordkust) af tot aan Kloewang (ter westkust) in het begin van September 18S7 voor
de Atjehsche prauwvaart en de vischvangst opengesteld,
eu werd het verbod betreffende het aandoen der eilanden
Xas.-i, Bras en Waij door Atjehsche prauwen ingetrokken.
In den loop van het verslagjaar ondervond de bevolking
der VI Moekim dikwijls veel overlast van de benden van
TOEKOE DI TIKOÜ , tegen welke zij , goed bewapend als die
benden zijn , niets veruiuc.it. Gedurende de maanden Augustus tot en met December hielden zich in Gro it-Atjeh
op de bekende

bendehoofden

TOKKOK

OEMAU,

TOEKOE

tlOBSSlD LOXUUATTAII en TOEKOE NJAO. 'IAKAM. In Groot-

Atjeh gedroegen zij zich r u s t i g ; niet alleen sloten zij zich
niet bij TOEKOE ut Tiaou aan , doen , zoover bekend , ontzegden zij hem zelfs hunnen steun. Al aeze drie lioofden,
waarover straks meer, Blekten zich in aanraking met bet

munitievoorraad werd onbruikbaar gemaakt eneenig klein
gesehut, waaruit de blokbuizen Sabang en K tta Pagani bestuur; TOEKOK HOESPIX LONGBATTAH Bchroorade zelfs niet
en nu en dan ook voorbij varende schepen beschoten waren, binnen de linie, ter hoogte van Lamsepoug, een onderwerd medegevoerd. De bevolking der VI .Yloekiui hield
zich tijdens deze strafoefening r u s t i g ; slt-.chts van den kant
van Lambaroe vielen eenige schoten , waardoor 2 mindere
militairen werden gekwetst.

houd te hebbeu met TOEANKOE PANOEUAX HOESSIN en den

houfddjaksa te Kotta Radja , MOUAMMAD AJUBP.

Met i n g a n g van 1 Februari jl. zijn de militaire c o m mandanten van Lambaroe en Pakan Kroeng Tjoet, onder
De veiligheid van bet vaarwater langs de kust van Groot- toekenning van den titel van » civiel ^ezagbebbjr", tijdelijk
belast met het onderhouden van de politieke aanrakingen
Atjoh liet, in spijt van de in 1886 genomen maatregelen
(verg. vorig verslag blz. 4 ) , n o g steeds te wenschen over. met hoofden eu bevolking , ieder voor zooveel zijne standDen Uden December j l . werd de havensloep ter reede plaats betreft.
Olehleh weggevoerd. Den volgenden d a g werd eene groote
Het reizen van Atjehers per stoomtram nam merkbaar
beweging op het strand van Lampagger waargenomen, toe. In het belang van de veiligheid is daarom in Januari j l .
bepaald dat in eiken trein een politiedienaar aanwezig zal
zijn , die bij de halte een wakend oog heeft te houden op
') Over de opheffing met 1 Maart jl. van het kolen-etablissement de Atjehers die medereizeu , ten einde te voorkomen d a t
der marine op Poeloe IJras zie men hoofdstak E , § 2, van dit verslag. gewapende lieden in de wagens plaats nemen.
Han lelingen der Staten-Generaal.
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Moest de gezondheidstoestand In de eerste maanden van 1 genomen, kwam niet alleen die belofte niet na , doch liet
het afgeloopen jaar ongunstig worden genoemd i sedert ' zelfs toe dat Pedireezen aan de beschietingen van Segli
kwam daarin eene niet onbelangrijke verandering ten goede. deelnamen. Ook bracht hij het zijne bij om eene samenDe weersgesteldheid droeg tot dezen , in vergelijking wet [ komst te beletten van het bestuur met het hoofd der
vorige j a r e n , gunstigen toestand Teel bij ; de regenval was GHghensche federatie, welke ten doel had om in gemeenniet g r o o t , de lucht zeer droog en de temperatuur dragelijk , schappelijk overleg maatregelen te beramen tot herstel
des nachts en <ies OChtendl zelfs koel en soms guur. Ten | van de rust in den omtrek onzer versterking te Segli. In
aanzien van de berriberri zij verwezen naar de uitvoerige Juli liet deze radja eenige strandkampongs, die geweigerd
mededeelingen die daaromtrent in hoofdstuk i> voorkomen. hadden hem hassil op te brengen , tuchtigen ; ruim 400
In het algemeen kan nier worden vermeld dat het aantal woningen werden bij die gelegenheid in de asch gelegd.
berriberri-lij Iers in Groot-Atjeh in den loop van 1887 merk- Niet lang daarna braken tusschen hem en het hoofd der
baar afnam , doch in de eerste maanden van dit jaar g e - Gighensche federatie vijandelijkheden u i t , welke aanvankelijk een grooten omvang dreigden aan te nemen , doch
durende eenigen tijd zich weder verhief.
In 't vorig verslag (zie de noot op blz. 106) werd mede- na eenigen tijd , zonder bepaalden uitslag , gestaakt werden.
Niettegenstaande het in October 1886 gesloten huwelijk
gedeeld dat de Indische Begeering in Juli 1887 gelden had
toegestaan ter uitvoering van werken ter bevordering van ! van TONUKOE T J I H I K SAMAOKN, hoeloebalang van Paeene goede afwatering en tot tegengang van overstromingen | sangan, niet eene der zusters van den radja van Samalangan
in het bezette gebied. In September van betselfde jaar werd (verg. vorig verslag blz. 5) bleef de verhouding tusschen
nog machtiging verleen', tot het maken van eene kade ter ! genoemde landschappen zeer gespannen , totdat in S e p beveiliging . bepaaldelijk van Kotta Ranja, tegen overstroo- t'iniier 1887 eene onvoorzichtige handeling vnn TONGKOK
mingen. Als gevolg van die werken , voor zoover ze reeds TJIHIK SAMAOEN, die /onder vooraf verkregen toestemming
in het afgeloopen jaar tot stand kwamen, wordt vermeld, met veel gewapend volk Pedada binnentrok, naar het
d a t , hoewel in December j l . de Atjeh-rivier soms zeer ge- heette cm zijne vrouw te Samalangan te gaan ontmoeten ,
zwollen w a s , ge ieelten van Geiiah en van Penajoeng van tot dadelijkheden aanleiding gaf. Ook toen wist het b e stuur n o g , zij het ook met veel moeite , het uitbreken van
overstrooming hevrijd bleven.
De handel in Groot-Atjeh bleef van weinig beteekenis. een oorlog te voorkomen. Den 18den April j l . echter werd
Ook op de westkust viel weinig levendigheid in den handel, de boeloebalang van Pasangan , die zich met ongeveer 300
volgeiingeu over zee naar Samalangan begaf, ter hoogte
dien van peper uitgezonderd , te bespeuren.
Hoezeer de bevolking van Groot-Atjeh , vooral die binnen van Koewala Pedada door drie /waar bewapende Samahet bezette gebied , zich meer dan vroeger op de rijstcul- j langanache prauwen aangevallen en met verlies van 1 doode
tuur toelegde, waren de uitkomsten nog weinig bevredigend, ] en 4 gewonden teruggedreven. Sedert stonden beido partijen
voornamelijk ten gevolge van gebrek ;ian ploegvee. De niet aan de grens vijandig tegenover elkander. In het begin
onbelangrijke invoer van karbouwen uit Sunaloeren Troemon van Mei j l . kwam het tot een treffen , dat in het nadeel
en van koeien uit P i n a n g , die in 1887 plaats vond , bracht der lieden van Pasangan afliep, die met zwaar verlies
hierin nog luttel verbetering, doordien vele der pas a a n - werden teruggeslagen.
gebrachte dieren stierven, meestal aan buikziekte. Ter
De hi eloebalangs van Tjoenda, Bnjoe en Nizam riepen
noord-en westkust wierpen de rystaanplantingen een goed de tusschenkomst van het bestuur in om weder in het
product af. Zoowel in Groot-Atjeh als ter westkust bleef bezit te v.orden gesteld van de landstreken, welke hun in
cle bevolking aan de pepercultuur voortdurend uitbreiding 1886 (verg. vorig verslag blz. 5) door Gedong en Pasangan
geveu; op eveugeuielde kust werd dan ook eene overvloediger waren ontnomen. De boeloebalang van Pasangan betoonde
opbrengst verkregen dan in 1886. De peperproductie ter zich niet ongeneigd om Tjoenda aan den rechtmatigen
oostkust viel daarentegen minder voordeefig u i t Depinang- besluurd-jr terug te g e v e n , mits deze laatste van den titel
teelt bleef gaandeweg afnemen; niettemin kon de oogst van » tjihik" afstand deed en zich met den minderen van
pinangnoten in 1887 n o g belangrijk worden genoemd.
» kedjoeroean " tevreden stelde, eene voorwaarde waarop
Omtrent de onJerhoorigheden valt bet volgende te ver- de onderhandelingen afstuitten.
melden.
De jeugdige radja van K e r t i . TONGKOE ABDOEL MADJID ,
De boeloebalang van P a k a n B a r o e , TOEKOE BINTARA
uie in April 1887 was opgetreden , kwam reeds in SepP I N A N G , bood in het afgeloopen jaar aan het bestuur zijne tember d. a. v. te overlijden. Daar zijn broeder nog te jong
onderwerping aan, doch onder de voorwaarden dat de hem was om liet bestuur te aanvaarden , wordt dit voorloopig
in 1885 (verg. blz. 5 van het verslag van 1886) opgelegde gevoerd door zijne moeder TJOET P O , bijgestaan door een
schadevergoeding zou worden kwijtgescholden en dal hem der voornaamsten des lande.
de noodige geweren met munitie zouden worden verstrekt om
In September en November 1887 werd de rust te Edi
de » orang moslimin ", onze vijanden . uit zijn gebied te op ernstige wijze verstoord. In den vroegen morgen van
verdrijven. Toen deze eisenen niet werden ingewilligd , den Uden oer eerstgenoemde maand werd onze versterking
liet hij niets meer van zich hooren. De versterking te Segli plotseling door eene 40 man sterke bende aangevallen,
werd aanhoudend en somtijds vrij hevig beschoten , ook welke door de juist geopende poort trs'Chtte binnen te
uit kanonnen en lilla's, doch 'svijands vuur berokkende dringen. Gelukkig wist de commandant der wacht tijdig
ons geene noemenswaardige verliezen. Meermalen werden de poort te sluiten , -waarop de aanvallers dcor het vuur
de omliggende kampongs in Pakan Baroe met geschutvuur der troepen werden gedwongen tot eene overhaaste v l u c h t ,
getuchtigd , waaraan de ter reede Segli liggende oorlogs- met achterlating van 12 dooden en eenige wapens. Aan
schepen af en toe deelnamen , terwijl ook herhaaldelijk in onze zijde waren geene verliezen te betreuren. Den 6den
Augustus en September werd uitgerukt om de loopgraven November, in den vroegen morgen, wen'en wederom 70
en vluchtig opgeworpen bentings, waaruit de vijand onze i'i 80 Atjehers ontdekt, die langzaam, schijnbaar zonder
versterking beschoot, dicht te werpen en te slechten of
kwade bedoelingen, de versterking naderden. Op korten
om bet dichtbegroeide terrein open te kappen. In December afstand gekomen , gingen c'e Atjehers eensklaps tot den
werd eene kleine bende, welke aan eene ten noorden van aanval over, doch zij werden door de gereedstaande b e de versterking begonnen putboring voortdurend schade zetting met een zóó welgericht en overstelpend vuur onttoebracht, door eene hinderlaag verrast en met een verlies vangen , dat weldra 51 der hunnen , waaronder het hoofd
van 2 dooden en 1 gewonde verdreven ; ter bescherming der bende, TOEKOE ABOE , sneuvelden en de overigen zich
van de putboring werd daarop een versterkt wachthuis in in alle richtingen verspreidden. Behalve de lijken der g e de nabijheid gebouwd. Dit wachthuis werd in den nacht doode vijanden werden nog verscheidene achterlaadgeweren
van 3 op 4 Mei j l . door eene talrijke bende aangevallen , en andere wapens, zoomede stormladders, op de plaats
doch ZÓÓ goei door de wachthebbêi ' . onder de leiding van het gevecht gevonden. Beo Europeesch onderofficier
vau een inlandscber. sergeant, verdedigd, dat de Atjehers, en een gewapende politieoppasser werden bij deze gelegenmet achterlating van 6 dooden en eenigu wapens, moe. ten heid licht gekwetst. Uit een van bestuurswege ingesteld
aJdeinzen.
onderzoek bleek dat de in Edi bestaande gisting moest
worden toegeschreven , eensdeels aan de verbittering van
D J radja van Pe.lir, die zich in 18S3 had verbonden om .
een tweetal hoofden van dat landschap , met namen OELOK-

de strandkampouga van PakanBaroe te bezetten en aan
vijandelijke benden den doortocht te weigeren, waardoor
het beschieten van Segli van zelf een einde zou hebben

BAI.ANG BAKOE en TOEKOE TJOET L A M B A H , die langzamer-

hand uit hunne bezittingen waren verdreven , anderdeels

je*. 2J
Koloniaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) Indië.]
aan de heffing door den radja van eene peperbelasting ,
ten bedrage van 40 dollar per kojang, boven de gewone
peperhassil. Op aansporing van den controleur werd ToiKOI
TJOKT LAMHAII door den radja van Kdi naar zijn genoegen
schadeloos gesteld , doch do pogingen , om ook het geschil
met

OEI.OEBALANG

BAROE

in der minne te beeii.uigen ,

■werden tot nog toe niet. met gunstig gevolg bekroond;
tevens beloofde de radja voortaan geene peperrechten boven
de gebruikelijke hassil meer te zullen vorderen. Sedert bleef
de rust in het Edische gehandhaafd.
Tusscben TKNGKOE YOESOEE van Oleh Gadjah en diens

van TOEKOE OKMAK heroverd ; met groote overmacht san*
gevallen , zagen de lieden van Telok Kroet zich na dapperen
wederstand tot den terugtocht verplicht. De radja van
Rigas, die zich niet bij machte gevoelde om zich tegen
TOEKOE OEMAR te verzetten, vluchtte in April jl. met zijn
gezin en een tal van volgelingen naar Groot-A tjeh en
werd door den gouverneur te Kotta Ri.dja in gehoor o n t 
vangen. Volgens de jongste berichten , afkomstig van
TOEKOE IMAM

van

Tenom,

zoude:: al de door TOEKOK

OEMAR b"zette bentings in Rigas, op twee n a , door de
Tenommen genomen en bedoeld bendeboofii zelf bij die
gelegenheid gewond zijn. Ten einde het wettig gezag in
schoonzoon TOEKOE ÜINTARA MOEDA van Bagob braken in
1887 vijandelijkheden u i t , doordat de laatstgenoemde, in de bedreigde staatjes ter Westkust beter tegen de a a n 
strijd met eone vroeger getroffen schikking, den uitvoer slagen van TOEKOK GEMAK te verzekeren, werd door den
van peper belemmerde. Het mocht aan onze ambtenaren gouverneur, nadat hem daartoe bij Indisch Staatsblad 1888
gelukken de gerezen twisten in der minne bij te leggen , n°. 33 de bevoegdheid gegeven w a s , met ingang van 22
echter niet voor langen d u u r , daar in de eerste helft van Februnri j l . , alle in- en uitvoer in het kustgebie I tusscben
dit jaar op nieuw een krijg tusscben Oleh Gadjuh en Bagoh de noordelijke grens van Kloewang en de noordelijke grens
ontbrandde. Te Bagoh kwam het herhaalde malen tot een van Tenom P a n g a , met uitzondering van Telok K r o e t ,
verboden. Dit verbod werd een zestal weken later ook
treilen , nochtans zonder beslissende gevolgen.
Het reeds sedert jsiren hangende geschil tusscben Langsar toepasselijk verklaard op het kustgebied benoorden Kloe
en Modjopaït werd ten genoegen van partijen door het be wang tot en met Kroeng Raba, doch daarentegen in Mei
stuur geregeld. Er werd namelijk tusscben die beide land- | opgeheven, voor zooveel Kroeng Sabil en Tjellaog betreft.
schappen eene overeenkomst gesloten, waarbij TOEKOE ' Vermelding verdient hier nog dat van TOEKOE OEMAR ;her
:
TJIHIK LANGSAR erkend werd als leenheer van het hoofd haaldelijk brieven werden ontvangen, waarin hij z ne
onderwerping
aanbood
eu
de
verzekering
gaf
van
zijne
goede
van Modjopaït, HABIB A L I .
gezindheid jegeüs het Gouvernement. Va 1 bestuurswege
De landschappen ter Westkust van Atjeh werden a a n  werd hem , door tusschenkomst van derden , onveranderlijk
houdend door TOEKOE OEMAR en andere bendehoofden in ten antwoord gegeven , dat van de aansemi; g van zijne
be-oering gehouden. TOEKOE OKMAW wist 2ich , met behulp onderwerping eerst dan sprake kon zijn wanneer hij zich
van TOEKOE H O E S S I \ LONGBATTAII en TOEKOE Ï U A Q M A in de VI Moekiin gevestigd zou hebben en de rust ter
KAM , gedurende het afgeloepen jaar te P a t t i , L a g e n , Westkust niet langer verstoorde.
Telok-Gloempang en Ranoi te handhaven '). Mot alleen
legde hij beslag op de peperhassil, doch tevens slaagde Lij
In Malaboeh verscheen den 3den April 1887 een in de
er in zich, bij deu verkoop van peper, groote voordeeleu bovenlanden woonachtig hoofd, TOEKOE TJIHIK MANBOBR ,
te verzekeren. Ook maakte hij zich van een deel der peper- met ongeveer 000 gewapende volgelingen in de k a m p o n g
hassil in Rigas meester, daar de in Maart 1887 in zijne Boonding, op korten afstand van onze versterking g e 
■waardigheid herstelde radja van dat landschap POTJOET legen , ten einde, desnoo s n.et gewei i , het erfdeel zijns
ISMAEL (verg. vorig verslag blz. 6 ) , evenmin als zijn voor vaders op te eischen. De besturende ambtenaar wist echter
ganger POTJOET BAXTA , bij machte bleek om zijn gezag het geschil in der minne te beëindigei , waarop genoemd
tegenover TOEKOE OEMAR te doen gelden. In Lambeaoi hoofd, zouder vijandelijkheden te hebben gepleegd, weder
hield dit bendehoofd ala veroveraar h u i s ; de hoeloebalnng aftrek. Geruimeu tijd bleef de rust ongestoord, totdat zich
van dit staatje bleef zich bij voortduring in Telok Kroet in Februari jl. onverwachts eene vijandelijke bende nabij
ophouden, welks r;idja, zooels reeds in het vorig verslag de passar Malaboeh nestelde en van daaruit zoowel de
is gezegd , een erkende vijand van OEMAR is. Ten einde passarhevolkir.g als onze versterking beschoot. Telkens
een daoi op te werpen tegen den steeds toenemenden in door de lieden van Malaboeh verdreven, keerden de vijan
vloed van TOEKOE OEMAR en de zijnen , en te voorkomen delijke Atjehers even dikwijls terug. In Maart begonnen
dat die invloed zich ook over de ten zuiden van Rigas zij zich geducht, te versterken ; zij groeven verscheidene
gelegen staatjes zou uitbreiden , .«10(611 de bestuurders van loopgraven en wierpen daarachter een.- kleit e benting op.
Tenom Panga , Telok Kroet, Kroeng Sabil en Malaboeh met Den 4den dier maand rukte een deel der bezetting uit en
elkander een of- en defensief verbond. Hoe noodig dit ver verdreef den vijand uit zijne werken, die vervolgens werden
bond w a s , bleek reeds spoedig, toen TOEKOE OEMAR zich geslecht. Een gesneuvelde Atjeher bleef in onze handen
tegen het einde van 1887 in de zaken van Kroeng Sabil achter, terwijl volgens berichten nog 8 doeden ei: vele
begon te mengen en insgelijks anus;.raken op de peper- gewonden zouden zijn mcdegevoerd. De onze:: leien genie
hassil in dat staatje deed gelden. De krijg, welke daarop verliezen. In de laatste dagen van April moest, op verzoek
ontbrandde, werd met afwisselend geluk gevoerd. Onzer van den radja, op nieuw tegen den vijand worden opge
zijds werden de verbondene ra'ja's door de marine g e  rukt , die eenige gewapende passarlieden , de dekking uit
steund , welke de kuststreek tusscben Tenom en Telok makende van h o u t h a k k e r s , had aangevallen en verjaagd.
Kroet bekruiste, zoowel om een aanval van de zeezijde te Spoedig geraakten onze troepen met de bende slaags, die
beletten als om de benden en de versterkingen van TOEKOE met groot verlies (volgens berichten (> dooden en 8 g e 
OEMAR met gesehutvuur te teisteren , hetgeen meer dan wonden) in de richting van Boeboen werd teruggedreven;
eens met goed gevolg geschiedde. In December werd 3 lijken bleven op de plaats van het gevecht achter. Vol
Kroeng Sabil aangetast door TOEKOE OEMAR , die binnen gens de laatste berichten werd onze versterking nog bijna
drie dagen het gehcele kustgebied veroverde; de door dagelijks, soms vrij h e v i g , beschoten.
Tenom toegezegde hulptroepen kwamen te laat om die
Tw e uit vorige verslage:: bekende ben lehoofden, POTJOET
inbezitneming te beletten , doch in Februari j l . slaagden
zij er in , met behulp der lieden van Kroeng Sabil, dat HAPSAN en TOEKOE VOESOEF, die reeds in bet beffin van
landschap weder geheel van vijanden te zuiveren. Ook in 1887 de zuidelijke staatjes ter Westkust in beroering
Rigas en Lagen werd vrij zwaar gevochten. Door KEOJOE- brachten , bleven zich gedurende den tij' waarover ■. it
ROEAN A L I van Kroeng Sabil werd in de eerste maanden verslag loopt in die staatjes ophouden , waar zij h u n aan
van dit jaar het gedeelte van Bigas , gelegen aan den hang voortdurend uitbreidden. In Februari jl. waren deze
linkeroever der rivier van dien n a a m , op TOKKOE OBUAB hoofden reeds zoo sterk dat zij een goed geslaagden aanval
herwonnen, terwijl ToKXOI H0R88W LONOBATTAH door de cp Laboean Fadji konden wagen. PUTJOET HASSAK maakte
Atjehers van Telok Kroet uit Lngen werd verdreven. Dit weder de wateren in die streken onveilig. Eene door het
staatje werd echter korten t g d daarna weder door de benden bestuur gedane poging om heai op te lichten mislukte.
De beide genoemde bendehoofden hadden een werkzaam
aandeel in de Troemonsche verwikkelingen , waarover hierna
in § 5 ■/;,.} worden gehandeld. Wegens den steur, dien de
') De mededeeling, voorkomende op blz. 6 van het vorif vetstoff, hoeïoebalaags der zuidelijke staatjes aan de hierbedoelde
dat het TOEKOE OEMAR gelukt zou zjjn ook den tot dusver als bendehoofden hadden verleend , werd , met ingang van 1
goedgezind aangemerkten kedjoeroean van Loöng tot zijne partij October 1887, de Atjehsche prauwvaart en vischvangst
over te halen , was minder juist. Genoemde kedjoeroian toch wist
verbodeu op het deel der W e s t k u s t , zuidwaarts van Soesoeh
züne onzijdigheid te bewaren.
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gemoet te gaan en zich aan ie bieden als onderhandelaar
met h e t Touasche landschap Dolok Sanggoel, eene taak
waarvan hij zich met gunstig gevolg kweet. Oe radja van
het mede achter Banu gelegen landschap Bariugiu maakte
zich schuldig san schending van het gouverneinentsgebied ,
de lieden van POTJOKT HASSAN en TOBKOB Ï'OBBOBF naar
Troemon g i n g e n , hebten de hoofden van Tampat Toean, door een zijner derwaarts gevluchte onderhoorigen , dien
niet dan met geweld daartoe gedwongen , aan deze beuden hij van misdrijf beschuldigde, aldaar te doen vermoorden.
doortocht verleend; gebrekaaii wapenen en muuitie maakte Toen de radja weigerde zich te dier zake te verantwoor
het liun onmogelijk zich te verzetten. In Maart jl. liepen den , werd aan de lieden van Baringin de toegang tot de
geruchten dat de Benoemde bendehoofden zich weder naar passan in bet gouvernementsgebied ontzegd. Kort daarop
Troemon /.ouden begeven en <.ich daartoe op nieuw e in legde de onwillige radja — daartoe wellicht gedrongen
doortocht door Tampat Toean z uden verschaffen. Aan de door vrees v or dein westelijk Toba ageerende militairen —
boofden van dit landschap zijn t en ie u odige geweren iiet hoofd in den schopt en betaalde i n j , onder belofte van
en munitie verstrekt, teu einde ieu
Jtaat te stellen om beterschap , de volgens landsgebruik van hem gevorderde
boete.
dien doortocht te belei
De aanrakingen met de radja's der Simpangstreken (boven
landen van Singkel) bleven van vriendschappelijken aard.
§ 4.
.1/ '
- • ■• ■
Evenals in vorige jaren kwamen zij eenige malen hunne
De belangen onz r ' •" ■ • - in het noordelijk deel onderlinge geschillen aan de beslissing van den besturenden
van het gouverneme
-a's Westkust deden in Ja ambtenaar te Singkel onderwerpen, in het noordelijk deel
nuari jl. besluiten on
uderafdeeling Toba der Bimpaugstrekeu, zoomede in de naburige Pak P a k grenzende onafhi
landschappen, die landen , moeten zich een tijd lang Atjehers hebben opge
daartoe sedert lai rer
kor ■ • j het verzoek hadden houden , die schuttingen vorderden, en toen zij die niet
g e d a a n . onder gerej
bes uur te brei gei . Daarover kregen allerlei gewelddadigheden bedreven. Na de hun in
wordt uitvoerig 'dstuk J . afd. 1 , § 4 , Troemon toegebrachte nederlaag (zie de volgende §) waren
van dit versla ■. .'
redragsüju deze Atjehers echter ook uit Simpang en Pak Pak afge
jegens de van dien
ten landschappen, trokken.
voor zoover zij
later mede ha len doen binken
In de aan de residentie Sumatra's Oostkust grenzende
van den wensch
est urskring te worden streken had uien in het afgeloopen jaar minder last van
opgenomen of
'1
' 'gstapj n mochten doen, Atjehsche invloeden dan in 1886. Nopens de aandeafdeegaf de Indiscl
I ~
- in Juli 1887 aan den gouverneur ling Tamiang grenzende Gajoe- en Alias-landen is in de
van Sumatra's We
■
• : *, waar de belangen Indische mededeelingen voor dit verslag allee:; vermeld
onzer onderdane:
met niet onder ons gezag gevonden, dat het hoofd van Serbadjadi (Gajoe Kanan),
staande Batti •
.
ig mochten m a k e n , van wien ook in 't vorig verslag sprake w a s , bij voort
onze ambten
stancugheden niet verder during deed blijken van zyne goede gezindheid, door enkele
belmoren t 1 gaan
o der regelen van malen bij dei controleur te Serüewai zijne opwachting te
nabuurschap, t rwij . ind m zich omstandigheden mochten komen maken. De betrekkingen met de aan Boven-Langkat
voordoen waai
is gebiel bedreigd kon grenzende onafhankelijke landschappen bleven van vriend
worden geachl . uil
aar der zc.ak naar bijzondere schappelijken aard. Het hoofd van een dier landschappen,
overwegiusren zoi .
n . rd n gehandeld lj.
de panghoeloe van Merdinding, ging er zelfs vrijwillig
Zoodanig ge i
reeds in Uctober voor, toen toe over de uitspraak van de karapatan in te roepen, in
eenige westwaarts van i it gouvernementsgebied gelegen Steue van tot geweld zijne toevlucht te nemen , toen hij
onafhankelijke Tobai
nappen door eene militaire zich door het uoofd eener grenskampong binnen ons gebied
colonne moesten word n g e t u c h t i g d , omdat zij rechtstreeks verongelijkt waande. Een der invloedrijkste hoofden in deze
of zijdelings deel hadden aan de pogingen die door den streken, de panghoeloe van Goeroe Kinaijan , zond wijders
bekenden SINOA MAXGABADJA en anderen werden aange zijne zonen naai Bindjei, om den daar geplaatsten con
wend om dfl onder ■■
-■ i rezag staande Battaks afvallig te troleur uit te noodigen tot <*pn bezoek aan de hem
m a k e n , en aan de bij u«s ._ I M buiueu uiis geüied, ouderhoorige berglanden. Tusschen üe t w e e , reeds uit
o. a. op sommige zend
, gepleegde gewelddadig het vorige verslag (blz. 6) bekende, voorname onafhan
heden. Over deze t u c h t i g i n g , die echter niet tot gezags kelijke Battaksche hoofden uit de grenslanden van Deli,
uitbreiding leidde, zie men me r in de volgenie g. Over de sibaijaks van Lingga en Kebon ü j a h é , braken in
het geheel mocht gezegd worden dat de strooptochten, het afgeloopen jaar geschillen u i t , welke op eene
naar net gouvernementsgebi >d ondernomen, in lb87 minder oorlogsverklaring uitliepen. Aan het hoofd van L i n g g a ,
dat de hulp van het Gouvernement inriep , werd te kennen
veelvuldig waren dan vroeger.
gegeven dat het bestuur wel als bemiddelaar, doch geens
Herhaaldelijk kwam het weder voor «lat landschappen
zins als bondgenoot wenschtn on t» treden. Twee hoofden
buiten het gouvernementsgebied de bemiddel ing1 onzer
uit Tanah Diawa (bovenlanden* van Batoe Bara) TOEAN
ambtenaren in hunne onderlinge geschillen inriepen. De
NAP0380 en RADJA MKLIGAS , gebroeders, die elkander het
gouverneur van Sumatra's Westkust meldt dit o. a. ten
recht betwisten om aldaar het bestuur te voeren , wendden
aanzien van de oostelijk van Bilindong gelegen landschappen
zich herhaaldelijk eerst tot den controleur van Assahan,
Garoga en Djandjilicealo, die dientengevolge tot verzoe
later tot dien van Batoe Bara, met het verzoek om hunne
n i n g gebracht werden , zoomede ten aanzien van de ten
bemiddeling te verkrijgen, terwijl zij beloofden zich aan
westen van Toba en Bilindong, namelijk in de boven
de uitspraak van laatstgenoemden ambtenaar te zullen
landen van Bal . s , gelegen landschappen R a m b e i , Sillikit
onderwerpen, hoe die ook mocht uitvallen. Omtrent den
en Parboetihan , die mede met elkander in oorlog waren.
uitslag der bemoeiingen van den controleur vau Batoe
In laatstbedoelde bovenlanden, waar de bevolking over
Bara waren bij de afsluiting van dit gedeelte van het
't algemeen ruwer is dan in T o b a , is alleen het kleine
verslag n o g geene berichten ontvangen. Ook deed RADJA
landschap Hoeta Djoeloe tot dusver als gouvernements
MEI.IUAS meermalen van zijn verlangen blijken om zich
gebied erkend (Indisch Staatsblad 1882 n°. 214), daar ons
onder onze souvereiniteit te stellen. Met het doei om van
politiek belang tot nog toe heeft medegebracht dat weer
bestuurswege in zijne waardigheid te worden erkend,
stand geboden werd aan andere van daar ontvangen aan
kwam de radja van Bandar, TOEAN SIAN'TAR , vergezeld
zoeken om onder ons bestuur te worden gesteld. In het
van zijn jongeren broeder TOEAN ADJIEB , bij den con
afgeloopen jaar maakte een invloedrijk hoofd uit die stre
troleur van Batoe Bara zijne opwachting maken. Zoowel
ken , zekere pertoean SOHOETOKKOEN van Bonau Dolok,
van hem als van de reeds genoemde hoofden van Tanah
zich verdienstelijk c'oor de honger bedoelde expeditionnaire
Djawa werd bij de afdoening van verschillende zaken zeer
colonne, toen deze tot Hoeta Paoeng gekomen w a s , te
veel medewerking ondervonden. Met de radja's van Poerba
en Siantar werden vriendschappelijke betrekkingen onder
houden. Over de verwikkelingen met de Raija-Battaks (in
') Ha eerlang onze bestuurszetels in Toba en Silindong met het
telegraafstation Siboga in telephoninche gemeenschap zullen z[jn ge de bovenstreken van Padang en Bedagei) wordt uitvoerig
bracht , zal in het vervolg het tydig vragen van instructies minder gehandeld in § 9 van dit hoofdstuk. In de eerste maanden
bezwaar opleveren.
toi Ti' isiiioii, mal uitz üdering vau Tainpat Toean. De
bool'deu van laatstgenoemd landschap! welks bevolking
zuivci- SlaleUch i s , zijn bet Gouvernement steeds goed
gezind en beb en i il re ieu tut klagen gegeven. toen
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van dit jaar i s , krachtens de door de Indische Begeering
verleende machtiging ' ) , door den resident de onderwerping aan ons gezag aanvaard van het Battaksehe hui U
schap ïandjong Kusan en van het Maleischo landschap
Loeboe Bandhara , het eerste achter Pagoerawan gelegen,
het andere (waarover zie o. a. het vorig verslag blz. 201)
hehoorende tot de aan Blak grenzende Hokkan-landen. De
reeds sedert 1877 onder ons gezag staande radja van T a m boesei, mede in de Kokkan-landen, die over zijn gebied met
Siak in geschil w a s , maakte nog altijd bezwaar o n de te
dier zake in 1885 met hein te Batavia getroffen schikking
(zie vorig verslag blz. 7) na te komen. Dientengevolge is
eene nadere regeling der positie van dien inlandschen bestuurder door de Indische Begeering in overweging genomen.
Met opzicht tot de zuidelijker gelegen landschapeen van
Midden-Sumatra valt nog aan te teekenen dat bet g e heulde met een hoofd van Moeara Laboeli (residentie Padangsche Bovenlanden), die naar het onafhankelijke gebied
was gevlucht (zie de volgendo blz.), aanleiding gaf dat liet
bestuur in aanraking kwam met hoofden uit de Batang
Hari-districten , en wel met de radja's van Poelou Poendjoeng en Si Goentoer. Eerstgenoemde radja bracht in
Óctober 1887 een bezoek aan onze (tijdelijk door Benige
doebalangs bezette) grensplaats Daoet, waar hij mondelinghet verlangen te kennen gaf om zich onder de bescherming van het Gouvernement te stellen.
Toen eenige signalen der triangulatie in de Padangsche
Beuedenlanden door lieden uit het aangrenzend Korintji
waren vernield, zond de regent van Indra,"oera gijnen
kamanakan derwaarts, ten einde bij de betrokken hoofden
vertoogi'ii ter zake in te brengen. Bedoelde hoofden ontvingen 's regents gemachtigde op voorkomende wijze, boden
hunne verontschuldigingen over het gebeurde a a n , en lieten ook niet na de schuldigen naar de Korintjischo adat
te straffen. Men zie overigens wat nopens Korintji in § b'
gezegd wordt.
§ 5. Sumatra's

Westkust.

In de noordelijkste gedeelten van dit gewest had het
Gouvernement in het afgeloopen jaar met politieke moeilijkheden te kampen. Terwijl namelijk in de onderafdeelingen Toba en Silindong door eenige benden kwaadgezinden ongeregeldheden werden bedreven , die eene militaire
excursie in die streken noodig maakten , zag bet Gouvernement zich, wegens de invallen van vijandige Atjehers
in het gebied van den radja van Troennm, ook tot eene
gewapende inmenging in <le zaken van dat landschap g e noopt. Deze inmenging had slechts ten doel om den radja ,
die 'zich jegens ons bestuur steeds bevriend en gehoorzaam
had betoond, doch over "weinig hulpmiddelen te beschikken
h a d , in het verjagen van zijne aanvallers (de reeds op blz. 7
hiervóór genoemde Atjehscho bendehoofden POTJOKT HASSAN
en TOEKOE YOESOEK) te steunen. Aanvankelijk scheen
onze hulp zich te kunnen bepalen tot het afsnijden van
'svijands toevoer over z^e en tot het verstrekken aan den
radja van geweren en munitie, maar toen het bleek dat
de indringers, ondanks de hun op 27 Mei 1887 door 's radja's
volk, in samenwerking met ons scheepsgeschut, toegebrachte belangrijke nederlaag, voortgingen zich in T roem on
te nestelen en te versterken, daarin geholpen door het
trouwelooze Troemonsche hoofd van Kotta Toea , achtten
onze autoriteiten krachtiger maatregelen noudig tot bescherming van den radja. Bene van Padang afgezonden troepenafleeling van p. m. 180 m a n , waaronder eene sectie bergartillerie, werd in de eerste dagen van Juli in Troemon
ontscheept, o m , gemeenschappelijk met de door den radja
op de leen gebrachte m a c h t , het land van vijanden te
zuiveren. Het duurde evenwel tot in Augustus eer de
radja, wien het aan genoeg/.aam gezag over zijne hoofden
ontbreekt, tot aanvallend handelen kon overgaan. Een

') In 't laatst van 1887 heeft het Indisch Bestuur, na overleg met
ile Kcgeoring hier te lande, zich niet nt'koerig verklaard oin , waar
buiten de grenzen der kustlandschappen van .Sumatra's Oostkust de gelegenheid zich aanbiedt om de erkenning van ons gezag te verkrijgen , daartoe voor elk bijzonder geval voorstellen in overweging
te nemen, wanneer namelijk kan worden aangetoond dat de uitbreiding der Europeesche nijverheid ot' andere omstandigheden zoodanige erkenning wenseheljjk maken.
Han leliugen der Staten-Generaal.
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zijner pangliina's deed toen een welgelukten aanval op
het doof den vijand bezette Kotta Toea. Hiervan trok

onze aan den wal gelegerde colonne onmiddellijk partij
om nu ook harerzH, Is handelend op to treden , niet het
gunstig gevolg dat de vijandelijke benden uit al hare
versterkingen benoorden de hoofdplaats Troemon, zonder
eenig verlies aan onze zijde, werden verdreven. Het hoofd
van Kotta Toea nam met de Atjehers do wijk aan gene
zij Ie der g r e n s , waar hij kort daarop kwam te overlijden.
Bij de afsluiting in Indië van dit gedeelte van het verslag
hadden zijne zonen zich nog steeds niet aan den radja van
Troemon onderworpen , hoewel zij door bemiddeling van
den radja van Malaboeh daartoe bij den gouverneur van
Atjeli stappen halden gedaan. Intusschen werd door een
onzer marineschepen, nadat de troepen op 4 üctober
Troemon verlaten hadden , meermalen nog voor de Troemon-rivier post g e v a t , ten einde aan de hoofden en bevolking in den eersten tijd meer zelfvertrouwen in te boezemen.
.Met het oog op de verwikkelingen in Troemon schenen
in Juli 1887 ook een paar Battaksehe partijgangers, met
namen SARDOET (een In 1884 wegens brandstichting tot
dwangarbeid veroordeeld kaniponghoofd) en PAULOE'POEH
(een broeder van bet uit vorige verslagen bekende priesterhoofd van Bakara SINUA MAN<;AI;AI>JA) , het tijdstip
gunstig te achten om ook in het gouvernementsgebied
woelingen te veroorzaken, namelijk in de onderafdeelingen
Toba en Silindong, waar ons gezag nog betrekkelijk kort
gelsden gevestigd was. Zij zochten de aan ons gezag onderworpen Battaks afvallig te maken , maar badden het vooral
op de zendingsposten gemunt. Met de plaatselijk beschikbare troepen werd aanvankelijk gedaan wat mogelijk

was om de onruststokers te weren. De gemeenschap tusscben Taroetoeng (Silindong) en Lagoeboti (Toba) werd
door patrouilles OJ engehouder en de halverwege tusschen
deze onze vestigingen gelegen zendingspost Loeboe Siregar
(Toba) werd door een detachement militairen bezet. Een
en ander vermocht evenwel niet te beletten dat op
29 Juli de in Silindong, niet ver van Taroetoeng, gelegen
kampong P a g e r B a t o e , welks Christenhoofd geweigerd had
eene hem door PABLOBPOBH opgelegde boete te voldoen,
door den vijand aangevallen en bezet werd , en dat in den
nacht van 30 op 31 J u l i , op slechts 2 palen afstands van
Taroetoeng, de woning van den naar die hoofdplaats g e vluchten zendelingleeraar van Sipoholon door kwaadgezinden werd in de asch gelegd , zonder dat de bewoners
iets hadden durven uitrichten om de bende te weerstaan.
Deze gebeurtenis bracht grooten schrik onder de bevolking
zoowel als onder de Christenzendelingen in de vallei van
Silindong. Zelfs in het verwijderde Sigiinpoelan (bezuiden
Taroetoeng) achtten de zendelingen zich niet meer veilig.
Daarbij kwam het bericht dat hoofden en bevolking van
het onder ons gezag staande Tobasche landschap Boetar,
even buiten de grens van Silindong , en verscheidene lieden
uit de onafhankelijke Battaklanden niu' PAKLOKPOEII en
BABBOBT rechtstreeks of middellijk meededen. Daar een
aanval op Taroetoeng niet onwaarschijnlijk werd g e a c h t ,
werd besloten de te Loeboe Siregar gedetacheerde militairen
naar Taroetoeng t e r u g te roepen, en te doen vervangen door
een detachement uit de bezetting van Lagoeboti, maar
nog vóórdat laatstbedoelde militairen waren aangekomen,
maakte de vijand van de tijdelijke ontblooting van Loeboe
Siregar gebruik (31 Juli) om de zendelingswoning aldaar,
zoome Ie het verlaten zendingsstation te Babal Batoe (Silindong) door brandstichting te vernielen. Tegelijkertijd werd
ook de pest van Toba naar Silindong geplunderd. Na aankomst te Ta'-oetoeng, op 31 Juli en 3 Augustus, van 75
man troepenversterking uit Padang Sidempoean en Padang ,
kon aan de bedreig Ie zendingspostsn i n d e vallei, welke
weder door de tijdelijk naar Taroetoeng uitgeweken zendelingen betrokken werden, militaire steun worden verleend. De bendehocfden trokken af naar Dolok Sanggoel
en Hoeta Paocng, en daarmede was binnen onze grenzen
de rust vrij spoedig hersteld.
De teruggekeer Ie kalmte bleef echter niet lang a a n houden , daar alras het bericht zich verspreidde dat SIXGA
MANGAÜADJA het plan had zelf handelend op te treden.
Twee hoofden van Bakara boden hunne bemiddeling aan
om te trachten hem van zijn voornemen af te brengen ,
maar toen het bleek dat daarop geen kans bestond, besloten de hoofden van Bakara SINGA MAXOARADJA en zijne

10

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1888. [Nedcrl. (Oosl-) Indië.]

aanhangers te weren en vernielden zij dan ook de in hun

verlaten , en waar de hoofden met de onzen in aanraking

gebied gelegen K;n111>■ >ii^- ren PABLOBPOEH. Sedert bleef kwamen vroegen zij vergiffenis en boden zij aan boete te
Beken op onze liand. De bonding Ten SntOA MAXUAK.MUA betalen. Het bedrag der boeten werd door den assistentdaarentegen was minst genomen dubbelzinnig Terwijl hij
de Bnkarasche hoofden liet antwoorden dat hij genegen

resident bepaald in evenredigheid tot liet aantal en de
grootte der huizen waaruit elke hoeta bestond. In 't geheel
was zicli te onderwerpen, traehtte hij deoneniet vijandige werd echter slechts voor een bedrag van 1046 Spaansche
bewoners van Si Gaoel en Saniosir (beoosten en benoorden matten (p. m. f 37o0) aan boete betaald of, onder borg
het meer) over te halen om hem bij een voorgenomen stelling , beloofd, voornamelijk door Si Manoelang-, Dolok
aanval op onze vestiging in Tuba bij te staan , hetgeen Sanggoel, SiMamora, Si Poeltak, enz.), terwijl daaren
hem echter niet gelukte. Ook de benden van &1BBOBI en t e g e n , bij gemis van een ander tuchtigingsmiddel, niet
PAULOEI'OKII lieten weder van zich hooren. Den 18den minder dan p. m. 50 hoeta's, meerendeels van 4 tot 8
A u g u s t u s kwam het in Boeter , dus op ons gebied , tot huizen elk , door de colonne moesten worden verbrand ,
een treilen met SABBOBT en de zijnen , die juist bezig en wel in de landschappen Parsingoeran, Polloeng, Si
waren het kerkgebouw aldaar in brand te steken. Aan de Pitoe Hoeta , Hoeta Paoeng, Si Marotsong en Hoeta Radja.
bende werd een verlies van drie dooden en naar schatting 0]> den terugmarsch der colonne werd ook aan eenige
zes gewonden toegebracht , waarna zij in westelijke rich weerspannige hoeta's van Boetar, binnen ons gebied , boete
t i n g aftrok. Ia het laatst van September veroverde de opgelegd (200 matten , begrepen onder de hooger genoemde
vijand B i L e e n g , op slecht* '.i paal buiten ons gebied, en som), zoowel omdat zij aan de onlusten hadden deelge
voerde hij den ons bevrienden radja en diens zoon gei'ankelijk nomen , als omdat zij geweigerd hadden de bevelen van
me Ie naar het brandpunt van liet verzet, Hoeta Paoeng, het door ons over liet landschap aangestelde hoofd op te
buiten ons gebied gelegen, op ongeveer drie dagreizen van volgen. Daarentegen had men van liet oprukken naar
Taroetoeng, en later naar het iets verder gelegene land Liutoeng, waaraan voor de colonne te groote bezwaren
schap Liutoeng, bewesten het meer, waar SlNGA MAX- zouden verbonden zijn geweest, moeten afzien. Vermits
GAHADJA zich toen ophield. Aan den ons onderhoorigen in Lintoeng, naar hetgeen de onzen te weten kwamen van
radja van Liutoeng ni Hoeta (Si Hombing), wiens gebied nu een ontvluchten gevangene , afkomstig uit Si Leang , de
het meest bedreigd werd, verstrekte de controleur geweren vijand zich eveneens reeds op de vlucht had voorbereid, zou
en munitie, in afwachting dat de uoodige troepenmacht den de troepen ook in dat landschap allerwaarschijnlijkst
beschikbaar zou zijn o m , zoo al niet de zeer bewegelijke niets anders hebben kunnen uitrichten dan het vernielen
vijandelijke benden in hare schuilplaatsen op te sporen, van eenige hoeta's. Vooral voor de uitwerking van het
dan ten minste de k a m p o n g l , die liet verzet gesteund hal geschut bleken de Pattaks bevreesd, waarom dan o o k ,
den , voor de schending van het gouvernementagebied te toen op 26 November, na afloop der excursie, de colonne
doen boeten. De verwachte troepenaanvuiliug, deels van te Taroetoeng ontbonden werd , van de naar Padang en
Padang gezonden, deels bestaande uit het valide gedeelte Padang Sidempoean te>ug te zenden expeditionnaire troe
der van Troemon terugkeerende coloune, kwam in de p e n , behalve p. m. 150 man infanterie, vooreerst ook nog
derde week van October te Taroetoeng aan , alwaar ook eei ige artillerie werd aangehouden als tijdelijke vermeer
werden samengebracht de in Toba reeds boven de formatie dering der gewone bezetting van Silindong en Toba.
aanwezige militairen , hetgeen de intrekking noodig maakte
Sedert is binnen onze grenzen de rust onder deBattaks
van de tijdelijke posten te (ioergoer en Baligé (in de rich
t i n g van Lagoeboti) en op Benige zendingsstations in Siliii- bewaard geblevai In de getuchtigde landschappen w a s ,
dong , zoouiede de inkrimping van de bezettiig van Loeboe volgens berichten van Februari j l . , de bevolking weder
Siregar. Den 31sten October \\ as de expeditionnaire colonne naar de kampongs teruggekeerd , doch hadden Si Marotsong
(waartoe ook eenige bei'gar'illerie behoorde), onder bevel en Hoeta Radja den oorlog verklaard aan Lintoeng ni Hoeta
Si Hombing, zonder dat nog vijandelijkheden waren voor
van den kapitein der infanterie A. J . VISSER ' ) , tot den
opmarach geree.1 , en werd via Boetar aanstonds in wes gevallen, terwijl aan onze oostelijke g r e n s , om en nabij
telijke richting naar het onafhankelijk gebied opgerukt. de benting van Lagoeboti, door onafhankelijke landschap
De assistent-resident van Siboga , als belast met het poli pen onderling druk gevochten werd. Twee maatregelen
tieke deel van den tocht, en de controleurs van Toba en tot vermeerdering van onze hulpmiddelen in de BattakBUindong vergezelden de colonne, evenals verschillende landen rijn nog in voorbereiding, namelijk de stationneehooflen uit het gouvernementsgebied. Vooraf waren door ring van een gewapend vaartuig op het Toba-meer, en
den assistent-resident brieven gericht zoowel aan SIXUA de aanleg van eene telephoonlijn ter verbinding van La
MAXGAIÏADJA . om dezen te overreden zijn invloed als gees goeboti en Taroetoeng onderling, zoomede met Siboga,
telijk opperhoofd niet langer te misbruiken ten nadeele van dat reeds aan het telegraafnet op Sumatra verbonden is.
Met Zuid-Nias, dat n o g steeds liet tooneel van onder
het Gouvernement en van de Battakeche stammen zelven
die toch ten slotte de straf daarvan droegen , als aan de linge geschillen was , hadden in het afgelooj en jaar geen
in het verzet betrokken hoofden van de onafhai kelijke aanrakingen plaats. Onze verhouding tot die landschappen
landschappen Hoeta Paoeng, Parsingoeran, Dolok Sang- o p N i a s , welke dichter bij ons etablissement Goenoeng Sitoli
goei, Si Manoelang, e u z . , om hun aan te zeggen dat gelegen zijn , werd iets gunstiger. Het zeegebied tusschen
hunne kampongs zouden worden g e t u c h t i g d , indien zij Nias en de Banjak-eilanden werd een paar malen tijdens
Diet door uitlevering van de brandstichters eu door betaling de woelingen iler Atjehers in Troemon door een onzer
van eene nader vast te stellen boete, toonden over de schen aldaar zich ophoudende oorlogsschepen bekruist.
ding van 's Gouvernements gebied berouw te gevoelen. De
Omtrent den politieken toestand in de overige gedeelten
expeditie, welke volgens den uitdrukkelijken last der van het gewest is niets bijzonders gemeld. In de PadangRegeering tot geen nieuwe gezagsuitbreidiug mocht aan sche Bovenlanden gaf een der hoofden uit de grensstreken ,
leiding geven ' ) , had een spocligen en gunstigen afloop , namelijk het ons onderworpen hoof 1 van Loeboe Oelang Aling
in zoover dat onze invloed, in die onbeschaafde Streken (in de onderafdeeling Moeara Laboeh) blijken van minder
meer dan elders steunende op ontzag voor onze k r a c h t , goede gezindheid , eerst door het vernielen van de op een
door het ontwikkeld machtsvertoon ongetwijfeld versterkt paar bergtoppen aldaar van wege de opnemingsbrigade opge
is geworden , hetgeen in de eerste plaats aan de bevolking richte triai gulatie-püaren , en later door zich te wreken
binnen onze grenzen zou ten goe Ie komen, eigenlijke wapen op een tweetal Maleiers die den Europeeschen opnemer
feiten vielen schaars \ o o r , maar wel hadden de troepen behulpzaam waren geweest. Over een en ander door den
dikwerf veel vermoeienis en ontbering te doorstaan. M e t - assistent-resident van Tanah Datar ter verantwoording ge
tegenstaande de kampongs (hoeta*s) in geduchten staat van roepen , weigenie hij te verschijnen, weshalve een onzer
tegenweer waren gebracht, vonden de troepen die veelal ambtenaren meteene bevolkingspatrouille werl uitgezonden
om hem te halen. Hij nam echter de wijk naar de onaf
hankelijke Batang Hari-districten (verg. § 4 hiervóór). In
de vervulling van zijn ambt werd daarop door eene voor') Deze was ook belast geweest met het commando over het deta
loopige regeling voorzien.
chement dat riek in Troemon opgehouden had.
Mohammedaanse!» propaganda viel inzonderheid op te
*) Tot inlijving bij ons bestuursgebieü van eenige Hattnkselie land
merken in de afdeeling Painan (Padangsche Benedenlanden),
schappen, waaromtrent die maatregel reeds sedert lang in overwe
waar al sedert eenige jaren drie secten , met namen de
ging w a s , is in Januari jl. besloten. Zie Indisch .Staatsblad 188S
» na(p?abandyah " , de » saman " en de » sjatriah " , werkn». 2 5 , zoomede hootdstuk J , afd. I , § 4 , van dit verslag.
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zaain geweest zijn , (iie gezegd worden reeds ongeveer een
derde (Ier gansene bevolking van die afdeeling onder hare
belijders te tellen. Zijn de twee eerstgenoemde secten wei
nig gevaarlijk, omdat zij ziel) niet met de hadat en de negriregelingen inlaten, betzelfde kan niet van de »siatriah"
worden getuigd. De meeste der tot nog toe in de kampongs gerezen geschillen van godsdienstigen aard moeten
dan ook aan het drijven der aanhangers dezer laatste l Otfl
worden toegeschreven. Op de voornaamste geestdrijvers
werd van bestuurswege een wakend oog gehouden. Over
gangen tot den Islam vonden voorts plaats op de tot de
Padangsche Benedenlanden behoorende Batoe-eilaQdan , zoo
mede in de residentie Tapanoli. Daarentegen 1.leef ook het
Christendom in laatstgemelde residentie steeds veld win
nen , inzonderheid in Bilindong en Toba , zoomede in de
omstreken onzer vestiging op Nias Vooral in Bilindong
heeft de werking der Christelijke zending reeds een grooten
en beschavenden invloed gehad ').
De volksgezondheid kon in 1887 over het algemeen be
vredigend worden genoemd. Koortsen en pokken , die echter
geen epidemisch karakter aannamen, waren de meest voor
komende ziekten.
Aangaande den landbouw is te dezer plaatse si echts aan
te teekenen dat het rijstgewns een bevredigend beschot
opleverde en dat ook de koffieoogst reden tot tevreden
heid gaf.
De handel was in het afgeloopen jaar levendiger dan in
1886.
Zooals nader zal blijken uit hoofdstuk Li. afd. III, is in
het najaar van 1887 de hand geslagen aan den aanleg van
den eersten spoorweg in dit gewest, waardoor o. a. za)
mogelijk gemaakt worden de afvoer naar de kust van de
in de Padangsche Bovenlanden ter ontginning voorhanden
deugdzame steenkolen.
§ 6. Benkoclen.
In deze residentie hadden de zaken baar gewoon beloop.
Toen zich in het afgeloopen jaar in het aan onafhankelijk
Korintji grenzende gedeelte der afdeeling Mokko Mokko
een onzer opnemers met triaugulatie-werkzaamheden bezig
hield, werd door eenige Korintjische hoofden bezwaar ge
maakt tegen het bouwen van pilaren op eenige toppen van
het Barissan-gebergte, welke zij beweerden dat buiten
onze grens gelegen waren. Daar het meenngsversehil slechts
liep over eene strook oorspronkelijk bosch en het beter
werd geacht onzerzijds geen argwaan op te wekken , werd
van bestuurswege bepaald dat de triangulatie-werkzaamheden op de grenzen van Mokko Mokko beperkt zouden
blijven binnen eene evenwijdig aan het Barissan-gebergte
loopende denkbeeldige lijn, uitgaande van de monding der
Soengei Rian. Het verkeer met Korintji bleef even levendig
als vroeger en de lieden van daar, die zich binnen ons
gebied vestigden, gedroegen zich goedgezind en ordelijk.
Over maatregelen tot uitoefening fan geregeld bestuurstoezicht op het tot de afdeeling Kroë behoorende eiland
Engano (zie over de toestanden aldaar het verslag van 1884
blz. 15) wordt gehandeld in hoofdstuk J , afd. 1, § 4.
In den economischen toestand van bet gewest kwam in
1887 weinig verandering. De teelt van voeiings- en han
delsgewassen slaagde over 't algemeen vrij goed, maar
toeneming van vertier viel niet op te merken.
In de afdeeling Manna en 1'asoemah Oeloe Manna werd
in de laatste maanden van 1886 nog al sterfte aangericht
door de pokziekte ; overigens was de volksgezondheid vrij
bevredigend.
§ 7. Lampougsche Districten.
Op politiek terrein viel niets ongunstigs voor en ook op
stoffelijk gebied luidden de berichten niet oubevredigeud.
De belastingen brengen wegens de natuurlijke ontwikke
ling der volkswelvaart geleidelijk meer op. Ken van de
voornaamste bronnen van bestaan is de pepereultuur,
waarvan echter de oogst in het afgeloopen jaar minder
') Volgens eene offieieele oppant' van 't laatst van 18^5 werden
toen in Siliadong 7381 en in Toba 535 inlandschc Christenen ge
vonden.
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overvloedig uitviel dan in 18S6. De voordeelen die zij toen
opleverde ver-rhafte aan menigeen de gelegenheid lan in
1887 de bedevaart te onderr.emen , waardoor het aantal
Mekkagangers in het afgeloopen jaar grooter is geweest
dan in 1880 en 1885. De teelt van voedingsmiddelen wierp
in sommige afdeelingen een bevredigender), in andere slechts
een middelniatigeu oogst af. Het misgewas schijnt echter
nergens van dien aard te zijn geweest dat de bevolking
ten opzichte van haar levensonderhoud in ongelegenheid
verkeerde. Van epidemische ziekten bleef zij bevrij■!. Toch
was <\e. gezondheidstoestand gedurende eenige maanden
niet geheel Daar wenscb , daar zich veelvuldige gevallen
van koorts en buikziekte voordeden.
§ 8. Palcmbang.
In de gouvernements-afdeelingen van dit gewest bleven
rust en orde voldoende bewaard. In Banjoeasin vertoonde
zich in Juni 1887 eeDe gewapende bende uit Djsmbi (p. m.
30 man), die de doesoen Dawas aanviel, decli door de
bevolking, geholpen door onze aan de grens op post ge
stelde politiedienaren , spoedig verjaagd werd. Ofschoon bet
Mohammedaanse!) godsdienstig leven over bet algemeen
zeer opgewekt bleef, deden zich geen ijveraars voor, die
met de openbare orde in botsing kwamen. De staat der
volksgezond!» i! was , over 't geheel genomen , bevredigend
te noemen. Koortsen en buikaan doeningen ware)) de meest
voorkomende ziekten. De pokken-epidemie, waarvan in 't
vorig verslag (blz. 8/';t) sprake was , kwam nog in de eerste
helft van 1887 tot staan. Onder het vee richtten besmet
telijke ziekten mede nog al verliezen aan. Ten <^-xi Ige
van de goedgeslaagde koffie- en rijstoogsten was de uitvoerhandel, vooral die op Java et) Singapore, in 18N7
levendiger dan gewoonlijk. Ook van de tabakscultuur vt erden gunstige uitkomsten verkregen; bet product was zelfs,
zoowel wat quantiteit als wat qunliteit betreft, beter dan
in 1886.
De in het najaar van 1S86 opgetreden nieuwe sultan
van Djambi ACHMAD DZAIN'OEIMX hield zich doorgaans in
de bovenlanden op. Slechts eenmaal in 1887 kwam hij
naar de hoofdplaats Djambi af, en wel kort na het g e 
beurde in de doesoen Dawas (zij booger), over welke schen
ding van gouvernementsgebied Lij den resident, die toen
een onderhoud met hem had, zijn leedwezen betuigde,
onder verklaring dat hij tegen de herhaling van dergelijke
voorvallen zou doet) waken. Ten einde des sulta: s gelde
lijk belang aan het tot klaarheid brengen van het ge
beurde te verbinden, werd de uitbetaling der s:.n het
Djainbisch bestuur toegelegde uitkeering uit 'slands kas
voorloopig geschorst. Toen het later bleek dat aan de zaak
gevolg was gegeven, doch dat men den aanvoerder der
bende niet meer op het spoor had kunnen komen, daar
men zich in den persoon , die als verdacht was aangehouden,
vergist had, is op de geregelde uitkeering der gelden we
der orde gesteld.
De tenuitvoerlegging van de regeling van Januari
1887 omtrent de waarneming, gedurende de minderjarig
heid van pangeran AXOM KKSOKMA YOEDA, van d voor
dezen knaap (derde zoon van den bekenden in 1838 afge
zette» sultan TA.UA) bestemde waardigheid van pangeran
ratoe (rijksbestierder en aangewezen troonsopvolger) i s ,
evenals de sluiting van een nieuw contract (zi« vorig
verslag blz. B), tot in Mei jl. moeten achterwege blijven,
toen de resident voor de tweede maal te Djambi eene
ontmoeting met den sultan bal. Als Terontscbuldiging
voor het lang slepende blijven dezer aangelegenheden
wees de sultan op de weinige onderlinge medewerking van
de rijksgrooten der bovenlanden waar bet aankomt (■;> het
nemen van cenigszins belangrijke beslissingen die hun
samenzijn noodzakelijk maken. Bovendien waren de be
sprekingen in den boezem van het Djainbisek ! «tuur
geruimen tijd vertraagd door de weifeling van RAIIKN AitDUI. RACHMAN (een van de twee Djambiërs van vorste*
lijken bloede die door den Gouverneur-Generaal waren
aangewezen om gedurende de minderjarigheid van den
pangeran ratoe diens functiën uit te oefenen) of hij de
hem toegedachte taak wel zou aanvaarden, welke rijksgroote (oudste zoon van den in 1885 overleden sultan
M0HAKA9 MAHIL'OIN) ten slotte gemeend had voor de
functiön te moeten bedanken. Vandaar, zooals de sultan
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zoekers van lndragiri bedreven , werd op het eiland Padang ,
bezuiden Bengkalis, eene kleine Chineesche nederzetting,
uit 13 personen bestaande , geheel uitgemoord. Alle nasporingen orn de daders in handen te krijgen , zijn vruchteloos
gebleven.
Over ongeregeldheden onder de Ohineesche koelies op de
landbouwonderuemingen viel in het afgeluopen jaar weinig
te klagen. <>p een paar ondernemingen kwamen zij echter
voor, en toen werd, op aanvraag van het civiel bestuur,
door de militaire macht hulp verleend bij het arresteeren
MA STA J'JAVA Ki>oii.MA (oom en vriend van RADBN AHDUI. der belhamels. In üeü werden in het afgeloopen jaar veel
BACHUAN) als tweede recent den resident geen aanleiding
minder brandstichtingen in tabakschuren gepleegd dan ia
tot bedenking gaf. Op 28 Mei jl. bad diente gevolge de 388(5, en in Berdang namen die brandstichtingen een einde ,
onderteekening en bee liging van bet nieuwe contract nadat vier Battaks wegens het ophangen van * moesoe
plaats, in bijzijn o.:i. van een tiental rijksgrooten, waar- bringins" (brandbrieven) waren gevonnisd.
onder genoemde pangeran •ÏAMA DJAYA KBSOBMA, zooIn Deli en Berdang hoorde men nog onophoudelijk van
made de eerste regent , pangeran ABIA DJAYA KK.SOK.MA oneenigheden tusscben de Battaksche kampongs onderling j
(oudste zoon van den in 1881 overleden sultan A.CHHAD deze geschillen hebben echter in den regel niet veel te
NAZIB'OKDIN). De plechtigheid was voorafgegaan door de
beteekenen. Meer moeite gaven in de Delische onderhooinstallatie der beide regenten , die , op de bun deswege righeden Padang en Bedagei de onafhankelijke Raijagedane vraag, verklaarden tot het vervullen van de waar* Battaks uit de bovenlanden aldaar, die grieven hadden
digheid van pangeran ratos gedurende de minderjarigheid tegen net Maleisen bestuur (verg. liet verslag van 1886
van den definitieven titularis genegen te zijn. In den na- blz. 9). Alle moeite werd door onze ambtenaren gedaan
middag van denzelfden dag was de resident en een deel om eene schikking te bewerken, maar die stappen hadden
van het overig aanwezig Huropeesch personeel (waaronder op den radja di r Raija's geenerlei uitwerking. Hij hield
de commandant van bet oorlogsstoomscbip Uitrust) getuigen zich buiten persoonlijke aanraking met het Furopeesch
van de overreiking der rtjkssiera den aan den sultan en van bestuur, terwijl hij de tot hein gezonden boodschappers
zijne uitroeping als vorst van Djambi eu onderhoorigheden op min heusche wijze bejegende en ten slotte weigerde de
door het volk overeenkomstig de aloude adat Het verdient brieven die zij overbrachten in ontvangst te nemen. Intusde aandacht dat het eenige rykaaieraad dat den sultan van schen nestelden zich de Raija's in de Oeloe Padang, waar
Djambi in het oog der bevolking tot haar wettige» vorst zij in de tweed:; helft van September in grooten getale
stempelt, en hem het recht geeft de waardigheid in haar 'kwamen opzetten naar de kampong Bandar Bedjamboe, aan
vollen omvang uit te oefenen , tot dusver steeds in het de Sibarau-rivier, en de Maleische bezetting aanhoudend
bezit was gebleven van den vroegeren sultan TAIIA , die beschoten , zoodat deze in den nacht van 28 op 29 Seper eerst thans ten behoeve van den door het Gouvernement tember hare stelling prijsgaf. Ofschoon aanvankelijk door
aan gestel len sultan afstand van deed, terwijl de beide eene tegen hen in bet veld gebrachte Maleische macht gevroegere opvolgers va TAIIA, wijlen de reeds genoemde stuit , zetten d.' Raija's hun inval door, ricbtten op eene
sultans NAZAK'OBDIN en MAHIL'DIN, zich steeds hadden tabaksonderneming verwoestingen aan , maar werden den
moeten vergen egen met het aan de waardigheid van 9den October te Si Onei, eenige uren lager aan de rivier
pangeran ratoe verbonden rijkssieraad. Iu deze schijnbaar gelegen , door een uit Medan ontboden detachement van
eenvoudige omstandigheid meent de resident een waarborg 60 militairen, onder bevel van den kapitein .1. C. R. SCHENCK,
te zien dat sultan DZAIN'OBDIN , gesteund door den invloed aangetast en verdreven. In en om de benting lieten de
van TAIIA, zijn gezag over een veel grooter deel van het Raija's 22 lijken achter , terwijl één gewonde in onze handen
Djambiscbe rijk zal kunnen doen gelden dan zijne beide viel; ook moeten nog verscheidene Raija's bij het overvoorgangers, en door de bevolking daadwerkelijk ook als
men der Sibarau-rivier zijn omgekomen. Aan onze
sultan zal worden erke
zijde werden de commandant van het detachement en twee
fuséüen licht gewond. Des anderen daags werd de tocht
langs de verlaten kampong Renoea voortgezet naar Bandar
§ 9. Oostkust va» Sumatra.
Bedjamboe, welke kampong zonder veel tegenstand werd
men . evenals de benting die de Raija's er na het afDe ontwikkeling der particuliere
lusfrie iu de trekken der Maleiers bezet hadden. Op den 12den werd
inlandsche staten van dit gewest bleef aanhouden en dien- verder opgerukt naar de kampong Sibaiau. Hoewel de
tengevolge nam de algemeene bedrijvigheid steeds toe. kampong sterk bezet en in goeden staat van verdediging
Meer dan vroeger begint in den laatsten tijd ook het rijk gebracht was, trok ook hier, na een kort vuurgevecht,
Siak hierin te deelen. Aldaar en in Pocloe Lawau zijn door waarbij een inlandsch fuselier zwaar gekwetst werd, de
enkelen ook voorbereidende stappen gedaan om delfstoffen vijand zich terug, zijne gewonden met zich voerende. De
te ontginnen. Bij de reeds onderhanden zijnde boringen laatste kampong aan de Sibarau-rivier die nog genomen
naar petroleum in Langkat bad men met tegenspoeden te moest worden , was Dolok Segala. Een klein detachement
kampen. Twee met de ontwikkeling van dit gewest ver- werd aangewezen om met behulp der Maleiers de benting
band houdende groote werken kwamen sedert de afsluiting Bandar Bedjamboe bezet te houden , waarna de colonne,
van het vorig verslag t >t stand. Terwijl op gouvernements- die inmiddels met 1 officier van gezondheid en 3.'1 bajonetten
kosten eene telegraailijn door een groot gedeelte van het versterkt was geworden, den 17den naar Dolok Segala opgewest werd aangelegd, ter verbinding o. a. van de hoofd- rukte, welke kampong, evenals de daar tegenover gelegen
plaats Medan met d-i bestaande gouvernementslijn langs kampong Gedong, zonder tegenstand genomen werd. In
Bumarra's Westkust en daardoor met het wereldtelegraaf- overleg met de hoofden werden al de genomen kampongs,
net, welke verbinding nog voor het einde van 1887 gereed die sedert korteren of langereu tijd in het bezit der Raija's
kwaai, bracht ook de Oeli-Spoorwegmaatschappij haren waren geweest, door de onzen aan de vlammen prijsgegeven,
door het landschap Deli loopenden spoorweg in Februari jl. omdat de vroegere bewoners ze toch niet weder durfden te
tot geheele voltooiing.
betrekken , zoolang de zaken met de Raija's niet op afdoende
Uitgezonderd de moeilijkheden met de Bana-Battaks (zie wijze waren geregeld. Den 20sten October was de colonne te
lager) bleef de politieke rust allerwegen bewaard. Wel Tebing Tinggi (standplaats van den controleur van Padang
werd nu en dan vernomen dat Atjehsche benden zich en Bedagei) terug , maar hare taak was nog niet afgeloopen.
nabij de grenzen van het gewest ophielden , maar aan een Fr moest nog naar de Bah Gilang-rivier opgerukt worden,
vijandig optreden binnen ons gebied, zooals in 1886, waar de Raija's de kampongs Dolok Merawan en Dolok
schenen zij zich niet te durven wagen. Slechts hoorde men Kahaijan bezet hielden. Te meer was dit nooJig omdat de
een paar malen in Tamiang en in de Lepan-streek (Lang- daar genestelde vijand, ondanks de aanwezigheid van een
kat) van moorden door Atjehers of Gajoes gepleegd. Van detachement politièoppassers, laatstelijk nog schuurbranden
deze Atjehers werden er eenigen gevat. Ook enkele g e - had aangericht op twee in de buurt gelegen tabaksondervallen van strandroof kwamen ter kennis van het bestuur , nemingen. De resident, die zich eenige dagen in Padang
voornamelijk in de afdeeling Bengkalis. Bij eene van die had opgehouden , gaf weer de leiding der zaken over aan
roofpartijen, iu Februari 1887 vermoedelijk door getahea de hem vergezellende rükegrooten verzekerden, dat
men eerst zeer onlange in de boveulanden tot eeustemmighei I was gekoin m omtrent de goede toekonutige verhouding met net Gouvernement en omtrent den persoon,
die, ii plaats van RADEN A.BDOI RAOHUAN , alt lid van
bet regentschap zou worden voorgedragen. Daar de resident de aangevoerde redenen van vertraging Icon billijken
en het sultansbcstuur werkelijk door goede voornemen» bezield scheen, werd met de aangeboden verontschuldiging
genoegen genomen, terwijl ook de voordracht van pangeran
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den gewestelijken militairen commandant en den assistentresident ter beschikking , die beiden met de colonne waren
medegekomen , en keerde naar Medan terug. Den 22sten
October werd de tocht naar.Dolok Merawan aanvaard , in
bijzijn o. a. vanden controleur, die ook het eerste gedeelte
van de excursie bad medegemaakt. Na een vermoeiender)
marsch van eenige uren , waarbij acht malen de soengei
Gilang, zoomede vele ravijnen moesten worden overgetrokken , werd lot nachtverblijf gekozen de kleine kampong Gedei op circa 2 uur ;*hans van Dolok Merawan. Den
volgenden morgen marcheerde de colonne af om Dolok
Merawan en de een paar uien verder gelegerde karnpong
Dolok Kahaijan te nemen. Ook te Dolok Merawan werden , evenals vroeger te Si Oenei, de Raija's verrast, die
in overhaaste vlucht met een verlies van niet minder dan
22 dooden hunne stelling ontruimden, slech's enkele
schoten lossende zonder den onzen ecntg nadeel toe te
brengen. De vluchtenden trokken op Dolok Kahaijan t e r u g ,
maar toen in den namiddag de colonne daar ter plaatse
aankwam , vond zij die karnpong reeds verlaten. iS'a het
bivak betrokken te hebben , nam de colonne den 24sten
den terugmarsch naar Gedei aan. De iwee veroverde kampongs werden verbran 1, daar de vroegere bewoners (D lok
Battaks die zich aan den sultan van Deli onderworpen
hadden) zich daarin , uit vrees voor de Raija's, niet meer
durfden te vestigen. Drie dagen later was de expelition
naire macht te Medan t e r u g , uitgenomen een detachement
van 20 bajonetten dat nni? gedurende eene maand te
Tebing Tinggi zou achterblijven om, als het noodlg bleek,
de Europeesche tabaksonderneraingeu en de Maleische nederzettingen te beschermen. Voorloopig werden ook 30 politieoppassers te Tebing T i n g ï i gestationneerd. 'iet de bedoelde
militaire en politiemacht werd eenige dagen later eene vertooning gemaakt in de richting van de Pagoerawan-rivier
en bij die gelegenheid e e n b e z o e k gebracht aan de Battaksche landschappen Tandjong Kasan en Badja Lingei.
De onzen vonden hier overal eene goede ontvangst. Het
hoofd van Badja Lingei, KALAM SETIA , h a l vóór de expeditie ons reeds goede diensten bewezen als tusschenpersoon
voor de aanrakingen met TOEAX RAIJA , van wien hij een
zwager is. Zoo;ds reeds in § 4 is gemeld (zie blz. 9
hiervóór) heeft het hoofd van Tandjong Kasan zich vrijwillig
onder ons gezag gesteld , en is zijne onderwerping in den
aanvang van 1888 door den resident formeel aanvaar!.
Voorshands heeft de gevoelige l e s , den Raija's toegediend , geen toenadering van hunne zijde uitgelokt, niettegenstaande de resident, na afloop der expeditie, aan
TOEAN RAIJA een brief ha 1 g e r i c h t , waarin hij hem aanraadde zich met het Gouvernement te verstaan. Zelfs werd
in Februari j l . vernomen dat de Raija's een inval gedaan
hadden in het zuidelijk deel van Badja Lingei, waar zij eene
karnpong genomen en 21 krijgsgevangenen medegevoerd
zouden hebben. Ook hielden zich weer Raija's op te Sibarau
en Dolok Merawan , evenwel zonder aldaar vijandelijkheden
te ondernemen. Eene gunstige uitwerking is wellicht te
wachten van de omstandigheid dat de sultan van Deli liet
bestuur over Padang weder in banden gesteld heelt van
den in 1885 (verg. het verslag van 1880 blz. 9) doorhem
afgezetten RADJA GIIARA. Door dezen zou nu alsnog al
het mogelijke worden beproef! om met de Raija-Battaka
tot een zuiveren toestand te geraken.
In Siak is de geestestoestand van den bejaarden sultan
zoodanig achteruitgegaan , dat de Indische Regeeiing zich
in Maart jl. genoopt vond den resident te machtigen om
den vermoedelij ken opvolger, des sultans oudsten zoon
TOKNGKOB MOKDA (sedert eenige maanden gehuwd met e ne
dochter van den onderkoning van Riouw), voorloopig, n a melijk zoolang de ziekte zijns vaders zou duren , te b e lasten met het bestuur over het rijk, nadat hij vooraf zou
hebbeu afgelegd de belofte van trouw aan bet Gouvernement eu van stipte naleving van het met Siak bestaande
politiek contract.
Na hetgeen hiervóór omtrent de gebeurtenissen in Padang
is aangeteekend, valt omtrent de Delische zaken weinig
te berichten. De verheffing totkertjoeroem van 8enembah,
in J u n i 1887, van eer) zoon van den laatsten titularis
wekte de ontevredenheid op van eenige Bittaksche panghoeloes, die een ander benoemd hadden willen tien. De
sultan zond den radja moeda naar Namoe Soerau, om met
deze Battaksche hoofden een onderhoud te hebben, maar
Handelingen der Staten-Generaal.
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de voornaamsten waren niet ter samenkomst verschenen,
zoodat do radja moeda onverrichterzake moest terugkeeren.
De stemming jegens den nieuwen bestuurder bleef, volgens de jongste berichten, nog steeds minder gunstig,
doch tot dadelijkhcdon kwam bet niet. Daarentegen gaf
het in Bedagei algemeen genoegen dat de verdienstelijke
pangeran, die in November 188(> zijne waardigheid had
nedergelegd, zich liet vinden om weder het bestuur over
deze Delische onderhoorigheid op zich te nemen.
Onze bemoeiingen met Berdang leverden in 18^7 geen
stof op voor bijzondere mededeelingen, maar met betrekking tot Langkat werd eene .-:nds lang aanhangige -;aak
tot beslissing gebracht. Nadat de in 't vorig verslag
(blz. 10) vermelde regeling van het ambtelijk standpunt
van twee der oudere zonen van den pangeran gebleken
was aan de verwachtingen te voldoen , achtte de Indische
Regeering het tijdstip gekomen om aangaande de aanwijzing
van een opvolger in het bestuur over Langkat eene beslissing te nemen. Daar de p a n g e r a n , die vroeger de
keuze van zijn ouderen zoon TONGKOE SOELOENG had aanbevolen , in de laatste jaren zich uitsluitend ten gunste
van zijn jongsten nog minderjarigen zoon TONGKOE MOENTIL
had verklaar i , van wiens candidatuur reeds in 1881 sprake
was geweest (verg. het verslag van 1882 blz. 14/15),
maakte de Indische Regeering thans geen bezwaar meer
dezen laatste als evcntueelen opvolger in het bestuur aan
te wijzen. Opdat gee:i onzekerheid zou bestaan omtrent
den verderen gang van zaken , bijaldien de reeds bejaarde
pangeran nog tijdens de min lerjarijbeid van TONGKOK
MOENTIL mocht komen te overlijden, werd de resident
aangeschreven om Lij de mededeeling van 's Gouvernement s beslissing met den pangeran en de rijksgroot en al
aanstonds de noodige schikkingen te treffen , om in zoodanig geval de geheele karapatan als regentschap en
TONGKOE SOELOENG,

halfbroeder van TONGKOE MOENTIL,

onder genot van zekere voordeelen , als diens voogd te doen
optreden (Indisc:i besluit dd. 14 Juli 1887 n°. 15). Aan
den pangeran zelf schonk de Regeering, als blijk van
tevredenheid over zijn veeljarig bestuur, den personeelen
titel van sultan. Dit gunstbewijs, zoowel als de regeling
der bestuurs«pvolging, vond bij de bevolking en bij de
Europeesche ingezetenen van Langkat algemeene instemming. In het atgeloopen jaar werden door het Langkatsch
bestuur eenige regelingen getroffen, ten doel hebbende
om aan de Atjehsche peperplanters van Serang Djaija en
Aijer Maan eene vluggere reehtsbedeelin^ m kleine zaken

te verschaffen.
De inwendige toestand der vier Tamiangsehe landschappen liet nog veel te wenschen over. In de verhouding tot
liet Gouvernement kwam echter eenige verbetering; de
hoofden schenen minder dan tot nog toe het oor te leenen
aan Atphsche fortuinzoekers en locbten blijkbaar meer
aansluiting bij het bestuur. Vooral in de gezindheid van
RADJA BANDAHARA, den voornaamaten der vier radja's, viel
een gunstige ommekeer waar te nemen , waartoe ook zal
hebben bijgedragen .Ie in Maart 1887 te zijnen gunste uitgevallen beslissing in het tusschen hem en een zijner onderhoorige hooiden gerezen geschil (verg. vorig verslag blz. 10).
In bet gebied van wijlen den radja KEDJOEHOEAN MOEDA, in
December 1886overleden zonder nakomelingen na te laten,
ging bet bewind over op een verren neef van dien radja.
Met betrekking tot de nog niet besproken inlandsche
staten of staatjes, die tot de residentie Oostkust van

Bumatra behooren, valt het volgende aan te teekenen.
In Poeloe Lawan, waar in April 1887 de tongkoe besar
was overleden e n , bij ontstentenis van een aangewezen
opvolger, de rijksraad voorloopig het bestuur in handen
had genomen, duurde deze voorziening tot October, gedurende welken tijd de aan den bestuurder van Poeloe

Lawan toegelegde schadeloosstelling uit 's lands kas aan
den rijksraad fen goeie kwam. Als opvolger van den Overleden tongkoe besar werd gekozen diens oudste zoon,
TONG KOE SENTOEL; maar dewijl deze gezegd werd afgeleefd en aan het gebruik vau opium verslaafd te zijn , is
bij, na een door den resident met den rrksraad gehouden
overleg, ') slechts bij wijze van proef, voorloopig voor den
') Op zijne reis naar Poeloe Lawan , in 't laatst van September,
begaf de resident zieh te voet van PekauBaroe aan de fHsi lltlw
naar Trata Boeloe aan de Kampar-rivier, ten einde o. a. den nieuw-
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afstand te doen van de aun den onderkoning van Kiouw
toekomende pachten en rechten in de aan Indragiri grenzende Riouwsche onderhoorigheden op Sumatra's vasten
w u l , namelijk in de landschappen Rcteh , G a o e n g , I g a l ,
Mandah en het Kateman-gebied. Deze maatregel, welke
! zijn beslag kreeg bij eene suppletoire overeenkomst dd. 26
Januari 1888 '), schonk de gelegenheid om de bewuste
landschappen bij het gouvernementsptichtgebied in Riouw
te doen ïiismelten (verg. hoofdstuk M ) , waardoor een einde
werd gemaakt aan de zich telkens herhalende klachten dat
de opiumpachter van het inlandsen bestuur zijne waar ook
trachtte te slijten in het zoo nabijgelegen en van alle
zijden te bereiken gouvernementspachtgebied. De optrediug van een gouver.jementspachter in de Riouwsche kustlandschappen zal er van zelf toe leiden dat de bemoeiingen
onzer ambtenaren met die streken menigvuldiger worden.
Tbana zijn van het gouvernementspachtgebied in het rijk
Lingga-Riouw nog alleen uitgesloten de verafgelegen
T a m b i l a n - , Anambas- en Natoena-eilanden in de Chineesche Zee , te zamen uitmakende de afdeeling Poeloe Toedjoe.
In Februari jl. werd bij gemelde eilanden de vlag vertoond
door het oorlogsstoomschip de Kuyler, bij welke gelegenheid
verschillende plaatsen aldaar werden aangedaan. Voor de aanrakingen met de (Maleische) bevolking en hoofden (welke
laatsten van tijd tot tijd naar den zetel van den onderkoning van Riouw opkomen) werd de tocht medegemaakt
door een der in het gewest bescheiden controleurs en eenig
iulaudsch personeel. Tevens werd aan Loord van de de Ruyter
overtocht verleend aan twee naar hunne kampongs op de
Natoeua- en de Anambas-groepen terugkeere:ide orangkaija's.
! Het vermoeden dat de afdeeling Poeloe Toedjoe, en meer
j bijzonder de Tambilan-groep, door bandelaren van Singapore werd gebezigd voor den uitvoer van opium naar de
Westerafdeeling van Borneo of eenig ander deel van 's Gouvernements pachtgebied , werd door de op deze reis inge, stelde onderzoekingen in geen enkel opzicht bevestigd.
De eigenaardige gesteldheid van den Lingga-Riouw arebipel, de nabijheid van Singapore en de vele slechte
elementen onder eene zoo talrijke Chineesche bevolking als
o]) 'ie verschillende eilanden wordt aangetroffen , zijn oorzaak dat op de veiligheid van personen en goederen aldaar
niet onvoorwaardelijk is te roemen. Toch mocht de toestand
in di: opzicht in 1887 bevredigend worden genoemd.
De algemeene staat der volksgezondheid liet weinig te

tijd van één j a a r , niet het bestuur belast geworden , en
zal hij niet definitief als vorst worden g<•ïiistalleenl dan
na te hebban getoond daartoe voldoende geschiktheid te
bezitten. Tot nog toe gaf TOXGKOK SENTOKL geen reden j

tot klagen; hij gedroeg neb goed en legde eenegewenaebte
volgzaamheid aan den dag. Zijn jongere broeder , TOMOKOI
POETHA , is inmiddels tot opvolger uitgeroepen, daar
TOMOKOI SKNTUEL geen wettige zonen heelt.
Uit P a n d en Kotta Pinang valt niets anders mede te
deelen dan dat eene voorlonpige regeling tot stand kwam
van de grenzen van het eerstgenoemde staatje niet Ivoeboe,
en van die van het laatstgemelde met Koeboe, Bangka
en Tanah Poetih.
De verhouding tusschen den radja van Bila en liet hoofd
van Blimbing was eenigszins gespannen; pogingen werden
aangewend om het aanhangige geschil m der minne bij
te leggen.

Ook heenebte eenige «penning tmeeben Bila en Kooaloa,
doordat de gewezen tijdelijke bestuurder van Koealoe (over
wien zie het verslag van 1886 blz. 9) zich in het aan Bila
onderhoorige landschap Merbou rechten aanmatigde. Aan
het bestuur mocht het gelukken vijandelijkheden to voorkomen , terwijl ook eenige andere punten van .ersehil tot
eene bevredigende oplossing werden gebracht.
De toestand van Assalian gaf geen stof tot bemerkingen.
Eene commissie van controleurs en inlandsche hoofden hield
zich laatstelijk onledig met het treffen van eene afduende
regeling der grenzen tusschen dit rijk en het tot Batoe
Bara behoorende landschap Lima Laras, waaromtrent
quaestiën waren gerezen.
Over de uitkomsten welke in 18S7 de voor Europeesche
rekenii.g gedreven tabaksteelt, zoomede de rijst-en andere
cultures opleverden , wordt uitvoerig gehandeld in hoofdstuk O van dit verslag. De handel, ook de binnenlandsche, waa levendig, 'j Over het algemeen was in 1887 de

gezondheidstoestand ter Sumatra'a Oostkust bevredigend.
Echter had men ia sommige landschappen nog al van de
pokziekti' te lij!en en in enkele kuststreken van malariakeortsen. In het landschap Deli is men ter hoofdplaats
Latoean Deli met goed gevolg overgegaan tot het boren
van artesische putten ter verkrijging van zuiver drinkwater.
Naarmate h^t gebruik hiervan toeneemt, mag men verwachten dat het tor nog toe zeer hooge sterftecijfer op die
plaats zal afnemen. Ook in bot afgeloopeu jaar viel we Ier
te constateeren dat vele Battaks door hunne toenemende
aanrakingen met Maleiers tot den Islam overgaan.
§ 10. Riouw ai

onderkoorigheden.

Zoowel in Lin.Lrgp-Riouw als in Indragiri kort de stand
van zaken bevredigend worden genoemd. Du contractueele
bepalingen werden door de inlandsche besturen naar behooren nageleefd en bereidwillig verleenden zij hunne medewerking tot eene aanvulling daarvan ten einde misdrijven
of overtredingen, met Intrekking tot telegraafverbindingen
door onderdanen van inlandsche vorsten begaan, binnen
onze "rechtsmacht te brengen. Met Lingga-Riouw wem te
dier zake onder dagteekening van 11 Januari 1887, en
met Indragiri on er dagteekening van 22 Mei daaraanvolgende , eene Suppletoire overeenkomst gesloten. ")
Ook toonde liet Lin--ga-liiouwsch bestuur zich bereid
om , tegen de door het Gouvernement geboden schadeloosstelling van f 20 000 ' s j a a r s , te rekenen van 1 April 1888

wenachan over.
Voor den landbouw was het afgeloopen jaar niet onvoordeelig. Zoowel in Indragiri als in de andere landstreken
OJ) den vasten wal van Sumatra viel de rijstoogst bevredigend uit, terwijl in Lingga-Riouw de teelt der voornaamste uitvoerproducten (peper, gambier en sago) naar
wensch slaagde. Ook de marktprijzen dezer producten bleven toonend, schoon zij iets gedaald waren , vergeleken
bij die van 1886.
§ 11. Banka.

Met betrekking tot de orde en veiligheid in dit gewest
luiden de over 1887 ontvangen berichten weder g u n s t i g ,
behoudens dat zich een paar malen onder de Chineesche
mijnwerkers kleine ongeregeldheden voordeden , die echter
spoedig onderdrukt werden , en dat het aantal zware misdrijven iets grooter was dan in het jaar te voren.
Bewegingen op godsdienstig gebied deden zich niet voor ,
maar wel was er op de hoof Iplaatsen der afdeelmgen onder
sommige familiën zekere neiging tot godsdienstig vertoon
anngelegden W«t tusschen beide plaatsen, ter lengte van 18 K.M., op te merken. De Islam breidde zich evenmin uit als het
in «ogenschouw te nemen De verdere reis tot aan zee geschiedde Christendom.
Het handelsvertier kenmerkte zich door eenige levendiggebed op laatstgenoemde rivier, namelijk tot Poeloe Lawan per
prauw , waarmede drie dagen gemoeid waren, van daar tot I'oeloe heid ; de afzet van boschproducten , van welker inzameling
Moeda per stoombarkas, en op het lagere gedeelte der rivier per weder op groote schaal werd werk g e m a a k t , speelde daarbij
Btoomschip Tmiale van de gouvernementsmarine. „Alzoo is liet bewijs
geleverd"', schrijft de resident, .dat de Kampar-rivicr, gedurende de eene voorname rol.
Over het algemeen was de gezondheidstoestand bevredagen dat het hoogtij is en de vloedgolf loopt (volle en nieuwe
maanl, voor barkassen he\aarba:ir is, mits men een goeden loods digend.
hebbe en de gevaarlijke plaatsen slechts gepasseerd worden niet oploopend water, wanneer de vloedgolf voorbij is getrokken''.
') Over de uitoefening door het Gouvernement van het haven3
) Deze overeenkomst, waarbij tevens op sommige andere punten
beheer en de havenpolitie in de voornaamste inlandsche havens van
de
bestaande contractueele bepalingen van 1857 en 1868 in overdit gewest zie men hooldstuk E § ö.
eenstemming met de tegenwoordige behoeften werden herzien, is
s) De eerste is reeds aan de Staten-Generaal medegedeeld (zie de door den Gouverneur-Generaal bekrachtigd by besluit dd. 7 Maart
1888 n°. 1.
atukken der zitting 1887—1888 - 6 7 — n°. 6).
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§ 12.

Billuuu.

Op politiek gebied viel uit dit gewest niets bijzonders
te vermelden. De verhouding der bevolking jegens ons
bestuur was even bevredigend als de veiligheid van personen en goederen. Ook de gezondheidtoestand ga! geen
stof tot klagen. Oe handel was vrij levendig, terwijl de
rijstbnuw , op grootere schaal gedreven dan in 188(i , een
ruim beschot opleverde.
Onder de inheemsche en de Chineesche bevolking maakte
zoomin de Islam als de Christelijke leer vorderingen ; integendeel nam het aantal Koomsch-Katbolieke Chinee/.en
eenigszins af.
§ 13. Westerufdeeliny

van

Borneo.

Onder het in dit gewest, zoo talrijke Chineesche element
dreigden in het afgeloopen jaar — zooals reeds met een
enkel woord in 't vorig verslag (blz. 11/12) werd gemeld —
gehc'ine genootschappen zich te ontwikkelen, die eene voor
do rust en orde ge aailijke strekking hadden. Reeds het
gerucht dat zoodanig genootschap ter Hoofdplaats Pontianak
ontdekt w a s , bracht zoowel onder die Chineezen die niet
daarin waren opgenomen als onder de Maleische bevolking
spanning en onrust teweeg, omdat men daarin de voorbode meende te zien van eene herhaling der Mandhorsche
verwikkelingen. Toen het Europeesch bestuur genoegzame
inlichtingen verzameld had , werden de vijf oprichters van
het eedgenootschap verhoord , op grond dat hunne politieke
uitzetting in overweging was genomen, en werd hun een
termijn gesteld binnen welken zij zich schriftelijk konden
verdedigen. Twee hunner, die eene landsbedieniug vervulden , werden inmiddels uit hun ambt ontzet, en begaven
zich naar Batavia , waar de óéne kort daarop kwam te
overlijden. Hunne tegen den voorgenomen maatregel bij
den Gouverneur-Generaal ingebrachte bezwaren werden
niet overtuigend bevonden , weshalve bij Indisch besluit
dd. 18 Januari 1888 n°. 13 ten aanzien van 3 der bedoelde
Chineezen , als zijnde elders geboren , de verwijdering uit
Nederlandsch-Indië werd gelast, en aan den vierde , als
geboren in dfl Westerafdeehng van Borneo, het verblijf in
bepaalde gedeelten van Nederlandsch-lndië werd ontzegd.
In de afdeeling Montrado werd het bestaan van een tweetal
Chineesche eedgenootschappen ontdekt, doch het bleek dat
deze vijandig tegenover elkander stonden , terwijl het op
de deelgenooten uitgeoefende politietoezicht geen gevaarlijke
bedoelingen deed ontdekken ').
In Mandhor, waar de vestigingen gelegen zijn dir tot
de ontbonden Lanfong-kongsi behoord hebbende Chineezen ,
bleef in 1887 de tijdelijke plaatsing van een controleur nog
gehandhaafd , hoofdzakelijk om er de nieuwe orde van zaken
op g a n g te brengen, voortvloeiende uit de onderwerping
der bedoelde Chineezen aan dezelfde regelingen, o. a. ook
wat de aan da inlandsche vorsten verschuldigde belastingen
betreft, als in de staatjes Pontianak , .Maiupawaen Landak
voor de Chineezen in 't algemeen gelden (verg. vorig verslag blz. 11). Met 1 Januari 1888 is echter de in October
1884 voorloopig ingestelde coutröle-afdeeling Mandhor
opgeheven , en thans zijn dus de over de verschillende
nederzettingen der ontbonden Lm fong-kongsi door ons aangestelde Chineesche hoofden (die bij Indisch Staatsblad 18IS7
n°. 182 voorgoed in de. organisatie van het Chiueesch
bestuur der residentie Westerafdeehng van Borneo wer len
opgenomen) zelfstaudig met liet bestuur over hunne uudeihoorigen belast. Het ligt in de bedoeling om met de
intrekking van de tijdelijke militaire bezetting te Mandhor
nog tot aan het einde van 1888 te verwijlen.
ü e verhouding van de verschillende inlandsche vorsten
tot het Gouvernement bleef naar wensch. In het afgeloopen
jaar gelukte het weder eenige staatjes over te halen tot
eene betere regeling van hunne grenzen. Zoo werd thans
eene behoorlijke gifineerhoiding vastgesteld tusschen Landak
eenerzijds en Sambaa en Sauggou anderzijds, zoomede tusschen Sekauou en Meliou. Mei den in 1886 opgetreden

') Sedert is door den resident bjj politieverordening (ziedeJavasche Courant dd. 6 April 188S) niet alleen de oprichting van, maar
ook het deelnemen aan of het bevorderen van de uitbreiding van
Chineesche gtheime genootschappen strafbaar gesteld.
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nieuwen radja van Meliou en zijne mantri's werd op 7 J u l i
1887 een meer aan de tegenwoordige eischen beantwoordend
contract gesloten , ter vervanging van dat van 26 October
1869 en van de suppletoire akte dd. 15 Maart 1881. De
nieuwe overeenkomst is sedert door de Indische Begeering
bekrachtigd bij besluit dd. 5 Maait 1888 n°. 1. In Sintang
had i i Augustus 1887 de verkiezing plaats van den als
toekomstigen paneiubahau van het landschap aan te wijzen
persoon. Als zoodanig werd door de groote meerderheid der
kiesgerechtigde hoofden en vooriiaamsten onder de Malei.-che
en Dajaksche bewoners — bij ontstentenis van wettige nakomelingen dts panembahaus — gekozen diens tweede onwettige zoon, daar de oudste niet in aanmerking wens/rite
te komen. Bij Indisch besluit dd. 19 October 1887 n°. 5
werd deze keuze goedgekeurd.
Omtrent de Dajaksche zaken is het volgende te melden.
In strijd met de vroeger door hen bezworen beloften
bleven de Songkong-Dajaks aan hun wettigen gebieder , den
panembahau van Sangirou , alle rre 1 ".-/.aamheid weiger n ,
zoodat de/.e, ziel. oi
cl. u y oe. :e om zijn gezag te
doen gel .en, u .,e. ..fgei.njpe.. jaar e: toe overging o m ,
voorloopig vuor den tijd van drie jaren , bedoelde Dajaks,
overeenkomstig hun verlangen, onder de bevelen van den
sultan van Saoibas te stellen. De evengenoemde Songkon"-Dajaks, die tegenover andere stammen eene dreigende houding Lauden aangenomen , zagen zich onverwacht: door
de vereenigde Goen-, Sekadjang- , Soera- en LmpoejoehDajaks overvallen, eu bekwamen bij die gelegenheid, behalve een paar gewonden, vijftien duoden , wier hoofden
door de aanvallers werden buit gemaakt. Bij de afsluiting
van dit gedeelte van het verslag was de zaak m g in onderzoek. Ook werd in de Melawi-struek een Limüei-Dajak
door Kajao-Dajaks gesneld en een ander gewond. In
dn vourvul wei i door de besturende ambtenaren aanleiding
gevonden om ue lujds sedert jaren hangende g t schillen
tusschen de Dujaks , gevestigd aan de Melawi-, en d i e ,
wonende aan ue Kajau-rivier, tot een punt van onuerzoek
t e m a k e n , met het gunstige gevolg dat bedoelde gej-eliillen
in Juni 1887 uit den weg konden worden geruimd. Ook
werd eene verzoening tusscben eenige Dajaksem.' stammen in
Landak en ae Laru-uajaks van Samba* tot ttand gebracht.
In de Batang Loepar-landen (afdeeling Bintang) n u de
toestand — dank zij ook de samenwerking met het Serawakscu bestuur (zie blz. 2 hiervóór) — ordelijker g e worden. Van snelpartijeu al laar werd in 1837 niet vernomen , en denkelijk zullen óie moorden zeldzamer woruen nu de genoemde Dajaks vrijwillig afstand hebben
gedaan van het onder hen heersdiend gebruik , volgens
hetwelk het einde van den rouw over het verlies van een
familielid niet gevierd kon worden zonder het bezit van
een gesuelden kop. Tot den verbeterden staat van zaken
in bedoelde grensstreek droeg ook veel bij d a t , na langdurige voorbereiding van bestuurswege , in den aanvang van
December 1887 eeue verzoening tot stand kwam tusschen
de Batang Loepars eenerzijds en de verschillende Dajaksehe
stammen van de Boven-Kapoeas, wonende tusschen BUat
en Poetoes Sibou , anderzijds. In den eersten tijd worden
echter voor de Batang Loepar-lan len nog bijzondere bestuursmiddelen nuodig geacht. Wel is er met 31 December
1887 het sedert 1880 aanwezig militair garnizoen (:e Xai ga
Badou) ingetrokken en zijn tevens de in October lfc'85 iu
dienst genomen Maleische huurlingen , die Op een paar
plaateen in bezetting waren g e l e g d , afgedankt, maar to
gelijkertijd is , als tijdelijke maatregel, hut getal gewapende
(van achterlaa.lgeweren en kapmessen voorziene) politie—
dienaren van 16 — cie tot dusver te FodoeIfadjangwaren
gestationneerd — gebracht op 70 Echter is ook teruggekomen op de in September 18S3 (zie het verslag van 1886
blz. 56) bevolen tijdelijke splitsing van de onde.rafdeeling
Boven-Kapoeas, waartoe de Batang I.oepar-landen belmoren,
in eene ouderafdeeling Batang' Loepar-landen, met een eigen
controleur te Nanga Badou , en in eene onderafJeelmg
Boven-Kapoeas, met een eigen controleur te Smitou, en
wel in dier voege dat te Naoga Badou een controleur is
behouden gebleven , maar diens ressort uu voortaan ook
dat van den eotitrcltmr van Si:;ite.u o m v a t , w u a r , in stede
van een controleur, een adspirant<entroleur is geplaatst,
rechtstreeks ondergeschikt aan den controleur te >*ai g a
Badou. Deze voorziening draagt vocrloorig neg een tijdelijk
karakter.
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districtshoofl der Boven-Doessoen) schonk de Indische
Begeering een openlijk blijk van waardeering.
\'rr: snelpartijen tnaschen 'V Dajakscbe stammen onder
heetcii, in het Ittjzotider ope
'. In-gouvemeling hoorde men in IN87 minder dan in vorige jaren.
ments-nederzettingen.
l>e Islam bleef voortdurend veld winnen, vooral in dio
De Ulam breidde
ricb.
Is in geringe mate,
u i t , terwijl ook het CbrUl
Ie aanhangen won. streken waar de heidensche Dajaks veel met Mohamme
Uitgezonderd in de :.'
. *. waar de productie danen in aanraking komen. Daarentegen was de voortgang
de behoeft.' verre overtr f. ■.
rij«to gat ongunstige uit- der evangelisatie luttel te noemen.
De hoofdbronnen van bestaan, landbouw en inzameling
komsten. Wegeni de fi
ig ili«' op Java bestond
naar rietatekken vav. R Kien de aanplantingen Tan van boschproducten , leverden door schralen oogst on lage
suikerriet in dit ge* n
jk uitgebreid. De inzame prijzen minder verdiensten op dan anders, hetgeen velen
ling van boschpn
.. .
T en meer achteruit. In uit do bisnedenstrekeu tot emigratie uaar Sumatra'a Oost
kust deed besluiten.
den handelt u..
ndigheld te I espeuren.
Als gewoonlijk iieerschten af eu toe koortsen en buikVan epi! mi
i ~ west verschoond. Öerallen
v>
van pokken . i
"
- :il veelvuldig onder de ziekte , echter niet in verontrustende mate. Meer vrees
bevolking TO rs
"oeg echter, evenals in het verwekte in een deel der afdeeling Doessoenlanden de pok;voorafgega
-■ aardig karakter, zoodat de ziekte, die zich i:i Juni 1887 aldaar vertoonde en bij het
einde des jaars nog niet verdwenen was. Gelukkig echter
sterfte g
behield de ziekte een goedaardig karakter.
In twee der Tanah Boemboe-districten, namelijk in
§ 14.
- . Ootttrqfdeeliaff TIK Bomen.
Tjingal-Menoongoel-BangkalaAn en in tëatoe Litjin, werd
De naar
streken van dit gewist uitgeweken in Oetober 1887 door bet Gouvernement voorzien in de
sulta' • voormalige Bandjermasinscbe rijk, sedert Juni 1883 en Januari 1887 nojr niet definitief ver
onder Ie
I OoiSTl MOHAMAD SEMAN , onderwierp vulde plaatsen van bestuurshoofd. Voor de drie eerstzich Log
m gezag, maai- gevoelde zich, na dê gemelde onder één bestuur staande landschappen viel de
nederlaag
Maart 1887 in deKaha\jan toegebracht keuze op den oudsten wettigen zoon van den overleden
(zie v rig
- blz. 13), niet krachtig genoeg om weder bestuurder, terwijl in de plaats van het overleden hoofd
band
- ; te treden. In Augustus 1887 kon dan van Batoe Litjin gekozen werd diens broeder. Beiden waren
ook .
r worden overgegaan tot de ontruiming door de mantri's , hoofden en oudsten aanbevolen en hadden
van • ■:...M in die streek — te Toejoen — opge 1 het bestuur reeds waargenomen. De voorwaarden , ■waarricht ■
•. militairen post. De voornaamste Oet onder zij het hestuur hadden te voeren, werden omschreven
Danomsche
. die door de opstandelingen in liet in eens hun uitgereikte instructie.
Onze bemoeiingen met de zelfbesturende landschappen
verzat v. ■
gesleept, waren reeds vroeger naar Kwala
ter oostkust van dit gewest hadden voornamelijk ten doel
Kapoeas
gDajaklanden) afgekomen o m d e n c o n t r o
leur ham
rerping aari te bieden, en een eed van trouw het beletten van slavenhandel. Daartoe werd dat kustgebied
aau
" ur Bf te legïren. Ken der bedoelde Dajakscbe weder af en t o e , op ongeregelde tijdstippen, hekruist door
hoofden □
. \er.i<. nst. lijk door t e trachten een der een der te Btmdjermasiu in station liggende oorlogsbodems.
ondernemendste aanvoerders van de opstandelingen, toen In het kustgebied der Berousche landen kwam het bij
deze zich in I Z1' i I der Oei Danoma vertoonde, gevangen die tochten meermalen voor dat slaven aan boord van het
te n e m e . :
Ike gelegenheid die opstandeling, daar oorlogsschip eene schuilplaats zochten, die dan aan den
hij zie i verzette, het leven liet. In den laatsten tijd naast: ij gevestigden Buropaeachen ambtenaar werden over
tracht MOHAUAD .SEMAN weder krachten te verzamelen gegeven en van dezen hunne vrijheid erlangden. Om met
in de Boven-Kapoeas. In Februari jl. deed hij aan het meer vrucht tot bemoeilijking van den aanvoer van slaven
onderdistrictshoofd van de Midden-Kapoeas twee eenslui (meestal afkomstig van de westkust van Celebes en van
dende brieven toekomen , respectievelijk gericht aan den de ter noordoostkust van Borneo gelegen eilanden) te kunnen
Gouverneur Generaal en aan den resident, handelende over optreden, zal het aantal onder civiel bestuur staande politiede voorwaarden waarop hij h t t verxei sou willen laten , raartuigen m dit gewest met ecu stoomjadit vermeerderd
v a r e n , doch de inhoud was zoo ongepast dat de resident worden, bestemd om in het noordelijkst deel van ons gebied
zich, in het belang van de waardigheid van het Gouver- ter oostkust blijvend geatationneera te worden, opdat de
Dement, verplicht achtte de geschriften te doen t e r u g - j daar geplaatste ambtenaar zich daarmede te allen tijde
zenden en aan MOHAMAD SEMAN te doen weten d a t , wan zoowel over zee als op de rivieren zal kunnen bewegen.
neer hij zich wenschte te onderwerpen, hij zich van het De aanrakingen met ds inlandsche bestuurders liepen over
gewone lvstuursaangelegenheden en kenmerkten zich niet
stelieu van eischen z;u moeten ontbonden.
door meldenswaardige bijzonderheden. De quaestie der beIn de afdeeling Doess onlanden vielen gedurende de stuursopvolgirg in I'asir (zie vorig verslag blz 13) kon
maanden Juin t/m. Augustus 1*87 kort achtereen ter in het goede spoor worden gebracht; de indertijd door de
hoofdplaats .Moeara Teweh en in de omstreken eenige Regeering aangewezen opvolger werd tot sultan verheven
misdrijven voor, die het werk van een complot schenen en in Februari jl. als zoodanig door den resident bevestigd
te zijn. Onder anderen greep eene op den assistent-resident
g e m u n t e amokpartij plaats op het erf van diens woning.
§ 15. Cekbes en onderhoorigheden.
Bedoelde ambtenaar was echter afwezig; maar een politiooppasser werd gedood en een ander gewond, waarna een
In de gouvernemeiitslanden viel niets van politiek belang
derde den amokmaker neervelle. In de overige tot het
rechtstreeksch gouvernementsgehied behoorende afdeelingen voor. ') Voor den welstand der bevolking aldaar waren de
ondervond de geregelde werking van ons gezag geen omstan ligheden in 1887 minder gunstig en er ondernamen
moeilijkheden.
dan ook minder personen de bedevaart naar Mekka dan
Ten aanzien van de in den aanvang van 1887 (zie vorig in 1886. De handel bleef g e d r u k t , als een gevolg van
verslag b h . 13) uiteengejaagde bende onder aanvoering" den slechten koffieoogst. Ook slaagde het rijstgewas min
vau wijlen TOEMENGGOEM; GAMAR , die de afdeeling Mar- der goed dan in 1886; daarentegen wierpen de djagongtapoera in onrust trachtte te brengen, is aan te teekenen aanplantingen eene ruime opbrengst af. Over de volks
dat van eene strafrechterlijke vervolging zijner aanhangers, gezondheid viel niet te klagen. Aan eenige ijverige en
waarvan in 't geheel ruim een 30-tal gevat waren, is afge trouwe regenten schonk de Indische Regeering de zilveren
zien, bij ontstentenis van in rechten geldige bewijzen. medaille voor burgerlijke verdiensten, aan één hunner een
Echter zijn 14 hunner, die zich geheel uit eigen beweging eereblijk in goud.
bij GAMAK hadden aangesloten, en na diens nederlaag het
verzet op eigen hand nog eenigen tijd hadden trachten
vol te houden, bij politieken maatregel naar Java gerelegeerd
') WejSBB het gewicht daarvan, ook uit een staatkundig oog
(Indisch besluit dd. 6 April 1888 u°. 8). De overigen punt, verdient reed» hier vermelding dat het noodige is voorbereid
om dit gewest telegraphisch met Java te verbinden. De kabel, die
waren in 't laatst van 1887 op vrije voeten gesteld.
van Bttoebondo (Oost-Java) naar Maka.sser zal loopcn en ook de
Aan een paar verdienstelijke eerste inlandsche hoofden ^westelijke hoofdplaats Boelelcng op Bali zal aandoen, moet in
(het districtshoofd van Martapoera en het waarnemend Oetober 1888 gelegd worden.

Wat dl' veilighei l van persoi en
west betreft, deze kon over hel

wn in dit ge
bevredigend
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Onze aanrakingen met de talrijke inlandsche staten kon schepen) en met bedreiging van geweld indien aan de
den haar vredelievend karakter behouden, ofschoon de gestelde eischen niet werd voldaan , kwam de sultan tot
bestuurders van Loehoe en Boeton, wier houding niet van inkeer. Hij verscheen met de gezamenlijke leden van zijn
het noodige ontzag g e t u i g d e , eerst na een krachtig op rijksraad bij <ieu gouverneur aan boord van het ramtorentreden onzerzijds tot betere inzichten kwamen. W a t de schip Ko/iiii-/ der Nederlanden, vroeg vergiffenis voor zijne
moeilijkheden met Loehoe betreft, kon reeds in 't vorig onbetamelijke houding en gaf de verzekering van zijne
verslag uitzicht worden gegeven op eene minnelijke o p  medewerking tot eene betere bewaking der steenkolenlossing. Oflnboon het voor de sluiting vun een nieuw loodsen. De gevraagde vergiffenis werd verleend, waarna
contract door den vorst afgevaardigd gezantschap reeds in de sultan het bestaande contract beëedigde en in zijne
Juli 1887 LoR'ioe verlaten h a d , verliepen ar ('enige weken waardigheid door den gouverneur bevestigd werd. Bij
alvorens de Loehoesche grooten Makasser bereikten , daar het tegenbezoek dat de gouverneur daarop, vergezeld van
hun gebieder du bemiddeling van de leenvorstin van Boni de geheele landingsdivisie der drie oorlogsschepen , aan
had ingeroepen om in zijnen naam het gezantschap van ; wal bracht, lief de ontvangst niets te wenschen over, en
instructies te * oorzien, aan welk verzoek deze echter bc bleek tiet machtsvertoon op de stijf'toofdige bestuurders
zwaar maakte gevolg te geven , zoodat het gezantschap, van Boeton een heilzameu indruk te hebben gemaakt.
dat zich iur.uddels in Boni ophield, nog eerst eene behoor
Onderscheidene geschillen tusschen de staatjes onderling
lijke volmacht uit Loehoe moest ontbieden. Den loden werden door de tussehenkomst van ons bestuur uit den w e g
September 1887 kwam te Makasser het nieuwe contract geruimd. Zoo slaagde de assistent-resident ter beschikking
tot stand , waarna de gevolmachtigden naar Loehoe terug e r i n eene botsing te voorkomen die tusschen den vorst van
keerden , weinige dagen later gevolgd door den gouver Soppeng en de leenvorstin van Boni dreigde te ontstaan
n e u r , die zich met een eskader (samengesteld uit de beide ter zake van een door laatstgenoemde begaan verzuim bij
ramtorenschepen en het stationschip) derwaarts begaf, zoc- het overlijden en de begrafenis van beider aanverwant,
■wel om den vorst de voor hem uit het gesloten contract den doeloeng van het aan Botd onderhoorige landschap
voortvloeiende verplichtingen duidelijk te m a k e n , als om Lamoeroe. Op verzoek van eerstgenoemde verleende diezelfde
in zijne tegenwoordigheid openlijk en plechtig de afschaf- J ambtenaar zijne, medewerking ter beëindiging van een
fing te doen uitspreken van het in Loehoe als strandrecht | tusscben twee Boppengsche hoofden gerezen geschil over
geldende gebruik om schipbreukelingen te snellen en zich ; het bezit van padivel ien , dat zij door de wapenen hadden
hunne goederen toe te eigenen. Overeenkomstig een vooraf willen beslechten. En in den aanvang van 1888 mocht het
door den gouverneur voorgeschreven ceremonieel had de den gouverneur gelukken een zeer netelig geschil tusschen
ontvangst naar behooren plaats. Te Palopo, waar bet Boni en Wadjo uit den weg te ruimen op het oogenblik
Loehoesch bestuur voor den gouverneur eene woning had dat Boni reeds toebereidselen maakte om tegen Wadjo op
doen in gereedheid brengen, werd met den vorst en zijne te trekken , welke gebeurtenis , als zij niet tijdig ware ver
hoofden eene samenkomst gehouden, waarbij de vorst aan hoe 1 . ten strijd had kunnen doen ontbranden waarin waar
al de verzamelden verkondigde dat de bovenbedoelde » adat schijnlijk andere Vorsten van Zuid-Celehes zouden zijn
biasa" van stonde af aan voor altijd was afgeschaft en medegesleept. De aanleiding van het geschil was hierin
dat voortaan ieder die zich daaraan mocht schuldig maken gelegen dat de Wadjosche prins AROE PADALI , nu hij als
met den dood zou worden gestraft. Tegen een bezoek aan hoofdvorst van Wadjo was opgetreden (verg. vorig verslag
boord der ramtorenschepen zag de vorst zoozeer op, dat de blz. 14), de in 187b' aan de leenvorstin van Boni bij erf
gouverneur het beter oordeelde daarop niet aan te dringen. stelling toegekomen Wadjosche waardigheid van » r a n r a n g
Uit de houding van sommige niachthebbenden in Loehoe, talotanreng," welke hij tot dusver als waarnemer vervuld
onder anderen van den eersten rijksbestierdcr en den sjah- h a l , buiten Boni o m , nedergelegd en overgedragen had
bandar, viel af te leiden dat de v o n t t o t hiertoe zijn gezag op een oom der vorstin , den Wadjoschen prins L A PASA.niet met kracht had weten te handhaven. De sjah bai.dar, die MOELA. De Bonische vorstin , over deze daad van Wadjo
zich tij )ens 's gouverneurs aanwezen aan grove nala'igheid ten hoogste gebelgd , eischte de teruggave van de waardig
had schul lig g e m a a k t , werd nu echter te cli-»r take uit heid om daarover ten behoeve van hare dochter te be
zijn ambt ontzet. Na den vorst in afscheidsbezoek te hebben schikken , waartegen , naar zij meende, van gouvernementsontvangen , begaf de gouverneur zich, vergezeld van den wege geen beswaar kon bestaan, omdat art. 29 van het
tweeden rijksbestierder, naar de tot Loehoe behoorende tusschen het Gouvernement tu Boni bestaande politiek
kustplaats Biugkoka , waar eveneens de verzamelde hoofden cont:act alleen de leenvorstin, de leden van den h a d a t e n
en bevolking met het verbod tegen verdere toepassing van den rijksbestierder noemt als degenen aan wie het b e de adat biasa en met de daartegen door den vorst bedreigde kleedeu van waardiglie len of ambten buiten Boni verboden
straf werden bekend gemaakt. (De tocht naar Biugkoka is. Tot onderzoek van het geschil begaf de gouverneur zich
werd door de ramtorenschepen niet medegen.aak! , om te in Februari jl. naar Boni en Wadjo, en mocht er toen in
voorkomen dat de bevolking de vlocht naar de boawben slagen de leenvorstin van hare eischen te doen afzien,
zou nemen als zij deze bodems hare kampongs zag naderen.) terwijl hij van den hoofdvorst van Wadjo , wiens handeling
Kon de quaestie met Loehce geacht worden , door den I in deze niet kon worden g e w r a a k t , wist te verkrijgen dat
geschetsten loop van zaken , op eene voor bet Gouverne deze ook van zijn kant trachtte door een verzoenend schrijven
ment waardige wijze te zijn beëindigd, ook d e ' e s t u u r d e r s de opgewonden gemoederen in Boni tot bedaren te brengen.
van Boeton erkenden ten laatste hunne tekoitkomingen , In dat schrijven wees de hoofdvorst er op dat, volgens de
welke hierin bestonden dat zij al sedert vrij geruimen tijd Wadjosche instellingen, bet ranrangschap slechts mocht
zekeren onwil hadden aan den dag gelegd in de afdoening berusten in banden van een in Wadjo gevestigd persoon;
van zaken , in verband staande met de bewaking der marine- dat daarom L A 1'ASAMOKI.A , als zijnde de naaste in Wadjo
kolenloodsen aldaar. In Mei 1887 begaf de gouverneur a c h aanwezige erfgenaam der leenvorstin, tijdelijk in hare
naar Boeton ten einde den toen sedert weinige maanden ver rechten was getreden, maar dat zij als eerste rechthebbende
kozen nieuwen sultan (zie vorig verslag blz. 15) daarover te op de waardigheid bleef erkend, zoodat dan nok LA PASAonderhou len en , ingeval de ontmoeting bevredigen 1 afliep , MOELA het ranrangschap aan haar of hare dochter zou
hem tegelijkertijd in zijne waardigheid te bevestigen. Ook de moeten teruggeven zoodra één harer zich binnen Wadjo
houding vun den nieuwen sultan was niet naar behooren, mocht komen vestigen.
zoodat de gouverneur, toen de sultan niet aan boord van het
oorlogsschip wenschte te komen , noch zijn rijksraad tot
De secretaris voor de inlandsche zaken volbracht in
hem wenschte af te vaardigen , zich er toe bepaalde , door September 1887 eene zending naar Sidenreng ter oplossing
tusschenkomst van den hem vergezellenden assistent-resi van eene quaestie , in verband staande met de bekrachtiging
dent ter beschikking, het Boetonsch bestuur in verzuim van het in 18^6 met dat lijk gesloten nieuwe contract,
te stellen , indien de nieuwe vorst niet binnen e n e maand uit eeu van welks artikelen de Indische Begeering een paar
te Makasser verscheen om zich te verootmoedigen over zinsneden wenschte weggelaten te zien. Nadat de vorst en
zijne tekortkomingen en aanvraag te doen om totdebeëe- de ha.lat hierin badden toegestemd , volgde de bekrachti
diging van het met zijnen voorganger bestaande contract g i n g van het contract bij Indisch besluit dd. 2 3 Januari
te worden toegelaten. Eerst toen eeu paar maanden later 1888 n°. 6. Omtrent het ook aan den tegenwoordigen vorst
de gouverneur zich weder naar Boeton begaf, nu echter van Sidenreng » in bewaring" gegeven gouvernementsge
met drie oorlogsbodems (waaronder de beide ramtoren- bied Pare Pare (zie vorig verslag blz. 15), waar de in
October 1885 overleden hoofdvorst van Wadjo als regent
Handelingen der Statcn-Generaal.
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het bewind voerde, vindt men uangeteekend dut na diens overlijden de vorst van Sidenreng liet bestuur over Part'; Pare zelf
heeft iu handen genomen. Onder liet inhalig beheer van
wijlen genoemden regent moet de vroeger te Pan'-Pare zoo
belangrijke kofflebltndêl zich grootendeels uuur Loehoe 60
andere kustplaatsen bobben verlegd en moeten dientengevolge vele handelaren van Pare rare zijn verhuisd.
De houding van Wadjo getuigde van toenad-ring. Niet
aleehta dat de reedt genoemde u o i PADAI.I, ook na zijn
Optreden als hoofd vorst , bij zijne reeds zoo dikwerf g e bleken goede gezindheid j"gens het Gouvernement volhardde,
maar ook de » tjukoeridi , een der iet voornaamste Wad-

joecbe vorsten , kwam in September 1887 naar Mskssser

om bij den gouverneur zijne opwachting te maken, terwijl
de » ranrang toea" zich mede tot het gewestelijk bestuur
in betrekking stelde. Tijdens de gouverneur zich in Februari j l . , voor het onderzoek in zake bet geschil met Boni,
iu Wadjo ophield, kwam bij te Lngoesi nog met verschillende
andere voorname Wadjoreezen in a a n r a k i n g , o. a. met den
pillu , den pabitjara . den datoe van SawittO , enz.
De reeda vóór eenige jaren aan het bewind gekomen
vorstin van Barroe kwam in September 18tfJ met hare rijksgrooten te Makasser om bet GouTernement hulde te brengen ,
bij welke gelegenhei 1 zij alsnog iu bare waardigheid bevestig! en op den 28sten van genoemde maand een aan
de tegenwoordige eiseben beantwoordend nieuw contract
met n a r gealoten w e n . In diezelfde maand werd ook bet
niet Rappaug bestaande politiek contract door een nieuw
vervangen . waartoe een derwaarts gezonden ambtenaar als
gemachtigde van deu gouverneur optrad. Omtrent de bekrachtiging van dit laatste contract, en ook van het hoogtr
besproken contract met Loehoe , is hier te lande nog geen
bericht ontvangen. ') Verder bood zich in bet afgeli'open
jaar de gelegenheid aan om met eenige andere staten of
staatje» op Celebea, wier contractueele verhouding tot het
Gouvernement nog niet lang geleden opnieuw geregeld
w a s . ! :: sup;detoire akte overeen te komen omtru;.t de
over
goavernementa-reehtbanken en rechters
va:.
p van mijdrijven of overtredingen door
OE •
c •• >rsten met betrekking tot telegraarver. Dit waa het geval met tfidetireng, de
Man
-" tjea Balangnipa, I'ambueang en Madjene
en bet AJ
rjjk Laiwoei.
Z ..- lit i
_
- igen ; ekei.d i s , heeft zich in het
Daj:i
-Katholieke geestelijke op de
La:.'.
. eüjk aan de Kendari-baai. gevestigd,
met het loei im, zoo mogelijk, eene missie onder ne
heidenscbe Alfoeren van Midden-Celebes voor te bereiden.
Die missionaris is in Üctober 1887 naar J a v a teruggekeerd.
Volgen- de ambtelijke berichten over 1887 scheen zijn
arbeil weinig vrucht te rtragen, maar maakte de Islam in
Midden-Celebea en op liet oostelijk schiereiland nog steeds
vorderingen.
§ 16. Menado.
In de Minahaaaa werden de openbare rust en orde nergens
noemenswaardig verstoord. Ook de veiligheid van personen
en goederen liet er weinig te wenschen over. Terwijl de
opbrengst der koffietuinen zeer gering was , gaf de oogst
der voornaamste voedingsgewassen (rijst en djagong) een
redelijk beschot. Over het algemeen mocht de gezondheidstoestand , ook in de overige gedeelten van het, gewest,
gedurende bet ufgeloopen jaar gunstig beeten. De handel
bleef g e d r u k t ; alleen werden uit sommige streken buiten
de Minahassa belangrijke hoeveelheden boschproducten uitgevoerd.
In de Gorontaloacbe landschappen, waar al sedert j a r e n ,
buiten den djoegoegoe (rijksbestierder) ter hoofdplaats

') Het contract nut liarroe is door den Gouverneur-Generaal
bekrachtigd bij besluit dd. 'J4 Maart 1888 n°. 5. In 1887 z(in overigens bekrachtigd : onder dagteekening van 5 Juli de (in vorige verslagen onvermeld feUevca) nieuwe overeenkomst, die den Itataa
December 1885 n e t Laiwoci werd gesloten, zoomede onder dagteekening van 18 Octiber de in 188G (zie vorig verslag blz. 15) tot
stand gekomen herziene contracten met liima en Dompo. Het contract met Laiwoci is reeds aan de Staten-Gencraal medegedeeld (zie
de stukken der zitting 1887—1888 — 97 — n». 8).
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(ïoroiitalo, '; geen radja's of rijksgrooten meer in functie
zijn , daar hunne achtereenvolgens opengevallen plaatsen
opzettelijk onvervuld waren gelaten in verband met de
nog steeds in beraad gebleven quaestie der invoering van
'a Gouvernement* rechtstreeksch bestuur aldaar (verg. het
verslag van 1875 , blz. 2:1), is het zelfbestuur dientengevolge
in handen gekomen van de marsaolehs (districtshoofden).
Die toestand leidde tot velerlei misbruiken , en in 1885
nam de toenmalige assistent-resident het initiatief tot het
ontwerpen van verschillende regelingen om aan die misbruiken , waardoor de Gorontalosche landschappen steeds
meer achteruitgingen, een einde te maken. Die regelingen
hadden betrekking op het inwendig bestuur der districten,
op verschillende kampongbelangeu, op de bewerking van
sawahs en van tuinen en het onderhoud van wegen, op
de heffing van de bassil en van eene geldelijke vergoeding
aan de hoofden, op de heerendiensten, enz. Nadat de
assistent-resident en de controleurs zich overtuigd hadden
dat de voorgenomen regelingen de instemming van de
groote meerderheid der belanghebbenden wegdroegen, werd
op 1 November 1885 eene vergadering van alle hoofden
en geestelijken der afdeeling belegd , waarin het noodige
werd besproken en op schrift gesteld. In eene den volgenden d a g gehouden groote openbare vergadering werden
daarop de regelingen (atoerans) afgekondigd, en sedert zijn
ze, overal waar de omstandigheden het toelieten, met goed
gevolg ten uitvoer gelegd. Op eene in het voorjaar van
188« in de Gorontalosche landschappen ondernomen inspectiereis vond de resident den algemeenen toestand, onder
de werking der gewijzigde orde van zaken, reeds zicht baar
verbeterd. Ook verklaarden de hoofden met de ingevoerde
veranderingen tevreden te zijn en hare bestendiging te
verlangen.
In de bocht van Tomini heerschten oneenigheden tusschen Parigi en een der radja's uit de Posso-streek, dien
van Sigi. Toen de resident iu Augustus 1887 aan eerstgemeld landschap een bezoek bracht, vond hij er de
kampong», uit vrees voor een overval, in staat van tegenweer gebracht. Van het aan Posso grenzende landschap
Todjo . een uitgebreid rijk met vruchtbaren bodem en eene
bevolking vau ruim 90 000 zielen, dat zich nog steeds beschouwde als aan Boni onderhoorig, werd in 't laatst van
1887 door vriendschappelijke overreding de formeele erkenning van ons gezag verkregen. Op 11 December 1887,
toen de resident zich met het gouvernementsstoomschip Havik
we Ier in de Tomini-bocht bevond , sloot hij namelijk met
den radja en de rijksgrooten van Todjo een contract tot
regeling hunner verhouding tot het Gouvernement. In Februari/Maart 1887 werd te Todjo, zoomede op andere i n d e
bocht van Tomini gelegen voorname kustplaatsen , de vlag
vertoond door het oorlogsstoomschip Java; die reis, waarop
ook de blijkens het verslag van 1879 (blz. 26) aan Todjo
onderhoorige Togian-eilanden werden bezocht, werd door
den assistent-resident van Gorontalo medegemaakt.
Nopens de tot deze residentie behoorende leenstaatjes ter
noordkust van Celebes is niets van bijzondereu aard gemeld.
Eenige radja's en rijksgrooten van daar brachten in 1887
weder hun gewoon jaarlijkse!» bezoek ten residentiehuize
te Menado.
Op de Sangi-eilanden kwamen eenige gevallen van menschenroof aan het licht, waarvan de daders door bet inlandsch bestuur werden gevat, terwijl er ook eenige lieden
werden terechtgesteld die zich hadden schuldig gemaakt
aan het levend begraven van zoogenaamde heksen. Op
de Talaut-eilandun werden eenige hoofden wegens laakbare handelingen ontslagen.
Bewegingen op godsdienstig gebied openbaarden zich niet.
Overgangen van heidenen tut het Christendom vonden steeds
plaats; ook het .Mohammedanisme breidde zich onder hen
u i t , vooral op het eiland Groot-Sangi en in de landschappen in de Tomini-bocht.
§ 17.

Amhoiua.

In de meest ontwikkelde gedeelten van dit gewest, namelijk
op de eigenlijke AmLonsche eilanden en op Banda , bleven
J
) In Februari jl. schonk de Indische Eegeering dezen laatstovergcbleven rijksgroote de gouden medaille, als blijk van waardeering voor zjjne diensten.
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orde en rust gehandhaafd. Op Ceram en Boeroe, zoomede I
op de afgelegen eilanden-groepen bezuiden Amhoina, droeg '
de aanwezigneid van posthouders nog niet veel bij tot het
vestigen van geregelde toestanden, maar hun toezicht
stichtte toch dit nut dat de resident geregeld op de
hoogte werd gehouden van hetgeen er voorviel, en dientengevolge , waar noodig, kon tusschenbeide treden.
Moet van sommige streken , bepaaldelijk van Oost-Ceram ,
de Ceramlaut- en de Kei-eilanden , getuigd worden dat
de Islam er voortwoekert, daartegenover viel niet te miskennen dat ook het bekeeringswerk der Cliristenleentren
onder de heidensclie bewoners niet onvruchtbaar blijft. Dit
wordt gemeld van West- en Midden-Cerarn , Dammer,
Wetter en de Aroë-eilanden.
De middelen van bestaan waren onder de bevolking over
't algemeen voldoende. Voor de eigenaren der notenperken
op Banda was het jaar 1887 minder gunstig ten gevolge
van den zeer geringen oogst; bovendien brachten in de
eerste helft van het jaar de noten en foelie lage prijzen op.
De i n - en uitvoer ter hoofdplaats Amboina vertegenwoordigde een hooger bedrag dan in 1886. Terwijl toen
de waarde van den invoer beliep f 1 078 <>23 en die van
den uitvoer f 479 81(5, '.varen de cijfers van 1887 respectievelijk f 1 214 226 en f 708 642.
De gezondheidstoestand was minder gunstig. Er deden I
zich nog al veelvuldige gevallen van bernberri voor, en
over een groot deel van het gewest verspreidden zich de |
pokken, welke ziekte gelukkig geen kwaadaardig karakter •
aannam. De verschijning van de pokziekte op Ceram , i
juist tegen den tijd dat te Tiuela op de noordkust de in !
het vorig verslag (blz. 16) aangekondigde tweede groote
landsvergadering (saniri tiga aijer) zou worden gehouden,
waartoe reeds alles in gereedheid was gebracht, was oorzaak dat de/.e onbepaald werd uitgesteld, liitusschen mocht
het gelukken in J u n i eene saniri satoe aijer te Tinela bij
een te roepen , en wel van al de, hoofden en de bevolking
van het Sapalewa-gebied. Het doel dezer vergadering was
naar landsgebruik alle zaken af te doen, welke in dat
gebied waren voorgekomen, e n , waar noodig, alsnog u u voering te geven aan de besluiten der eerste groote saniri, j
in Maart 1886 gehouden , voor zoover die op Sapalewa'sche j
negorijen betrekking hadden. Op Ceram's zuidkust kwam I
in Januari 1887 ook eene verzoening tot stand tusschen de |
Alfoersehe stammen behoorende tot het Talla-gebieden de
aan de Elpapoetih-baai gelegen Christen-negorijen Paulohij
en Samasoeroe. De regent van Makariki en die van Sepa,
welke zich 1 ij het uit den weg ruimen van bedoelde o n eeuigheien (zie het verslag van 1885 blz. 25), bijzonder
verdienstelijk hadden gemaakt, werden te dier zake, en
tevens ter belooning voor hunne trouwe diensten in het
algemeen, met de gouden medaille vereerd. Op een ander
gedeelte der zuidkust ontstonden in 1887 nieuwe verwikkelingen , waarin ook berg-Alfoereu dreigden betrokken te
worden. Door tijdige tusschenkomst van den posthouder
te Amahei gelukte het echter hunne inmenging, waartoe
zij reeds eene aanzienlijke macht op de been hadden g e bracht, af te wenden, en de strijdende partijen tot vrede
te brengen.
W a t de verschillende eilanden-groepen in het bijzonder
betreft, verdient nog het volgende aanteekening.
Tot het instellen van een onderzoek naar den tegenwoordigen economischen toestand der Kei-eilanden, — welk
onderzoek in verband staat met de nog bij de Indische
Kegeering aanhangige aanvraag van eene Europeesehe
firma te Batavia om lmre op gemelde eilanden reeds bestaande handelsonderneming op vasteren grondslag te vestigen (verg. vorig verslag blz. 15 en 76),—• vertoefde g e ruimen tijd op de Kei-groep een voor dit doel tijdelijk in
commissie gestelde assistent-resident. Diens rapport is in
den aanvang van 1888 te Batavia ontvangen en sedert door
de Indische Regeering in behandeling genomen. Thans
worden de Kei-eilanden, voor rekening van het Nederlandsen Aardrijkskundig Genootschap , bereisd door twee
wetenschappelijke m a n n e n , met het doel de vele onzekerheden tot oplossing te brengen die alsnog ten aanzien van
de geograpiiie dezer groep bestaan. Voor gouvernementsrekeni'ig zijn, in aansluiting aan bedoelde expeditie, naar
Kei gedirigeerd een inlandsche planten-verzamelaar met
een helper, beiden in dienst bij 'slands plantentuin te
Buitenzorg.
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Aan den handel op de Aroö-eilanden werd een gevoelige
slag toegebracht door een brand, die in den nacht van 1
op 2 Juni 1887 nagenoeg geheel Dobo vernielde. De in
vorige verslagen vermelde onruststoker NAELAER , die zich
te Balatang op het eiland Kobroor (Aroö's achterwal)
ophield, werd in Mei 1887 aldaar g e v a t , met zijn vader,
zekeren SOPAY, die tevens zijn voornaamste handlanger
was. De arrestatie geschiedde zonder noemenswaardig verzet
van de zijde zijner aanhangers door den posthouder derafdeel i n g , bijge.staüii door de Makassaarsche en Boegineesehe

handelaren, die zich daartoe hadden aangeboden, ook omdat
het voor hun handel van belang was van den schadelijken
invloed der beide, geestdrijvers ontslagen te worden. Het
getal van NAEI.AER'S aanhangers werd op ruim 7000 g e schat, en hij vond zijn grootsten steun in de dicht hij
Balatang gelegen negorijen Mariri en Lolla. Ofschoon deze
negorijen zich bij eene vorige gelegenheid onder eede verbonden hadden NAELAER op te vatten en uit te leveren,
bleken zij thans de onzen te misleid- n, Als straf voor de
niet-nakoming hunner belofte werden de orangkaija's der
beide negorijen uit hunne waardigheid ontzet en werd de
negorij Mariri, na voorafgaande aanzegging, door hetoorlogsstooinschip Java getuchtigd, waarbij echter gei n menschenlevens te betreuren w a r e n , omdat de bevolking tijd gehad
had om te vluchten. Door de ontscheepte landingsdi visie,
vereenigd met die van het oorlogsstoomschip Samnrang,
werden de tuii en en bezittingen der bewoners van Mariri
vernield. De negorij Lolla bleef voor deze bestraffing gespaard, omdat hare bevolking, na de opvatting van
NAELAER, hare tusschenkomst verleende om den resi lent,
die naar Aroë medegekomen w a s , de gelden en andere
voorwerpen ter hand te stellen die NAELAER zijnen aanhangers had weten afhandig te maken. In afwachting Tan
hetgeen omtrent hen beslist zou worden, werden de beide
gearresteerden naar Amboina overgevoeid , waar zij, hangende het onderzoek hunner zaak, gestorven zijn.
Uit Loeang (af.ieeling Babber) werden klachten vernomen over willekeurige handelingen tegenover de bevolking
van de zijde der daar ten handel komende Makassarea en
Boegineezen. Het bestuur trad naar vermagen daartegen op.
Zoowel op de l.etti-groep als op de Tenimber-eilanden
kwamen twisten voor tusschen negorijen onderling, die
vaak tot bloedige botsingen leidden, doch soms ook door
de nog tijdig ingeroepen tusschenkomst van ons bestuur
werden opgelost.
Op de Tenimber-eilanden maakten twee scheepsrampen
de plaatselijke bemoeiingen van den resident noodig. In
een dezer gevallen gold het een iolandsch v a a r t u i g , tehuis behoorende op het eiland Daweloor der naburige afdeeling Babber, welk vaartuig na de stranding geplunderd
was door lieden van Selaroe (Tenimber-eilanden), die tevens
de meesten der opvarenden hadden vermoord. Vier der ontkomenen wisten Babber te l>ereiken , waar zij de tusschenkomst van den posthouder inriepen, opdat de moord op
hunne stair.genooten door het Gouvernement zou worden
gestraft, wijl zij tot de wandaad volstrekt geen aanleiding
hadden gegeven. De resident, die zich in Juli 1887 met
het oorlogsstoomschip Samarang bij een der andere Tenimbereilanden ophield, had reeds daar de tijding vernomen. Op
de noordkust van Selaroe werd hem door de bevolking van
de negorij Adaud het voorval bevestigd en werden hem
een 7-tal kanipongs (Warain en andere) genoemd als aan
het misdrijf schuldig. Bij aankomst aldaar gelukte het
echter niet met de bewoners aanraking te verkrijgen, daar
zij zich niet aan het strand vertoonden en de gesteldheid
' van de kust niet toeliet per sloep aan deri wal te komen.
Toen in December de resi lent zich op nieuw naar Selaroe
begaf, kon het onderzoek plaats hebben. Daar de ware
schuldigen moeilijk meer op te sporen waren, bepaalde de
resident er zich toe aan de misdadige kampongs eene boete
op te leggen, welke de aan boord gekomen hoofden a a n namen binnen een bepaalden tijd te voldoen. Zij bleven
echter in gebreke hunne belofte gestand te doen, weshalve
I in Maart jl. door de Indische Regeering is bevolen dat met het
| noodige machtsvertoon (de in het station aanwezige eeheepe1
m a c h t , versterkt met het oorlogsstoomschip 1ste klasse
tan Sjjei/A) aan de betaling der opgelegde boete nogmaals
zou herinnerd worden , en d a t , bij niet-voldoening binnen
twee etmalen, tot tuchtiging zou worden overgegaan.
Krachtige maatregelen zijn niet geheel achterwege kunnen
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blyvfii, IUMOT men hei ft dia, volgens, t>*>n bericht van reis naar de Soela- en Bangaai-eilanden , zoomede naar
de:i resideut, dd. Belaroe 21 April j l . . alleen behoeven te i Tomboekoa werd gedaan. Overal werd de toestand rustig
gebruiken tegen du negorij Warain. Door de orangkana's bevonden.
van Kandar en Wasleta werd de verschuldigde boete den
Vrij algemeen gaf de rijstoogst In 1887 bevredigende
resident ter reede A.dxud ter hand gesteld, maar de onder uitkomsten , en ook de staat der algemeene gezondheid
den orangkaUa van Warain ttaande vijf andere kampongs mocht gunstig heston.
troteeerden alle aantnanii g. Na lat bet ultimatum Tentreken
Onder de heidensche bewoners van Halmaheira en Nieuwwas, werd dan ook, onder dekking van het echeepsgeechal. Quinea valt weinig geneigdheid waar te nemen ora tot het
eeoe landingsdivisie naar den wal gezonden, die de ver Mohammedaansch geloof over te g a a n , hetgeen vooral
laten kamnoag Warain . waaruit alle vervoerbare goederen hieraan wordt toegeschreven dat zij ongaarne afstand doen
waren verdwenen, zoomede eenige aan bel strand opge van het door den Islam verboden gebruik van varkenstrokken prauwen aan de vlammen prijs g.-<f. waarna den vleesch. Het evangelisatiewerk op beide eilanden nam mede
volgenden morg
deelte geen groote vlucht.
Ter hoofdplaats Ternate was de baudelsomzet niet leven
eenige verlaten hutu 1,1
iwi ..aan
lieden van Warain ' ■
gev
iloepen diger dan in vorige jaren ; maar op Batjan nam het ver
werden verni ld. Terwyl ééi
- ich tot tier toe.
De kennis der toestanden op Nienw-Guinea is in 1H87
verkenning ran de plaatselijke _ •
kar de vier
overige schuldige kampongs begaf, werd gelegenheid ge weder belangrijk vermeerderd door eene, in drie gedeelten ,
zoem om alsnog roei en n _•
r te komen. door het oorlogsatoomschip Java volbrachte reis naar de
Deze was inmiddels t .t inke r gekon n. Hij liet zich, met west- en de noordkust v;m dat eiland. Aan de ter zake
twee onderhoofden, waai
- tolk dienst deed, ontvangen reisrapporten , zoowel van den resident als van
naar het gouven
ui
ogen, waarop den commandant van gemelden oorlogsbodem , wordt de
de resi lenl zich bei
r rl «ge hou ling hier volgende beschrijving ontleend.
aan en vroeg voor : • . . • .
.
k namens zijne
De reis naar de westkust werd den 2Gsten Mei 1887
onderhoofdeu en be lking, vergiffenis, welke hem iloor aangevangen. Het eerst werd koers gezet naar de Tameaide:i resident gesch i
oei
ige waarschu ' eilanden, omtrent de ligging van welke groep eenige
wingen voor den ver- Ige. Van verdere tuchtiging ia toen gegevens we: leu verzameld, en nadat n o g d e Kommerrustafgezien.
eilanden , zoomede de zuidwestbaai van het eilai; I Katiaoe
Het onderzoek noj ns Ie andere scheepsramp in de (op de kaarten Popa) was aangedaan (alle welke eilanden
Tenimber-wateren
ttranding «uiden Vordate van het geen vaste bevolking hebben), werd overgestoken naar het
met steenkolen gel i ' n A,merikaanech driemastschip Hot- eiland Misool, waar zoowel op de noordku.-t (meer bij—
spur, bracht niets bezwaren s voor de bevolking aan het ■onder als Waigama bekend) als op de zuidkust eenige
licht. L)e gezagvoer Ier. die met eenige zijner onderheb- kampongs werden bezocht en te Selpaleket, ook wel
benden per sloep naar Amb<"i:.n was gekomen , had het Lelintah geheeten , de (waarnemende) radja van Misool werd
overige deel Ier bemanning op c!e plaats van het ongeval aan boor'! genomen om bij de aanrakingen met de onder
achtergelaten. <tandeze schipbreukelingen te hulp te komen Misool staande landschappen in de Maoclutr-golf behulp
en schip eu laiiug ZO" mogelijk te redden, begaf de zaam te zijn. l'it een handelsoogpant scheen het eiland
reaidenl zich in Juli !t<t<7 met de Stmareau naar Tordate. ■ Misool van weinig waarde. De parel visscherij , die vroeger
De ffottpur wen' aangetroffen , doch bleek door de aan \ ter oostkust gedreven werd , moet sedert lang weinig meer
boord achtergeblevenen , met medeneming van zee-instru- j opbrengen. Ten zuidoosten van Misool werd de ligging van
menieii en eigen goederen, in goede orde te zijn verlateu. i een paar kleine eilanden-groepen bepaald, waarna de reis
Aa:i afbrenging van het vaartuig, dat waarschijnlijk ge ! werd voortgezet naar Sailolof op de westkust van het eiland
broken was , viel niet te denken , weshalve de gezagvoerder, Salawatti, waar een drietal dagen verbleven werd, hoofddie met den resident was medegekomen , van oordeel was : zakelijk voor iiet doen van hydrographische opnemingen.
dat hem niets overbleef dan h e t , zooals het daar l a g , te | Het hoofd van Sailolof, tot wiens gebied ook een drietal
Amboina in publieke veiling te doen brengen. De posthouder i luunpongs op de noord- en op de oostkust van het eiland
der afdeeliug zou uitueechen waken dat er niet geplunderd l bebooren , beschouwt zich niet ondergeschikt aan den radja
w e r d . en de resident maande de hoofdtn vnn Yurdute aan van Salawatti. In het binnenland van Sailolof wonen Papoea's
hetzelfde te doen. Bij terugkeer van de Samaranfi te A m - die van de jficht op wilde varkens en kangoeroe's en van
boi::a was aldaar slechts één der twee sloepen, waarmede liet kloppen van sagoe leven. Bij navraag bleek den resident
de schipbreukelingen de Holsjjur hadden verlaten , aange dat de kampong Sailolof dikwerf door Bandasche handelaren
komen. Tot opsporing van de andere sloep begaf de Sama- (Europeanen en Chineezen) wordt aangedaan tot het o p rwiy zich naar Aniblauw en Boeroe , op welk laatste eiland koopen van tripang en vogelhuiden. In den westmoesson
de vermisten werden aangetroffeo , die naar Amboina en wordt door de strand bewoners van Sailolof naar parelen
van daar gezamenlijk met hunne andere lotgenooten naar geduikt. Met ieel moeite gelukte het een paar gidsen te
krijgen voor Nieuvz-Guinea's vasten w a l , namelijk voor het
Soerabaija gezonden werden.
land der Papoea's Seget, dat zich van kaap Sele tot aan
0<>k aan de bemanning van een in de nabijheid van de monding der Karabra-rivier uitstrekt. Eenige dezer
Am blauw door brand verongelukt Engelsch fregatschip, stammen heeten onder het gezag van Salawatti, andere
de Hudson uit Canada, geladen met petroleum , enz., weder onder dat van Sailolof te staan. Den 13den J u n i
waren onze autoriteiten in de gelegen beid goede diensten stoomde de Java naar straat Galewo, waar de onzen in
te bewijzen. Te Kajeli op Boeroe ondervonden deze schip eene al spoedig bereikte nederzetting der Papoea's Seget,
breukelingen eene gastvrije behandeling, en de resident, dank zij de uitgedeelde geschenken, zeer goed ontvangen
die in Februari 1887 voor dienstzaken Boeroe bezocht, werden , en een der bewoners als tolk voor den verderen
verschafte hun de gelegenheid om met hem de terugreis tocht langs de kust kon aangenomen worden. Deze Papoea's
naar Amboina te maken.
zijn slechts dan koppensnellers als zij in het huwelijk treden ,
daar de man als bruidschat o. a. twee koppen moet medebren
§ 18.
Ternate.
gen ; zij zoeken dan hunne offers bij de • oraug di atas'", dat is
bij de Papoea's die. de noordkust der Maccluer-golf bewonen.
Tusschen het Gouvernement en de drie sultans in dit Vandaar voortdurende vijandschap lusse.hen de Papoea's
ewest bleef eene goede verstandhouding heersenen. In Seget en de Papoea's Heraoe. Straat Galewo werd reeds den
ebruari jl. werd hunne toetreding verkregen tot de door volgenden dag verlateu en de reis langs de westkust aan
het Gouvernement gewenschte regeling betreffende de be gevangen. Nadat het niet meer overeind staande wapenbord
rechting van misdrijven of overtredingen door sultansonder te TandjongSele weder was opgesteld, werd den 15den
danen met betrekking tot telegraafverbindingen begaan.
Juni geankerd niet ver van het eilandje Jal (volgens
Ten aanzien van de in 1887 door den resident gedane de kaarten Djaroe). Van hier uit werd den volgenden morgen
inspectiereizen i s , buiten hetgeen lager over Nieuw-Guinea per stoomsloep een tocht naar de Karabra-rivier ondernomen,
zal worden gezegd, alleen aangeteekend gevonden dat in welker monding na vier uur stoomens bereikt werd. Tegen
J a n u a r i op Halmaluira (te Pahajee en te Weda), zoomede den middag werd de 500 t'i 600 M. breede rivier opgevaren,
op Batjan, eenige bestuursaangelegenheden door hem werden totdat de duisternis inviel, en den volgenden morgen met
g e r e g e l d , waarna met het oorlogsstoomschip Java eene
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het aanbreken van den dag de tocht lan<*s de grillig bochtenrle oevers tot bijna op den middag vervolgd. Op iiit gedeelte had de rivier het karakter van bergatroom aangenomen eti wisselde de breeute af tusschen n() en 25 M.en
minder, terwijl het lajre moerassige land aan Luide oevers
was wrangen door 200 k MO voet hoog* kalkrotsen.
Bewoners werden niet aangetroffen, maar wel wezen de
gidsen eenige » tam pats" aan, waarheen de liooger op gevestigde bewoners (die noen het gezag van den radja van
Salawatti, noch dat van den sultan van Tidore schijnen te
erkennen) soms komen afzakken om mot lieden van buiten
af handel te drijven. Den IHden in den vroegen ochtend
was het reisgezelschap weder aan boord van de .lava terug.
Den l!)den werd het anker gelicht en koers gezet langs
den Nieuw-Guinon-wal bezuiden de Karabra-rivier, door
den stam der Papoea's Üeraoe bewoond. ') De lege kust werd
zoo goed mogelijk verkend en vervolgens overgestoken naar
de zuidkust der Maccluer-golf, waarin den namiddag van
den 20sten voor de negorij Roembati geankerd werd. (Jok de
meeste der verder oostwaarts , tot in het nauw der golf,
gelegen Mohammedaansche en Papoeasche negorijen, sommige van welke nog nimmer een Europeaan of zelf een
schip hadden aanschouwd, werden hetzij door de Jata ,
hetzij op sloeptoehten aangedaan. De meeste hoofden vertoonden zich en de ontvangst was overal vrij ordelijk. Vele
dezer strandnegorijeu hebben Papoea's onder zich die in het
gebergte wonen ; deze berg-Papoea's zijn echter zeer wantrouwend ; van de strandbewoners knoopen alleen zij eenige
betrekking met hen aan die hunne taal zoowat verstaan.
In een der strandkampongs, niet ver van den ingang der
baai, werd een Arabier van Grissee aangetroffen , die er
jaarlijks heenkwam tot het opkoopen van wilde muskaatnoten , massooischors en vogelhuiden. Dok Cerammers en
Makassaren gaan hier rond om handel te drijven. Zij geven
den strandbewoners verschillende artikelen , als kralen, borden , ijzerwerk , geweren , enz., waartegenover deze lieden
op zich nemen muskaatnoten en massooi bijeen te brengen
en de overeengekomen hoeveelheid na verloop van bijv. drie
maanden te leveren. Deze tijd verstreken zijnde , komen de
vreemde handelaren terug en innen de producten, hetzij
die door de strandbewoners zei ven zijn verzameld , dan wel
door hen die met de oudsten der berg-Papoea's in betrek
king staan van dezen zijn ingeruild tegen visch of andere
zaken. Wederzijdsch vertrouwen speelt hier eene groote rol
en is, zegt de resident, ten volle verdiend , daar geschillen
omtrent gesloten overeenkomsten tot de grcotste zeldzaamheden behooren. De twee het diepst in de Maccluer-golf
gelegen strandkampongs, waar de Jata het anker wierp,
worden bewoond door echte Papoea "s , die, althans in naam ,
mede nog het gezag van den radja van Roembati erkennen. In
een dezer kampongs (de streek waarin zij gelegen zijn staat
meer bijzonder als Bintoeni bekend) werden twee Papoea's
aangetroffen die tehuis behcorden te Jakati, geheel aan
het uiteinde der Maccluer golf, doch eenigszins binnenslands
gelegen, welke lieden wel eens op Nieuw-Guinea's noordkust (te Doreh en Mansinam) waren geweest. Van hen
werd vernomen , en deze mededeeling werd door den radja
van Roembati bevestigd, dat er geen doorloopende waterweg bestaat tusschen de Maccluer golf en de Geelvink-baai.
Het plan om naar de overzijde der golf over te steken
en wel naar het landschap Esra , het eenige punt aan de
noordkust der golf waar men eene gevestigde strandbevolking vindt, werd opgegeven , omdat de Papoea's van
Esra bij hunne stamgenooten in zoo slechten reuk staan
dat niemand over te halen was om als tolk te dienen
of de onzen naar den wal te begeleiden.
Den 4den Juli verliet de Jata de ilaccluer-golf en ankerde
nog denzelfden dag daar bezuiden, namelijk voor de kampong Ati Ati, op het eilandje Ega , bij het gedeelte van
') Op de kaarten wordt het gedeelte der westkust tusschen kaap
Sele en den mond der Karabra ten onrechte als Nottan aangeduid;
de inboorlingen zelven heeten de streken naar de namen der stammen die er wonen, en Nottan of Notan is, volgens den resident,
een woord dat zijn oorsprong vindt op Ceram en waarmede handelaren
van dat eiland in het algemeen de vier radjaschappen Salawatti,
Waigeoe, Misool en Waigama met onderhoorigheden aanduiden.
De onderscheiding op de kaarten van het gebied langs de zuidkust der Marcluer-golf in Onim di bawah en Onim di atas is mede
van Ceramschen oorsprong. De bewoners zelven noemen die streek
niet Onim, maar Manjéwas.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.
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Nieuw-Guinea's westkust dat onder den naam van Kapaur bekend staat. Te Ati Ati was eenige maanden gelode n in een twist roet een nab^j Waigeoe alt handelaar
gevest igden Tidoreeschen groote, die voor zijne zaken naar
Bga gekomen was on zich aldaar eigendunkelijke handelingen veroorloofd zou hebben, op dezen en op twee zijner
volgelingen een moord gepleegd. Vruchteloos werd thans
beproeft! om met de lieden van Ati Ati in aanraking te
komen, ten einde de zaak te onderzoeken. De radja weigerde aan boord te komen, on toon een detachement van
de bemanning der Jata aan wal ging om hem, desnoods
met geweld, voor den resident te brengen, vond men de
negorij verlaten on alle tilbare have weggevoerd. In overleg met don resident werden de woning van don onwilligen radja en tevens de belendende huizen aan de vlammen
prijsgegeven Daar onder deze omstandigheden bet verder
bezoeken van de Laai van Kapaur en van het aai.grenzende
kustgedeelte , nu men ook te Ati Ati geen tolk had kunnen
aan boord nemen , weinig nut kon opleveren , werd van
de verdere bekruising van Nieuw-Guinea's westkust afgezien en den 7den Juli de steven naar Ternate gewend.
Nog in diezelfde maand (den 30sten) lichtte de Jata het
anker om langs Nieuw Guinea's noordkust en de daarbij gelegen eilanden de vlag te veitoonen en den resident in de gelegenheid te stollen oyk daar den stand van zaken op te
nemen. Hadden in Mei, wegens de invallende Mohammedaansehe vasten, geene Tidoreesche hoofden de reis kunnen
medemaken , thans werd de resident vergezeld door den
tweeden zoon dos sultans. Weder werd het eiland Salawatti aangedaan, nu echter de op den noordoost heek
gelegen kampong Samate, zijnde de woonplaats van den
radja , die aanstonds den resident zijne opwachting kwam
maken en zich aanbood om tot aan Doreh de onzen als
gids te dienen. Te Samate zijn eenige Boegineosche en
afakassBanehe handelaren gevestigd ; de overige bewoners
zijn meest afstammolii gen van lieden die oorspronkelijk
elders tehuis behoorden; slechts weinige inbeemsche
inlanders bevinden zich onder hen. Allen belijden den
Islam. De voornaamste middelen van bestaan zijn het sagokloppen en de tri: _- pst In het binnenland wonen
Papoea's, die eene afzonderujke taal spreken en aan den
ranja eenige schatting pbrengen. Alvorens den radja aan
boord te nemen, wei
-: een tiental dagen doorgebracht met het
:.*sen bij en op Waigeoe,
op welke tochten, wat
den resident één over
land werd gemaakt, tl
ra ja van het eiland tegenwoordig was, cie neb
r
oorigen behoorlijk
wist te doen eer't iedigen aan ie _ .1 .kust
van Waigeoe ,
:
in de streek Omka of Üemka . zijn i~: ._-e afstammelingen
gevestigd van vroegere sultans van Tidore, die om bijzondere redenen Tidore verlaten hebben en er niet willen of
mogen terugkeeren. Zij verschaffen zich een vrij goed
bestaan door handel te drijver. . y Ie westelijke eilanden
en op Ceram. Dit gedeelte var. Waigeoe is tevens het
vereenigingspunt der mlandscbe bandelaren, en twee Europeesche firma's te Ternate houden er Lier ook handelsbebedienden op na voor den opkoop van schelpen, vogels en
schildpad. De noordkust van Waigeoe wordt zelden door
handelaren aangedaan, daar die voor schepen alleen veilig
is in den oostmoesson. Vandaar dat de op de zuidkust
verblijf houdende opkoopers zich in kleine prau wen derwaarts
hegeven, terwijl de Papoea's zelven hunne producten ook
wel over de landtong van Fafag naar de zuidkust afvoeren. Ook houden de in deze streken gevestigde Papoea's
zich niet vast in de strandkampongs op, maar wonen
velen hunner in de bosschen van Waigeoe's noordkust
verspreid. Aanvankelijk waren zij voor de onzen bevreesd.
Nadat de radja hun de uitdeeling van tabak had toegezegd,
volgde er echter spoedig toenadering en gingen tal van
prauwtjes mede naar de Jata. Op dereis rondom Waigeoe
konden, dank zij de goede aanwijzingen van den radja,
eilandjes worden aangedaan, die op de kaarten niet voorkomen , omdat er vroeger nooit een schip is geweest.
In eene ten huize van den radja gehouden en door de
hoofden van een 20-tal negorijen bijgewoonde vergadering
werden de reeds vóór een drietal jaren door twee ingezetenen van Ternate zoowel bij het Tidoreesch bestuur als
bij de Indische Regeering aanhangig gemaakte plannen
besproken betreffende eene exploitatie van Waigeoe (verg.
het verslag van 1885 blz. 85 en dat van 1886 blz. 70).
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De hoofden verklaarden «leb niet tegen aane concessie te

Tandia, om te trachten iets strlügs te vernemen QOpeni

willen verzetten, overtuigd nis zij waren dat door den
sultan en liet Gouvernement geen regeling zou «troffen
worden die op het nadeel van land en volk zou uitloopen.

aan dwergstam dia zich, cooala beweerd wordt, een paar

De ontwerpen schijnen echter niet rerder op de zaak te
kunnen

ingaan

vegen.-- de moeilijkheid om liet benoodigde

kapitaal te vinden. Nadat te Bamate <ie radja van Balawatti was afgehaald , werd den 14den Augustus via bal
aan Balawatti onderhoorige eiland je Sorong naar den Nieuw*

dagreizen dieper hit binnenland in zou ophouden , maar
het verbaal, ter plaatse alleen bij overlevering bekend,
kun niet tol klaarheid werden gebracht, niettegenstaande
geschenken waren uitgeloofd aan hen die nadere inlichtingen wisten te geren. In menige kampong trof da resident door Ternataanscha handelaren uitgezonden vogeljagers a a n , die met kruit en lood j a c h t maken op paradijs*
ei andere v 'gels, welker huiden op de Kuropesehe markt
gezocht zijn. Reeds moet deze in de laatste jaren zeer toe*
i Mimen handelsspeculatie ten gevolge hebben dat aan
de stranden bijna geen vogels meer voorkomen en deze

Guinenwal koen gezet ei: wel het eerst naar de i egorij
As of l i a s , w a a r , evenals OJI het nabügelegi n eilandje
Oem , slechts een paar woningen van Salawaltiërs worden
gevonden. Te As is door den radja een snngadji aangesteld, minder als hoofd, dan wel alstnescbenpersoon TOOT jagers van lieverlede hun bedrijf tot het binnenland gaan
uitstrekken. Tijdens het stoomschip voor bat eiland Kon
de aanrakingen met de in het binnenland wonende Pa
poi-a's van den stam Mo of Moi. As is namelijk de plaats t e : anker l a g , kwamen aldaar een paar prauwen t e r u g ,
waar de LiergLewoners hunne handelswaren (sagoe en vo- medevoerende twee Trouwen en een knaap die zij bij het
gellmi len) naar het strand afvoeren. Mier kwam de kale van varen langs het eiland [voeroedoe geroofd halden. Op
Balawatti, broeder van den rcdja, op diens terugreis van 's residants last werden de drie geroofden aan hem uitgeAmherhakeu aan boord, en werd den radja, d i e n c h o n w e ] leverd. Toen e nigs dagen later de Jara voor Koeroedoe
gevoel.le, vergund naar Bamate terug te gaan. De tocht bet anker liet vallen , werden de beide vrouwen en de
werd den volgenden morgen voortgezet, de verlaten negorijen knaap aan hunne familiebetrekkingen teruggegeven. Deze
Maar en Warsai werden voorbijgevaran, en tegen den tusscbenkomst geraakte spoedig algemeen lekenden bracht
middag werd hij het eiland Middelburg tan anker gegaan. alom een gunstigen indruk teweeg.
Hij onderzoek bleek bet in 1871 op dat eiland geplaatste
''aar de voorraad geschenk-goederen aan boord , door het
wapenhord verdwenen te zijn. Den 16den werd per stoom- bezoeken \an een veel grootat aantal kampongs dan waarop
sloep de nieuwe negorij Maar, gelegen aan nót riviertje men gerekend b a d , was uitgeput, werd ter hoogte van
Weweh , bezocht. Iets verder cos; waarts , namelijk bij kaap Koeroedoe besloten de leru^reis aan te nemen.
Jermoer , houdt het gebied van den radja van Balawatti
Den 12den September werd het anker gelicht en bezuiden
o p , daar andere Papoea's dan die van den Mo-stam zijn het eiland Job; of Japen koers gesteld naar Doreh , waar
gezag niet erkennen. Den 17den kwam de ./ara ter hoogte de Jara reeds den volgenden dag ter reede kwam en de
van Boeakorim , waar de onzen zich met de stoomsloep naar kolen voorraad werd aangevuld , terwijl de resident inmidden wal begaren. Door de uitdeeling van geschenken was dels e*n bezoek- braciit aan het dichtbij gelegen Andni.
de wantrouwende houding <^er bewonen spoediggeweken. Den 14den werd de Geelvink-baai verlaten en drie dagen
Soeakorim i s , na W e w e h , de eenige kampong aan dn later was de Java te Ternate terug.
noordkust alwaar , op een booger deel van het strand , eenige
Onder de bezochte 28 plaatsen hierboven bedoeld bePapoea's van Dorcb verblijven uie de producten van het hoorden ook de drie door vier zendelingen bezette, zendingsdaarachter gelegen landschap Amberbaken van de hosch- posteu der Utrecbtsche Zendingsvereeniging, met namen
bewonera inruilen en aan de van elders komende h a n d e - [ Mansinam op Mauasbari, het reeds genoemde Andni op
laars en opkoopers van de hand zetten.
! den vasten wal van Nieuw-Guinen en Jendei op Ron , de
Ruim o 1 /; week (18 Augustus t/m 13 September) bracht beide eersten dicht bij elkander gelegen aan den westelijken
de Java door in de Geelvink-baai, na te Mansimam op ingangJ der Geelvink-baai , de laatste zuidelijker in de
Mauasbari (tegenover Doreh) een Christen Papoea als tolk ; baai. j De resident maakte kennis met de zendelingen ,
aan bocrd te hebben genomen. De geheele baai werd, ] bezocht hunne scholen en verkreeg een gunstigen indruk
zooveel mogelijk vlak onder den w a l , doorgestoomd, I nopens de wijze waarop die te Jendei en Andai hunne
waarbij schier geen enkele plaats onbezocht werd gelaten . ' taak opvatten, doch vond in de omstandigheid dat te
terwijl men ook de daarlangs gelegen kleine eilanden 1 Mansinam de verhouding tusschen de bevolking en de
aandeed voor zooveel zij bewoond waren. In het gehtel I zendelingen niet meer zoo goed was als vroeger, aanleistrekte zich op dit gedeelte der reis het bezoek uit tot 28 ' ding om te waarschuwen tegen een te krachtig ijveren
plaatsen , waarvan er 19 op den vasten wal en 9 op de I hunnerzijds in het tekeergaan van oude gewoonten en
eilandjes Mauasbari, Kon, M o r e n Koeroedoe (dit laatste I begrippen d-r Papoea's, waar deze nog weinig lust bedoor de inboorlingen Aberé genoemd) gelegen zijn. Waar ; toonden daarme Ie te breken. De taal waarin door de zeuin deze kampongs de hoofden niat in het bezit van esme ,1 delingen geleeraard wordt , is het Mefoorsch. Toch werden
aanstelling waren , ontvingen zij d i e , nadat de bevolking te A n d a i , onder de nieuwsgierige menigte die zich, tijdens
verklaard had met hunne benoeming genoegen te nemen 's residents b'-zoek , voor het huis van den zendelinjr ophield ,
en het gebleken was dat op die onderscheiding, welke ge- lieden ontmoet die ^eau van allen het Mefoorsch verstonpaard ging met het uitreiken order anderen van de Neder- den , onder anderen van Hattem . Arfak en zelfs bewoners
landsche v l a g , werd prijsgesteld. De ontvangst liet ner- van het vier dagreizen binnenwaarts gelegen landschap
gens iets Ie wenschen over en het hoofddoel der reis, om Masibabé.
veel aanraking met de bevolking te krijgen , kon geheel
De derde reis, welke de resident in 1887 met de Java
worden bereikt. Over bet algemeen verkreeg de resident ondernam , thans vergezeld van een anderen Tidoreeschen
den indruk dat op de ongunstige schilderingen , die menig p r i n s , namelijk van den kapitein-laut vau Tidore, duurde
reisverhaal omtrent de bloeddorstige en diefachtige geaard- slechts van 1 October tot 6 November, daar zij dooreene
hei 1 der bevolking van sommige gedeelten der Geelvink- onvoorziene omstandigheid — het te water raken en de daarbaai bevat, veel valt af te dingen Het gebruik van be- door veroorzaakte ernstige ongesteldheid van den resident —
dwelmende dranken bepaalt zicli onder de inboorlingen niet geheel volgens het plan kon volbracht worden. Inalleen tot de door hen zelven uit nipah- of kokospalmen tusschen is slechts een betrekkelijk klein gedeelte van de
bereide saguweer. Het schuiven van opium vond de resi- noordkust onbezocht gebleven, namelijk van de kampong
dent nergens op ÏS'ieuw-Guinea in z w a n g ; wanneer han- Sanggei (tegenover het eiland Koeroedoe) af, tot de binnendelaren liet artikel medebrachten, strekte het alleen voor zee Witriwaai, en van de op de vorige reis niet aangehun eigen gebruik. ') In het zuidelijkst deel der W a n - dane eilanden , alleen Jobi of Japen.
damman-baai (onderdeel van de Geelvink-baai) maakte de
Met twee te Mansinam aan boord genomen tolken, één
resident een tocht naar de in het bosch gelegene kampong
voor het Mefoorsch en één voor het Biaksch , werd — na
een kort vertoef bij het eiland Noesmapi (Miosmapi volgens
i) I3(j ordonnantie van 31 Maart 1888 (Indisch Staatsblad n». C7)
z(jn i geljik reeds op blz. 2 werd vermeld, voor Nicuw-Guinea verbodsbepalingen tegen den invoer van sterke dranken in het leven
geroepen. Aan den Gouverneur-Generaal is sedert opgedragen te
overwegen of en in hoever de verbodsbepalingen ook zouden kunnen
worden uitgestrekt tot den invoer van opium.

*) Doreh , tegenover Manasbari gelegen, de vierde zendingspost,
was in 1887 onbezet, omdat de daar geplaatste zendeling zich
tijdelijk naar Europa begeven had. In den aanvang van 1888 bevond
deze zich echter weder ter hoofdplaats Ternate, vanwaar hjj in
Februari de reis naar zijne standplaats zou aannemen.
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de kaarten) — overgestoken neer bet zweer begroeide eileod en welgezind. Sagoe k o n t op Liki veel voer en liet verNoemfor iop de keerten Meioor), weer slechte gelegenheid zamelen van schildpad en schelpen maakt de voornaamste
bestond om enkele kanpODffS U B te doen, daar van

sommige de mannelijke bevolking zich neer Salawattibed
begeven, en vanenden, weer bet stoomschip niet nederen

k o n , geen prauwen naar buiten kwamen. De artikelen
van uitvoer zijn tlipeng en SCbildped. De bosschen bevatten vele deugdzame houtsoorten , waarvan kommen of

bakki n vervaardigd werden die ook op de omliggende
eilanden een gezocht zijn. Ook de groote vaartuigen die

op Noemfor en m den omtrek veel in gebruik zijn, maken
een gewild handelsartikel uit.
Den 7(!eu October werd de reis vervolgd Daar de Schouten*
eibtnden . waar den volgen ten deg geankerd werd voor
het westelijke eiland Boepiori, welks zuidkust Korido heet,
een n e e n tot hiertoe, ten onrechte . veelal aan het gebeele
eiland gegeven, terwijl liet oostelijke eiland, gewoonlijk
Biak genoemd , eigenlijk Wiek heet. Het op de kaarten
als derde eiland aangeduide Me oeaoir , dat zou moeten gelegen zijn nabij de noordelijke opening der zeeëngte lusschen Boepiori en Biak, Ideek niet te bestaan. De groep
werd geheel rondgestoomd, waarbij ook het bezuiden
Boepiori gelegen eilandje Sowek werd aangedaan. Slet
tal van karn] ongs werd aanraking verkregen en ettelijke
hoofden werden van aanstellingen voorzien, zooalsook met
een tweetal op Noemfor het geval was geweest. Sommige
hoefden op Biak achten zich onderworpen aan den radja

van Waigeoe of dulden altbena zijne inmenging in hunne
zaken. Overal gedroegen de bewoners zich vrij ordelijk ;
waar zij bier en daar aanvankelijk eenige vrees aan den
dag hadden gelegd, werd deze, door het uitzicht op ge
schenken, spoedig overwonnen. Te Mukmer, de weier
opgebouwde knmpong die ba 1886 door de landingsdivisie
van de Trom}) was getuchtigd, wegens den moord opeen
deel der bemanning ven bet stoomscheepje Coredo gepleegd
(zie vorig verslag blz. 16), kostte het uit den aard der
zaak meer moeite de bevolking van het vriendschappelijke
onzer komst te overtuigen. Het hoofd verklaarde met de
onzen geene ontmoeting te durven hebben, tenzij hij werd
toegelaten tot het betalen van de neer Paponsehebegrippen alsnog verschuldigde bloedschuld, waartoe hij eenige
pakken schildpad en een van Kueroedoe afkomstig slavenmeisje aanbood. Om het gebeurde als vergeven en vergeten
te doen beschouwen , achtte de resident het dienstig het
aanbod aan te nemen ; in eene door bedoeld hoofd neer
boord gezonden prauw begaf de resident zich aan w a l ,
waar het hoofd, omringd door de geheele mannelijke bevolking, vergiffenis vroeg en bezwoer nimmermeer eenige
daad van geweld tegen gouvernements-onderdanente zullen
plegen. Daar hij blijkbaar veel ontzag bij zijne onderhoorigen bezat, en zijne welgezindheid ook aan handelaren
zou ten goede komen, zag de resident er geen bezwaar
in ook hem van eene aanstelling te voorzien Op twee plaatsen
•werden op Biak met de noodig plechtigheid wapenborden
geplaatst, te Sorido aan de zuid- en te Warsa aan de
noordkust Het. eiland is vrij sterk bevolkt. Voor den uitvoer levert het schildpad , tripang en damniar op , welk
laatste voortbrengsel vooral wordt aangetroffen in de
streek Bosnek aan de zuidkust. Ook is dit gedeelte der
zuidkust rijk aan sagoe en als 't ware de voorraadschuur
van geheel Biak en Soepiori. De suguweer uit den hier vee]
voorkómenden kokospalm verkregen is eene geliefkoosde
volksdrank. De noordkust schijnt voor den handel niet van
veel belang te zijn. Het smeden van ijzeren lanspunten ,
waarvan Biak alle nabijgelegen streken voorziet, is liet werk
der boscli-Biakkers, die tot denzelfden stam behooren als
de strandbewoners en ook eenzelfde taal spreken, maar
de voorkeur geven aan het verblijf in de dichte wouden.
Den 20sten October werden de Schouten-eilanden verlaten en g i n g de Jata in oostelijke richting-ver<:er, met het
plan eerst de Humboldt-baai en dan het westelijker g e deelte der noordkust aan te doen tot daar waar de vorige
reis geëindigd was (bij de kampong Sanggei tegenover
Koeroedoe). Den volgenden dag was men ter hoogte van de
Arimoa-edanden gekomen , die de handelaren echter Koemewbe of Kimamba noemen, en bij de inboorlingen slechts
bekend zijn ouder de afzonderlijke namen Liki (het westelijkste van de groep), Lansoetoe en Armofin (dit laatste
het kleinste en middelste). Alleen Liki is bewoond. Hoofden zijn er niet, maar de bevolking bleek zeer hulpvaardig

bezigheid der bevolking uit. Als eene bijzonderheid werden
hier eenige inboorlingen van beoosten de Humboldt-baai
vertoond , die met hunne prauw naai Liki waren afgedreven.
Da huid dezer lieden, vooral die der vrouwen, was inliet
oog vullend lichter gekleurd. Daar de onzen nog denzelfden
dag de roi.s wvnschten te vervolgen , ontbrak de tijd om
de bewonen te raadplegen over ds aanstelling van een hoofd.
In den morgen van den 22sten werd in de Tarfia-baai

(volgens de kaarten Metterer-beai) aangeloopen, waar, met

! ehulp van een van Liki meegenomen vogeljager, in
dienst ren eene handelsfirum te Tcrneta, twee tolken werden
aangenomen voor de nabijgelegen .Sadipi-baai , beter genaamd Tanahmereb-beai, welke nog dieuzelfden dag bereikt weid. Men vond er een zeer goedaardig en behulpzaam slag van menschen , die allerlei waren , a l s : klappers,
pisang, suikerriet, enz. te koop aan boden, waarbij het volkomen rustig toeging. Hoofden kennen zij niet. Voor het
opkoopen van messooisuhors, schelpen, enz. waren onder
ben twee personen gevestigd, in dienst \an een handelaar
te Ternate. Overigens kwam men in de Tnriahmerah-baai
in aanraking met een viertal bergbewoners van den stam
Moki, die o. n. de door de strandbewoners gerookt wordende tabak verbouwen. Van bedwelmende dranken scheen
op dit deel der noordkust geen gebruik te worden gemaakt;
de eenige drank is klapperwater, die zouder bijmengselen
wordt genoten.
Nadat twee inboorlingen als tolken waren aan boord genomen , werd den 24sten naar de Humboldt-baai gestoomd ,
waar tegen den middag, niet ver van de Magdalena-eilanden,
geankerd werd. De twee in de buitenbaai gelegen kampongs
werden bezocht, en daarna de baai dieper ingestoomd, waar
de onzen zich alleen in de kampongs Taoebudi (of Tobadi)
en Wabe (of Wahwah) ophielden, daar de bevolking der
beide andere nagenoeg geheel in prauwtjes rondom het stoomscbip vereeuigd was. He', te Taoebadi aanwezige wapenbord
werd in goeden staat bevonden. Het onthaal was overal zeer
goed; over ruwheid, waarvan in vorige reisrapporten sprake
w a s , bed men niet te klagen : alleen in de 't minst met
de buitenwereld in aanraking komende groote kampong
W a b a , achter in de binnen baai gelegen , waarheen de
van Tanahnierah medegenomen tolken niet wilden gaan ,
hcerschte bij de komst der onzen groote opgewondenheid
en getier. Van bedreiging of handtastelijkheden was echter
geen sprake. Na een verblijf van drie dagen vertrok de
Jata den 27sten uit de Humboldt-baai, bracht te Tanahmereh de tolken terug , en deed vervolgens weder de Tarfiabaai aan. Een der daar tehuis behoorende tolken was hoofd
van de strendkempong Pigajab . en bleekeen zeergeschikt
persoon te zijn, voor wien ook de Papoea's in de Humbolrit-baai ontzag hadden. Daar de bevolking van Pigajab
verklaarde hem gaarne als hoofd te zien aangesteld , werd
hein op de gebruikelijke wijze eene akte uitgereikt. Op
den wal achter Pigajab werd , met behulp der bevolking,
een wapenbord opgesteld. Een der vaak genoemde h a n delshuizen te Ternate heeft te Pigajab een etablissement,
voornamelijk ter verkrijging van vogelhuiden. Klappers,
massooi en tripang worden slechts in geringe hoeveelheden
van Pigajab en Warmasoei (de andere in de baai gelegen
strandkenpong) uitgevoerd.
Den 29sten de reis voortzettende en langs den wal van
Valckenaers-baai stoomende, verkende men achtereenvolgens de mondingen der Sarmoai- en Kapiaoe-rivieren.
Hoog aan eerstgemelüe rivier moet de stam der BoeroemiaPapoea's wonen , welke lieden tabak verbouwen , waarvan
zij de bewoners der Tarfia-baai voorzien. Met de westelijker
gelegen strandkampong Mawes kon , wegens de hevige
oranding, die ook de bewoners belette met hunne prauwen
naar het schip te komen , geen gemeenschap worden verkregen. De Jaxa ging dus nog dieuzelfden dag verder en
ankerde in de nabijheid van de monding der Witriwaai ,
waarvan het bezoek op den volgenden dag werd bepaald.
Men ging er heen met de stoomsloep, die eene vlet sleepte.
Met dit laatste vaartuigje gelukte het door de branding
te k o m e n , waarna de Witriwaai werd opgevaren. Een
viertal kampongs , allen behoorende tot den stam Bonggo ,
werden bezocht. Ook hier werd een der hoofden van eene
aanstelling voorzien. De Bonggo's , die zich jegens de onzen
zeer hulpvaardig en dienstwillig betoonden, leefden sedert
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eenige;i tijd in onmin met de in bet binnenland wonende
stammen. Voor den uitvoer levert dit deel der noordkust
weinig op, maar do bevolking knn er ruimschoots in hare
eigene behoeften voorzien. Sagoe is er in overvloed; klap
pers en pisang groeien er welig, terwijl ook tabak wordt
verbouwd.
Het plan was om nu de strandkampongs en de eilandjes
bewesten de monding van de Witriwuai te bezoeken ; maar
bij de pogingen om een weinig beoosten gemelden rivier
mond met de vlet naar buiten te komen en de stoomsloep
te bereiken , sloeg de vlet gedeeltelijk om, zoodat de op
varenden te water rankten , waarbij een Iiuropeesch matroos
verdronk en de resident te nauwwuood den dood ontkwam.
Men was verplicht den nacht op het strand door te brengen
en eerst tegen den volgenden middag kon de Java bereikt
worden. Daar de resi leut, wiens gestel hevig geschokt
bleek, de reis niet meer met vrucht kou voortzetten,
werd den lsten November de noordkust verlaten en via
Doren naar Ternate teruggekeerd , waar men reeds vijf
dagen later ter reede kwam.
§ 19.

Timor en onderhaoHgheden.

In 'sGouvernements rechtstreeksch gebied op Timor
bleven hoofden en bevolking jegens bet Europeesch bestuur
vriendschappelijk gezind. (•neenigheden tusschen onze
rechtstreeksche onderdanen en de berg-Tiuioreezen kwamen
in 1887 veel minder voor dan vroeger en ook van veedief
stallen werd nagenoeg niet gehoord. De gestrenge hand
having der in 't vorig verslag bedoelde regelingen op het
reizen van inlanders naar de binnenlanden en op het koopra
en verkoopen van paarden heeft daartoe veel bijgedragen.
Onder de Timorsche stammen buiten ons rechtstreeksch
gebied waren bloedige oneenigheden niet zeldzaam. Door
opkomst naar onze bestuurszetels, inzonderheid naar Koepang <jf Babauw, gaf weder menige radja blijk van e r 
kenning van 's Gouverneuients gezag. In Midden-Timor
viel den gezaghebber van Babauw eene welwillende ont
vangst ten deel, toen hij zich in April 1887 in die binnen
landen ophield , met het doel om do bevolking voor te
bereiden op de komst van eenige Australische gouddelvers
(verg. vorig verslag blz. 204), van wie echter sedert niets
meer werd vernomen.
Enstige volksziekten schijnen in 1887 op Timor nergens
te hebben geheerscht; ook schnarschte aan voedingsmid
delen werd niet ondervanden, ofschoon de oogst van djagong,
het hoofdvoedingsmidde! der bevolking, beneden bet mid
delmatige bleef. Het rijstgewas slaagde bijzonder goed.
Vooruitgang in de over 't algemeen nog achterlijke toe
standen in dit gewest viel niet waar te nemen. Op Soemba
waren eenige radja's weier onderling aan bet oorhgvoeren.
Bovendien had men in het westelijk deel van het eiland
veel overlast van strooptochten door berg-Endehneezen
ondernomen. Ook tot Midden-Soemba zijn deze vreemde
lingen doorgedrongen , waar de bekende radja van Lewa
zich van hen als strijdkrachten bedient. In Oost-Soemba,
waar men Savoeneesche volkplantingen aantref*, schijnen
de berg-Endehneezen zich niet te wagen. Pogingen door
het Europeesch bestuur aangewend om de immigratie van
Savoeneezen op Soemba te bevorderen leden schipbreuk,
doordien een der invloedrijkste radja's van Savoe, die van
Sebn , de zaak tegenwerkte. De Savoeneesche kolonisten
vormen op Soemba een beschavend element. Door hunne
vestiging zijn in Oost-Soemba o. a. eenige Christelijke
(Protestantsche) gemeenten ontstaan. En thans is ook van
Roomsch-Katholieke zijde het plan opgevat om tegelegeuertijd
eene missie op Soemba te ondernemen. Ter voorbereiding
daarvan zou zich een geestelijke aldaar nederzetten , die
echter, overeenkomstig de door de Indische Regeering
gestelde voorwaarde, nog geen eigenlijk missiewerk zou
mogen uitoefenen, maar zich zou moeten bepalen tot het
bestudeeren van taal, land en volk. Weder gingen in het
afgeloopen jaar eenige heidenscbe Soembaueezen tot den
Islam over.
Nopens de andere eilanden, op sommige van welke men
eveneens inlandsche Christengemeenten vindt, zoo Protes
tantsche als Roomsch-Katholieke, is niet veel gemeld.
Op Rotti werd de bevolking gedurende de eerste helft
van 1887 gevoelig getroffen door eene verwoestende ziekte
onder haren veestapel.

[Nederl. (Oost-) Indii1.]
In September 1887 werd door den gezaghebber van Ba
b a u w , vroeger te Lnrantoeka (Oost-Floret) geplaatst ge
weest , eene reis ondernomen nanr de noordkust van Flores

ten einde eenige meerdere kennis nopens bet binnenland van
Midden-Flores op te doen, meer bijzonder nopeus de streek
tii8.schei) Toa op de noord-en Endeii op de zuidkust, waar,
volgens ■ommtaer bewering (verg. o. a. de verslagen \an 1873
blz. 260 en 1875 blz. 26), tin zou te vinden zijn. Ten
aanzien van dit punt werden geen inlichtingen verkregen.
Trouwens was de gezaghebber niet in de gelegenheid het
binnenland zódver in te gaan als hij gehoopt h a l . Wel
lieten zich , toen bij p. m. 12 uur stoomens bewesten
Maumeri, te Nanga Linn in liet landschap Toa aan wal

was gegaan, eenige hooiden vinden tot eene samenkomst
in de ruim 13 paal landwaarts in gelegen kampong Nbai,
maar tegen eene voortzetting van zijne reis tot Poina en
Si ia maakten z i j , onder allerlei voorwendsels, bezwaar.
Een paar inlanders, met wie de gezaghebber, na het
vertrek der hoofden , op vertrouwelijken voet wist te ge
raken, verzekerden dat nimmer vreemdelingen in het binnen
land worden toegelaten en dat nog onlangs drie inboor
lingen van eene Strandkampong een bezoek aldaar met
hun leven hadden geboet. In de verwachting van op een
ander gedeelte der kust wellicht beter te slagen , werd de
gezagheb!>er mede teleurgesteld. Van Nbai was hij naar
het strand en vervolgens per adviesboot naar Rioen,
westelijk van Nanga L i a n , vertrokken. De radja van
Rioen , ofschoon gehoor geveude aan de uitnoodiging om
met hem eene ontmoeting te hebben (waartoe hij rnet
eenige onderhoofden en p. in. 60 lansdragers naar het strand
afkwam), verontschuldigde zich echter van het verleenen
van hulp, daar h i j , met eenige kampongs van WestelijkFlores in oorlog zijnde, daarmede te veel te doen had.
Slechts met wantrouwen werd de gezaghebber toegelaten
in de p. m. 7 paal landwaarts in gelegen kampong
Bonto Tonga. Alvorens den tocht op te geven , besloot hij
3
/4 uur roeiens oostelijk van Rioen nogmaals aan wal te
gaan en dan op goed geluk een weg naar het binnenland
te zoeken. Na ruim 9 paal te hebben afgelegd, stuitte hij
op de kleine kampong Raas, waar hem echter ten stelligste
ontraden werd verder te reizen zonder zich de medewerking
verzekerd te hebben van den naastbij gevestigden radja
vau Tado. Door een gehuurden boodschapper liet de ge
zaghebber dit hoofd van zijne komst kennis geven , met
uitnoodiging hem in de kampong Raas te komen ontmoeten,
's Anderen daags kwamen drie hoofden met een klein ge
wapend gevolg opdagen. Ten einde hen gunstig te stemmen,
werden hun ten teeken van vriendschap eenige geschenken
aangeboden , die zij echter niet in ontvangst wenschten te
nemen , terwijl zij ook beslist weigerden den gezaghebber
doortocht te verleenen uit vrees voor gewelddadigheden
van de zijde der bergvolkeren. Onder deze omstandigheden
meende de gezaghebber zich voorshands van verdere p o 
gingen om het binnenland van Flores te bereizen, te
moeten onthouden , hetgeen echter niet behoeft te beletten
dat onze te Larantoeka en te Maumeri gevestigde amb
tenaren zich er op toeleggen daarin te eenigertijd te slagen ,
waartoe hun is opgedragen al aanstonds met de thans
bezochte kuststreken meer geregelde betrekkingen te onder
houden , waardoor het wellicht ook mogelijk zal zijn , in
stede van de aldaar wel eens bemachtigde tinnen voor
werpen (welke van elders kunnen zijn ingevoerd), eenig
erts uit Midden-Flores in handen te krijgen. De voorge
nomen herhaling vau bezoeken ter noordkust zal wijders
ook nuttig zijn om de aldaar nog niet geheel uitgeroeide
traditie te doen verdwijnen, volgens welke Midden-Flores
onderboorig zou zijn aan den vorst van Goa op Celebes.
Het blijkt namelijk dat Makassaren en Boegineezen nu en
dan zich die traditie ten nutte maken om, in naam van
Goa, doch te eigen bate, heffingen op Flores te doen en
zich andere daden van gezag aldaar aan te matigen. In
Maart 1887 viel een Makassaar, die zich aan dergelijke
bedrijven bad schuldig gemaakt, het bestuur in handen.
Met toepassing van art. 47 van het Regeeringsreglement
werd hij naar Magelang op Java gerelegeerd (Indisch be
sluit dd. 29 Mei 1887 n°. 2/c).
Gedurende een groot gedeelte van 1887 werd door één
onzer oorlogsschepen de vlag in den Timor-archipel ver
toond, en werden zoo op Flores als op Soemba verscheidene
plaatsen aangedaan , tot het inwinnen van berichten nopens-
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en het waarschuwen tegen den handel In ruenschen. Hoewel
geen slavenhalers konden worden opgebracht, mag niet
temin worden aangenomen dat deze herhaal Ie bekrubing
niet zonder invloed is gebleven tot wering van het kwmul.
On de zuidkust van Flores had deze waakzaamheid o. a.
ten gevolge dat de hoofden van Endeh een gezeten inlandsen handelaar van Noesa E n d e h , van wien gebleken
was dat hij zich aan slavenhandel hal schuldig gemaakt,
deswege eene boete oplegden en de geïnde gelden uit eigen
beweging aan den posthouder te Endeh afdroegen.
§ 20. Bali en

Lomlok.

Uit de onder ons rechtstreeksch bestuur slaande Balische
landschappen Boeleleng ') en Djembr.ma viel op politiek
gebied niets mei lenswaardigs t". berichten. De veiligheid
van personen en goederen liet er weinig te wensctien over.
Immigratie uit het vorstengebied Vond nog voortdurend
plaats. De rijstoogst was zeer overvloedig. waartoe eene
betere regeling der waterverdeeling veel bijdroeg. Daarentegeu leverde de koftiepluk weinig op. Hoofdzakelijk als
een gevolg van deze laatste omstandigheid , die zich ook
in de vorstenrijken voordeed, vertoon Ie de uitvoerhandel
weinig levendigheid; de invoer van lijnwaden en andere
artikelen van Europeesch fabrikaat was echter niet onbeteekenend. Zoowel in de gouvernementsafdeelingen als
daarbuiten bleef men van epidemieën verschoond. De Islam
breidde zich nagenoeg niet uit.
In het vorstengebied bleven nog steels oneenigheden
heerscben. De radja's van Karang Asem (Bali), daarin
gesteund door hun oppervorst, den radja van Selaparaig
of Lombok, betoonden zich zeer misnoegd over de inlijving
van een deel van Gianjar t>ij Bangli (verg. vorig verslag
blz. 18), terwijl ook de dewa-agoeng van Kloengkoeng,
in afwijking van de nog kort geleden door hein gevolgde
gedragslijn, zich tegen zijn zwager, den vorst, van B.iiigli,
keerde, door te verklaren dat bedoelde inlij ing in strijd
met zijne bedoeling had plaats gehad. Aan den anderen
kant bleek de radja van Bangli niet gezind om liet door
hem mn zijn gezag onderworpen deel van Gianjar weder
aan Kloengkoeng af te staan. Tabanan en Mengooi bleven
tegenover elkaar opgespannen voet. Ook tusschen Ba 'n°ng
en Mengoei kwam nog geene verzoening tot stand.
Wat onze aanrakingen met de verschillende vorsten betreft . droegen alleen die met Lombok en Karang Asem
in de, laatste maanden van 1887 een bijzonder karakter.
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ook tot het besluit den resident, terwijl hij met de scheepsmacht nog ter reede van Ampenan vertoefde, te machtigen om aan den bestuurder van Lombok te doen weten
dat de aangeboden verontschuldigingen aanvaard en de
toegezegde maatregelen g> edgekeurd werden , weshalve het
gebeurde verder huiten sprake zou blijven zoolang de van
Lomboksche zijde afgelegde beloften met stiptheid werden
nagekomen. De vorst betuigde zijn dank voorde minnelijke
oplossing vati de gerezen moeilijkheden, waarop de resident
met de schepen terugkeerde , na nog eerst Karang Asem
te hebben aangedaan , waar de radja's, die van wege het
Lomboksch bestuur reeds van bevelen waren voorzien,
ook van hun kant verklaarden alles te zullen aanwenden
wat strekken kon om verdere grieven te voorkomen. Voorloopig werd een va-) de oorlogsbodems (de Ceram' in de
Lomhoksche wateren achtergelaten voor het uitoefenen van
toezicht, in het bijzonder langs de kust van Karang Asem,
en verder om in 't algemeen te waken tegen slavenhandel.
Ook uit een paar brieven, die de resident in Maart jl. van
den vorst van Lombok ontving en die alsnog als antwoord
moesten dienen op reeds in Mei en Augustus van het
afgeloopen jaar aan hem gerichte kennisgevingen betreffende
het door onze marine te houden toezicht tot wering van
den in de wateren tusschen Timor en onderhoorigheden
en Bali en Lombok nog vaak gedreven menschenliandel
(verg. vorig verslag blz. 18), scheen te mogen worden
afgeleid dat het Lombokseh bestuur er prijs op stelde zijne
minder gepaste houding gedurende de laatste n a inden \an
1887 zouveel mogelijk te doen vergeten. Volledigheidshalve
verdient nog g.-uieïd te worden dat in het voorjaar van
1887 eenige te Ampenan (op de westkust van Lombok)
aangekomen Europeesehe schipbreukelingen van het Engel.-ehe barkschip Glatlyn zich door het inlandsen bestuur
op meuschlievenle wijze geholpen zagen, waarvoor de
resident, zoodra hij daarvan onderricht was , aan het Lomboksche hof zijn dank betuigde.
De laatste berichten van L - m b o k , in April jl. den resident ter oore gekomen , gewagen van bijzondere voorzorgsmaatregelen die door den vorst zouden genenen worden
met het oog op geruchten , dat zijne Mohamiucdaai.sche
onderdanen , de Öassakkers , die het groote meerendeel u i t maken , het plan zoudet. koesteion zijn B dynastie omver te
werpen. In verband daarmede zou , volgens diezelfde berichten , de vorst het bevel hebben uitgevaardigd dat de
Arabieren . welke hij van opruiing der SaMakkets verdenkt,
zich niet meer in het binnenland van Lombok zouden
mogen ophouden (verg. o. a. het verslag van 1884 blz. 26)

Kort achtereen waren aldaar gouvernementedienaren en
gouvernementsoi;dei(lunen bejegend geworden op eene wijze,
die den indruk moest geven dat de bestuurders van Lombok
en Karang Asem niet genoegzaam rekening hielden met
de verhouding waarin zij. krachtens bet met hen bestaande
politiek contract, tegenover het Gou vemen ent als bun
souverein verket rden. Toen nu met ben regelingen te treffen
waren, zoowel om onze met de bestrijding van den opiuinsluikhai.del belaste politievaartuigen langs de kust en in
de havens van Karang Asem geen belemmering te doen
ondervinden (verg. vorig verslag blz. 142), als om genoegdoening te verkrijgen ter zake van de eigenmachtige behandeling door het Lomboksch bestuur van eeue rechtszaak
wegens pacht- en handelsschulden , tegen een te Amiennn
Bevestigden gonvernementaonderdaan (een Indo-Europeaan), werd h e t , om aan onze vertoogen klem bij te zetten ,
wenschelijk geacht den resident te doen vergezellen door
een eskader van vijf oorb'gsbodetns (1!» Noveinber-17 December). Het doel met dirae demonstratie beoogd, werd

niet gemist. Als gevolg d r gehouden besprekin en, waarbij
de onzen met de nondige onderscheiding Gehandeld werden ,
legie de vorst van Lombok schriftelijk bevredigende beloften af omtrent de maatregelen door hem te nemen om
een meer gewenschteo toestand in het leven te roepen met
betrekking tot bet tegengaan van den uitvoer van opium
uit Karang Asem naar .lava en ten aanzien van de toelating en berechting van Europeanen en met dezen gelijkfetteiden. Tevens werden voor het verledene veroi tschuligingen aangeboden. De Indische Regeering kwam dan

') De gewestelijke hoofdplaats Iioelelens komt eerlans in telegraphische verbinding met Java en Makasser (zie de noot op blz. 16).

Han iehn.:en der Staten-Oeneraal.

Bijlagen.

1888-1889.

I»
§ 1.

Landmacht.
Commandement.

Daar het Koninklijk besluit van 30 Juli 1887 n°. 18
(Indisch Staatsblad i.°. 1<>8), krachtens hetwelk ook aan
het hoofd van den generalen staf, de artillerie en de gei.ie
een generaal-majoor kan optreden, na lere voorziening
noodig maakte ten opzichte van de v r a a g , wie — nu niet
Steeds de chef der afdeeling waarbij o. a. de aangelegenbeden der infanterie en der cavalerie behandeld wordende
eenige hij het departement ingedeelde generaal-majoor zou
rijn — het legerhoofd i ij afwezigheid of ziekte vervangt,
is bij gouvernementsbealuit dd. 26 November 1S87 n°. '2jc
bepaald dat voortaan bij lijdelijke ontstentenis van den
legercommandant in diens plaats optreedt de oudste in rang
der bij het departement van oorlog beschikbare generaalsmajoor.
§ 2. Letendt

strijdkrachten.

Samciinti'Uinrj. Door wijziging van de normale formatie
werd bij het in d.3 voorgaande § aangehaalde Koninklijk
besluit van :10 Juli 1887 de gelegenheid geopend om de
kolonels der artillerie en genie die als chefs van hun wapen
fungeeren, zooinede den kolonel die aan het hoof! staat
van den generales staf, den rang van generaal-majoor te
verlee .en , en om de luitenant-kolonels die ieder op het
hoofdbureau der artillerie en genie als tweede persoon
werkzaam zijn , ingeval de chef van bet wapen generaalmajoor i s , tot kolonel te bevorderen. Verder werd in 1887
de normale formatie van het officierskorps verminderd
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1°. un't ('ei majoor i ij den i;ewestelyken •'" plaatselijkeu
eeuiedisust, omdat de Ie Tjilatjap geplaatste mujo r der
genie kon gemist worden; 2°. met één luitenant-kwartiermeester als gevolg van de inkrimping der militaire bezet
ting van Bauka; •i°- met één officier TMI gezondheid
wegens
de opheffing vmi het garnizoen te Besoekl; 49. met één
hoofdofficier en 6 subalterne officieren der infanterie • ten
gevolg- ren da sub 2°. en .'1°. genoemde ooraaken. Daar
entegen leid ie de versterking van liet garnisuens'jataljon
van Sumalra's Oostkust tot eene uitbreiding der normale

\.ui i!ien liuidaard iu 1887 geen verandering had o:, rgaau.
Aan officieren had men bij <le infanterie op 31 December 1887,
zonder dat de formatie hoogere eischen stel Ie (de tegen
woordige" formatie was integendeel in 1887 met 2 infanterie*
officieren ingekrompen), een tekort van 29, tegen een
tekort van 9 het jaar tevoren. En wat nu den nunierieken
toestand betreft voor alle wapens en diensten te zamen geiioinen, blijkt dat gedurende 1887 het Incompleet aan
officieren en als zoodanig dienstdoende ndjudant-onderoffi
eieren is geklommen van 40 tot 51 "). en dat aan onder
officieren in minderen gedaald van 1566 tot 2.">4 man.
In bet tek"rt van 15G5 man op 31 December 1880 waren
nok Europeanen begrepen , en zulks , na aftrekking van
de 86 plaatsen die do >r Afrikanen werden vervuld, ten
getale van 304 man, welk incompleet echter op 31 December
lf<87 veranderd was in een overcompleet van 465 Euro
peanen J) (daaronder liegrepen ds 88 toen in bet leger
dien tnde Afrikanen). Wat alleen de inlandsche elementen
aangaat, hal men op laatstgenoemden datum een iucotnpltet van 306 Amboineezen en 413 andera inlanders, tegen
een incompleet van respectievelijk 83 en 1118 op 31 De
en:.: sr 1886.
Vergelijkt men de legersterkte op 31 December 1887 met
de cijfers van 31 December 1880, dan blijkt dat op eerst
ee ■ ■ em !en datum 2511 onderofficieren en minderen méér
in liensl, waren (namelijk 770 Europeanen, 2 Afrikanen,
277 Amboineezen en 1402 andere inlanders), en daarvan
alleen bij de infanterie 2385 (573 Europee en, 4 Afrikanen,
272 Amboinezen en 1536 andere inlanders).
liet volgende overzicht doet de totaalcijfers kennen op
bei Ie tijdstippen zoowel van de » normale" en van de
• tegenwoordige" formatie als van de sterkte.

formatie met 1 hoofdofficier en 11 subalterne officieren der
infanterie (10 der laatsten bij gemeld bataljon en de 2
anderen bij den voor Sumatras Oostkust ingeatelden gewestnUjken staf). Al deze wijzigingen, waartoe betrekking
halden de Koninklijke besluiten dd 9 J.nuaii 1887 n°. 40
en :i0 Juli 1887 n°. 18 (Indisch Staatsblad n°. 55 en 168),
kwamen derhalve ten slotte neer op eene vermeerdering
der normale formatie met 2 officieren. Wat de onderoffle eren
en minderen betreft, wees de normale formatie op :J1 üecember 1S87 , tegenover hetzelfde tijdstip van 188(5, eene
vermeerdering aan van 192 man (61 Europeanen en 13
niet-Amboineeacbe inlanders). Wel strekten de verschillende
formatie-wijzigingen, uit de aangehaalde Koninklijke be
sluiten voortvloeiende, tot eene uitbreiding1 met 238 mau
(96 Europeanen en 142 nLt-Amboincesche inlanders), maar
daartegenover stond eene beperking met 46 man (35 Euro
peanen en 11 niet-Am botneeacbe inlanders) van het militair
persoi.ee! , waarvan de getalsterkte telken jare in Indifl
wordt bepaald naar den maatstaf aangegeven in de | | 119,
1}[) en 130 der legerformatie.
Ingevolge tijdelijke regelingen moesten er boven de nor
male formatie nog- zijn 4 officierenen 2841 onderofficieren
en minderen (40 Europeanen, 700 Amboineezen Bn 2101
enden inlanders). In bijlage C uierachter zijn die tijdelijke
:
Op uit. 188f! ontbraken 49 tffderen by verschillende wapens
regelingen voor elk wapen of dienstvak afzonderlijk ver en )dienstvakken
en 1 van de 17 adjudant-onderofficieren der artillerie
meld , namelijk daar waar de cijf. rs der »tegenwoordige" die \*fttolge Sa ftrmalie, dus itorloopeti, bjj dat wapen als 2de luite
(feitelijk geilende) formatie worden toegelicht. Als de be nant fnngecren, te Eamea alzoo tekort 50. Van deze 50 plaatsen
langrijkste van die tij lelijke regelingen verdient hier alleen werden nr echter 4 (bij de cavalerie) tij'lrlijl; vervuld door ndjwtantgenoemd te worden de machtiging om, met het oog c;> onderofficiercn die slechts tot wedcropzeggens toe als 2de luitenant dienst
Vaadaardai hierboven een incompleet van 46 wordt opgegeven.
het groot aantal door berriberri aangetaste zieken en recon dellen
Op uit. 1887 ontbraken 54 affatnm lijj verschillende wapens en dienstvalescenten , vooral oi der l.et inlandache element, bet le^cr , vakken, maar was het cvcngcinelde aantal van 17 dienstdoende
tijdelijk uit te brei len met 2750 inlanders, waaronder700 "tti iiren bjj de artillerie compleet. Van de 54 eigenlijke ofticiers1
Amboineezen.
plaatsen werden er toen 3 (bij de cavalerie) lijilclijl; door adjudant
onderofficieren vervuld; derhalve incompleet als boven 61. Feiteljjk
Dia buitengewone uitbreiding, welke voor de gin otste beliep
het incompleet bjj bet einde van beide jaren nog 1 minder, dus
helft (1500 man) reeds in Juli 1886 was toegestaan , nas respectievelijk 45 en 50, omdat bjj den staf van den Gouverneurbij het einde van 1887 voor ruim % gedeelten bereikt. Generaal één er oificiersplaatsen door een zeeofticier was bezet. Men
Immers bij de infanterie ontbraken op genoemd tijdstip j zie overigens noot q onder liet staatje op blz. 32.
Verder valt nog op Ie merken dat onder de sterkte van het officiersaan de (» tegenwoordige") formatie niet meer dan 477 inlan
ders (waaronder 380 Amboineezen), alzoo slechts ruim 17 pet. korps ook zjjn ïneilegcirkend de van het Nederlandsche leger gede
tacheerde officieren, ten getale van 56 op 31 December 1886 en van
van de buitengewoon aan te nemen 2750 man ' ) , terwijl op ] 55
op 31 December 1887. (Zie daarover nader de noten /«ene onder
31 December 1886, toen de (• tegenwoordige") formatie der het staatje op Je volgende bladzijde.)
infanterie 1250 man (500 Amboineezen en 750 andere in
landers) lager was, het incompleet aan niet-Europeanen
•) Slechts voor een klein gedeelte was dit overcompleet het
grooter was dan thans, na nelijk 103") inlanders (waaronder gevolg van lagere eischen door de formatie gesteld; immers de „tegen
158 Amboineezen). Aan Europeanen en met hen gelijkge- woordig •" formatie wer.i in 1S87 alleen opgevoerd wat Amboineezen
stelden bestond bij de ii fanterie op bet einde van bei e en andi re inlanders aangaat (met respectievelijk 500 en 757 man),
tftknmfeu
met 57 Europeanen.
jaren een overcompleet, doch op 31 December 188fi slec'its doch
Waar sprake is van de voltalligheid ot' onvoltalligheid van het
van 92 man (waaronder 73 Afrikanen), terwijl het op Europeeseh element in het leger valt ook in het oog te houden dat
31 December 1887 geklommen was tot 669 man (waaronder van de opgegeven fmmatk aan Europeanen voor het schrijvers-,
77 Afrikanen), en dit terwijl de formatie voor infanteristeu hospitaal- en lithngraphisch personeel (dit laatste bfj den topogra-

') Voor Amboineezen alleen was de verhouding niet zoo gunstig.
Van de bjj de formatie toegestane 2182 Amboineezen toch waren er
aanwezig 17'J6, zjjnde ruim 82 pet: van de 13729 andere inlanders
b(j dat wapen 13638, zijnde ruim 99 pet.

phischen dienst) steeds een grooter aantal plaatsen is vervuld dan
in de «kraai aan militairen staat uitgetrokken, omdat krachtens de
bevoegdheid, omschreven in de gs 16, 119 en 123 der legcrtormatie,
voor de zooeven genoemde ondcrdcelen van het leger civiele per
sonen in plaats van militairen kunnen gebezigd worden. M het
einde van 1887 strekten op die wijze 283 niet in de sterkte tellende
burgerpersonen i Europeanen en inlanders) ter vervanging van wél
in de formatie tellende Europeeseh'; militairen
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«)

Hieronder 17 plaatsen (bij de artillerie) die iugero'gr dr formatie, dus doorloopend, door adjudant -onderofficieren z[jn te vervullen.

b)

Onder de sterkte op 31 December 1886 waren begrepen 5C in Indië gedetacheerde officieren van het Xe.lcrlandseheleger,

nameljjk

27 (9 kapiteins ea 16 ruwstehrrttminti der infanterie ea 2 kapiteins der srtutaie) gedetacheerd overeenkomstig lndi*ch Rtastshlad 1871
n°. 176 (wier plaatsen by het Ncderlaudsehe leger door Indische officieren werden ingenomen), en 29 (2 kapiteins, 20 eerste- en 7 tweede
luitenants) buitengewoon gedetacheerd. Deze laatsten waren verdeeld als volgt: 19 by de infanterie, 1 af de cavalerie, C bij de artillerie
(waaronder 5 infanterie-luitenants), 2 bjj de militaire administratie en 1 bij den militairen geneeskundigen lü'Tist.
Voorts rekenden onder de sterkte der officieren: 20 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, en wel 16 (allen bij de artillerie)
die de plaatsen innamen door de noiniale formatie voor hen aangewezen (verg. noot «), en 4 (allen bij de cavalerie) die slechts tot wederopzeggens toe ontbrekende tweede-luitenants vervingen. (Zie art. 5 van 's Konings besluit dd. 28 Januari 1882 n". 13, Indisch Staatsblad n". 113).
r) Ongerekend 551 ririile personen ('Europeanen en anderen), die, krachtens de daartoe bij de logorloriuatie gelaten vrjjbeid, bjj den
liospitaaldienst, de militaire Dllioaai en den topographischen dienst de plaatse i vervulden van in de formatie begrepen mtUltim ivc g.
blz 7 van Dfllage 15 van het vorig verslag), daargelaten nog zoodanig civiel personeel bfj hospitalen, werkplaatsen en andere militaire
inrichtingen (258 vrfje lieden en 713 dwangarbeiders) voor wier emplooien de formatie bepaaldelijk iiii-l-inililühii: ntinu-ijfl, en wier plaatsen
dan ook in de uitgetrokken fonnatiecijfers nhl begrepen zijn.
Onder de liiervermelde sterkte van 29 779 militairen zijn overigens stat begrepen : n. de gedetineerde militairen . de gestraften bil de
strafdetaehenicnten, de militairen die !>ii de .subsistcntcnkaders op tcheepsgelegenheid naar Nederland wachtten, noch ook die welke lijj
het suppletiedopót vertoefden in afwachting van indecling (allen te zameii ten getale van 238); t, de voor memorie gevoerde militairen
(ten getale van 92), en e. 322 pupillen.
d)

Hieronder 165 muildieren.

<•) Onder de sterkte op 31 December 1887 waren begrepen 55 in lndië gedetacheerde officieren van het Nederlandsehe leger. namelijk
27 (9 kapiteins en 15 eerste-luitenants der infanterie en 3 kapiteins der artillerie' gedetacheerd Overeenkomstig Indisch Staatsblad l s 7 1
n°. 17ri (wier plaatsen bij het Nederlandsche leger aoor Indische officieren werden Ingenomen), en 28 <2 k-ni'cins. 2 4 e e r s t c e n 2 t w e . d e luitenants) buitengewoon gedetacheerd. Deze laatsten waren verdeeld als volgt: 18 bjj de infanterie, 1 by de cavalerie, 5 bij de artillerie
(allen infanterie-luitenants), 1 bjj de genie, 2 bij de militaire administratie en 1 hij den militairen geneeskundigen dienst.
Voorts rekenden onder de sterkte der officieren: 20 adjudant-onderofficieren dienstdoende als officier, en wel 17 (allen bij de artillerie)
die de plaatsen innamen door de normale formatie voor hen aangewezen (verg. noot «), en 3 (allen b|j de cavalerie) die shvhts tot wederopzeggens toe ontbrekende tweede-luitenants vervingen.
f) Ongerekend 435 en 1034 eMefc personen (onder welke laatsten 772 dwangarbeiders) als bedoeld in het eerste lid van noot «. Zie de
specificatie op blz. 7 van bijlage C hierachter.
Onder de liiervenuelde st'-rkte van 32 290 militairen zjjn overigens niet begrepen: a. de gedetineerde militairen, de gestraften bij de
strafdetachementen, de militairen die b;j de subsistenlen-kadi ra op schcepsgcle^cnheid naar Nederland wachtten . noch ook die welke bij
het suppletii depot vertoefden in afwachting van indeeling (allen te zamen ten getale van 209): I'. de voor memorie gevoerde militairen
(ten getale van 92), en c 430 pupillen.
</) Hieronder 145 muildieren.

Deze tijdelijk niet-beschikbare infanteriaten waren te
WHS , blijkei ■ liet voorafgaande > f''' toestand bij tiet einde
van 1887, wat lietreft de voltalligheid van liet leger, veel verdeelen als volgt:
g u n s t i g e r d a n her j a a r t e voren ,

liet

g e t a l g oefende en

voor den dienst l«*chikbare infanteriaten — om alleen van
dit wapen te ■preken — ging oog slechts met 1 !"/.*> man
vooruit. Er waren namelijk op 31 December 1886 vu., de
toen in dienst zijnde 23144 man infanterie tijdelijk *tfl be
schikbaar 5107 onderofficieren en manschappen, zijnde ruim
22 pet. ran de infanterie-sterkte, en op31 December 18S7.
toen die sterkte 25529 man bedroeg, (>:H7 of ruim 24.7 pet.')

') Van de op Java aanwezige 12 veldbataljons (de 6 andere be
vinden zich in Atjeh en ter Suniatra's Westkust) konden er bij het
einde van 1887 voorshands niet meer dan 3 in zoodanigen compleeten
en valieJi n toestand gehouden worden dat zij elk oogenblik marschvaardig waren , namelijk het 2de veldbataljon te Hanjoebiroe, het
5de te Samnraug en het Cde te Magelang. Laatstgenoemd bataljon
bestaat uit 2 Europecsche en 2 Amboineesche compagnieën , de beide
andere elk uit 2 Europeesche en 2 inlandsche compagnieën. Zie omtrent
het 5de veldbataljon ook nootl op blz. 36.

hospitaalzieken en gecvacueerden .
voor den velddienst ongeschikt. .
recruten
om andere redenen tijdelijk niet
bescliikbaar
Te ziunen als hiernevens . .

t'lt. I88C.

Uit 1887.

2t>37 = 51 6 pet
493 = 9 7 .,
132.1 = 20

2800 = 44.5 pet.
TM = 1 1
„
200.1 = 31.6 „

BSIsit.1
5107=100

„

751 = 119
0317

„

100

Blijkt uit deze cijfers dat in 1S8G ruim de helft, in 1887
bijna de helft, der tijdelijk niet-beschikbare infanteristen
door ziekte belet werd dienst te doen , bovenstaande opgaaf
doet tevens zien «lat ook de plotselinge aanvulling van bet
leger met een groot aantal recruten nog oorzaak was van
het betrekkelijk aanzienlijk cijfer der niet-marschvaardi^en.
Het volgende staatje bevat een gespecificeerd overzicht
van het beschikbare en tijdelijk niet-beschikbare gedeelte
des legers (onderofficieren en minderen) over de beide be
handelde jaren.
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32 544

1 739

2 919

1 659

il) 7 671

</)0 1605

10 276
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«) Als zoodanig vermeldt de sterktestaat (voor de infanterie slechts in totaal) die militairen die, van het cene korps bjj het andere
overgeplaatst zijnde, liet korps hunner bestemming nog niet hebben bereikt en reeds zjjn afgevoerd uit de sterkte van het korps dat zjj
verlieten.
b)

Hieronder 880 geëvacueerden (467 Europeanen, 1 Afrikaan, 56 Amboineezen en 356 andere inlanders).

e) Hieronder b •grepen tijdelijk tér beschikking van andere autoriteiten gestelden , vermisten (voor zoover nog niet uit de sterkte af
gevoerd) , krijgsraad-arrestanten , gedetacheerden bjj- en leerlingen van de kaderscholen en in afwachting van ontslag naar elders ver
trokken militairen.
il)

Zonder de militairen bedoeld in noot <i.

c) Onder dit tota.d telde men echter een lOOOtal gewezen bcrriberri-lyders, die sedert korter dan één jaar waren hersteld en over
wie, ingevolge een voorschrift van *t laatst van 1886, niet ten behoeve van Atjeh mocht worden beschikt.
/)

Formatie 2602 man + tijdelijke lcgeruitbreiding 1500 man.

<;)

Hieronder 729 geëvacueerden (363 Europeanen, 2 Afrikanen, 73 Amboineezen en 291 andere inlanders).

Ii) Hoeveel gewezen berriberri-iyders als bedoeld in noot c zich onder bet hier opgegeven totaal bevonden , is niet gemeld.
i)

Formatie 2602 man + tijdelijke legeruitbreiding 2750 man.

U i t h e t v o l g e n d e s t a a t j e k a n blijken hoeveel van d e
tijdelijk niet b e s c h i k b a r e onderofficieren en m i n d e r e n v a n

E u r o p e e s c h e n d a n wel v a n a n d e r e n l a n d a a r d w a r e n en
hoeveel zich o p J a v a , in Atjeh dan w e l elders b e v o n d e n .
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Bijlage C.
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Plaatselijke, inderlin//. Nadat bet 10;le vcldbaialjon in
Januari 1887 weder in zijn geheel te Weltevreden bijeen
was door den terugkeer uit Palemban_r van de laatste der
twes compagnieën die daarvan tijdelijk in de residentie
Palembang waren gedetacheerd geweest(v rg. vorig veralag
blz. 21, noot 1), is in de staiionneering der veldbataljons
geene verandering gekomen. Er bleven derhalve gelegerd:
op Java 12, in Atjeh 3 in hun geheel en 1 voor het
grootste gedeelte, en ter Sumatra's Westkust 2 in hun
geheel en 1 voor een gedeelte. Van de 4 depötbntalj ma
behielden er 3 hunne standplaatsen op Java (te Meester
Cornelis, sfagelang en Malang) en 1 ter Sumatra's West
kust (te Padang en Fort de Koek).
Nu Tjilatjap op Java's zuidkust aan het spoorwegnet
is aangesloten , is er in het laatst van November 1887 toe
overgegaan om die ongezonde kustplaats door bijna het
geheele garnizoen te doen verlaten , slechts met nchterlatii g
van een klein detachement om er in bet toeziet upeniu
het onderhoud van de vestingwerken en militaire ▼oorraden
te voorzien. De infanterie (staf en 2 compagnieën van het
garnizoensbataljon der 2de militaire afdeeling op Java) is
tijdelijk naar Kedongkebo ui de artilleriebezetting (17de
compagnie) naar Salatiga overgegaan
In de '.'•arniznens-indeeling der infanterio-bezetting van
Sumatra's Oostkust kwam eenige wijziging, doordien in
1887 te Bimljei (Boven-Langkat) één der drie compagnieën
van de hoofdplaats Medan in bezetting kwam, terwijl van
de in Beneden-Langkat gestationneerde infanterie het deta
chement te Pangkalan Biatas, welke post werd opgeheven,
in het laatst van 1887 werd verplaatst naar Boekit Koeboe
aan de Besitang-rivier. In het landschap Deli werd in Maart
1888 het garnizoen van Laboeao Deli (een detachement
infanterie) bij dat der hoofdplaats Medan getrokken.
Op Borneo werden in 1887 twee tijdelijke militaire posHanlelin/en dor Stilten-Generaal. Bijlagen.

1888-1889.

?268

ten opgeheven , namelijk in Augustus (zie blz. 16 hier
vóór) die te Toejoen, in het Kahaijan-gebied, alwaar zich
een gedetacheerd gedeelte bevond van het garnizoen van
Bandjermasin, dat toen we Ier op gemelde hoofdplaats
terugkeerde, en in December (zie blz. 15 hiervóór) die te
Nanga Badou in de Batang Loepar-landen, van welke
plaats de bezetting bij het garnizoen van Sintang werd
mgesmolten.
Om een algemeen overzicht te geven van de distributie
van het leger over de verschillende territoriale commande*
menten ') laat men hier volgen eene aan den emplacementataat ontleende verkorte opgaaf betreflende de op
Java, in Atjeh en in de oveiige militaire commandementei,
aanwezige troepenmacht lij het einde van 1886 en 1887,
waarbij op te merken valt dat in den emplacementsbuit
de verpleegden in (ie ziekeninrichtingen voor alle wapens
en diensten vereenigd wor len opgegeven en dat daarin het
aantal dezer zieken en evenzeer bet aantal militairen die
op marsen waren ter bereiking van hunne bestemming
eenigszins anders voorkomt dan in den sterktestaat, waar
aan de hooger vermelde cijfers zijn ontleend. ")
') Zie ook den Regeciïngs-alnianak van Nederlandscli-Indië voor
188S, deel I , blz. 336 en volgende, waar incii voor de vi rselullende
wapens en dienstvakken de standplaatsen vermeld vindt.
:
) De oorzaak is liierin gelegen dit de emplacementstaat berust
i op gegevens door de afdeelings- en u'e"'i steliike militaire conimaudanten verstrekt, terwijl de storkte-taat wor.lt samengesteld uit
opgaven van de korpseomniandanteii. Wat nu bijv. de zieken betreft,
heeft dit ten gevolge dat de geëvacuecrden slechts dan in den emplaeeinentsta.it afzonderlijk (dal is onder de zieken en niet bjj de
. wapens en diensten) worden verantwoord, wanneer en voor zoover
zij in eene ziekeninrichting zijn opgenomen buiten het eoinmandenient waartoe hun korps behoort. Daarentegen vermeldt de sterkte
staat alle geè'vacueerden afzonderlijk.
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Totaal-generaal,
ongerekend de militairen
Op
beneden den rang van
officier die zich op marseli marsch
zri die op marsch waren ter bereiking van liunne
in de ziekeninricbtingen
bevonden ter bereiking van
ter be
bestemming en ongerekend ook de hospitaalzicken.
(hoxpitaalzicken).
hunne bestemming
(zie de laatste kolom).
reiking
LANDAARDEN.
van
hunne
Infanterie.
Andere wapens en diensten.
Overige bestem
Overige
Java. u) Atjeh. eumman- Java. a) Atjeh. eoinniaiiOverige
Overige
deincntcn ming.
dementen,
Java. u) Atjeli. comnian- Java. f) Atjeh. coin man
dementen.
deiuenten,
Verpleegd

Sterkte aan onderoflieieren en minderen, ongerekend

1408
■
211
1333

2787

8561

2952

8874

31
8066

1886.

1100
4
95
550

124

ItM

31 DECEMBER
491
864
1
»
15
3
232
504

3849

726

1755

2492
11
53

20 387

1384

5959

10
123

428
■
15
479

ra

Te zamen. .

rn

Europeanen . . .
Afrikanen . . . .
Amboineezen . .
Andere inlanders

2023
■
224
1688

257

922

14165

3935

ff

il

2934

4079
1
61
7039

153
1
45
300

b) 11180

29 280

499
29 779

31 DECEMBER

Europeanen . . .
Afrikanen . . . .
Amboineezen . .
Andere inlanders

4181
71
1280
3846

1660
206
1752

Te zamen. .

9378

3618

»

22 564

2863

548

40
6605

2711
10
44
1229

9568

3994

p

1887.

1036

12
234

939
1
18
492

167
538

20
157

794

1450

1746

343

6238

6

166

2374

30
551

7928
86
1491
5613

238
2143

4242
1
88
7708

1021

15118

4755

t) 12039

440

n

n

63
1
59
255

31 912

e) 31K i

378

32 290
«) Onder de 1ste militaire afdeeling van Java ressorteeren ook de garnizoenen op Billiton.
b) Hiervan alleen in het gouvernement Sumatra's Westkust 4700 man (infanterie 3567, andere wapens en diensten 552 en hospitaalzieken 581).
«) Alsvoren 4907 man infanterie 377S, andere wapens en diensten 534 en hospitaalzieken 595).
d) Hieronder 639 man d i e , van hunne korpsen geëvacueerd zijnde, in andere commandementen in ziekeninrichtingen waren opge
nomen , namelijk 389 Europeanen, 1 Afrikaan en 249 Amboineezen en andere inlanders.
e) Hieronder 537 geëvacueerden als voren , namelijk 272 Europeanen, 55 Amboineezen en 210 andere inlanders.
a.

VerliezeD.

f

Voor zooveel de verliezen en winsten niet door plaatsing
op ïioii.ctiviteit of herplaatsing in actieven dienst, dan wel
door verlof en detacheering werden teweeggebracht, vindt
men ze in de beide volgende staatjes nader gespecificeerd.
i) Onder de overledenen was 1 gedetacheerd N'eJerlandsch officier.
-) Van de Indische officieren die met buitenlandsch verlof afwezig
waren, werden er gedurende 1887 in Indië uit de stamboeken voor
goed afgevoerd 24, waarvan 11 wegens overlijden en 13 wegens pensionncering.

In Nederlandseh-Indië

overleden.

Aanwezig:

. . . . •)10j

c
o
"5
e,

u

eervol ontsl
zonder pens
niet eervol ontslagen.

erd.

Aantal officieren in 1887 :

gesneuveld.

Aanvulling
tan het korps officieren.
Hooger is reeds
ezegd (zie noot 2 op blz. 2 6 ) , dat het incompleet
ij liet eigenlijk ofiïcierskorps, dat is ougerekeud de ad
judant-onderofficieren , dienstdoende als officier, in 1887
klom van 49 tot 54. De formatie (ultimo 1886 1438 ei:
ultimo 1887 1436) vorderde namelijk 2 officieren minder
en de sterkte ging van 1389 tot 1382 t e r u g , alzoo eene
vermindering van 7 actief dienende officieren. Aan de ;ietieve sterkte (waaronder op ultimo 1886 56 en op ultimo
1837 55 van het Nederlandsche l-'ge.r gedetacheerde offi
cieren) ontvielen namelijk gedurende 1 8 8 7 : voorgoed —
wegens overlijden of ontslag uit den militairen dienst met
of zonder pensioen — 6 8 ' ) , en tij lelijk — als zijnde op non—
activiteit gesteld (9), met buiteulandsch verlof vertrokken
(96) of gedetacheerd geworden hij het leger hier te lande
(9j — 114, terwijl nog bovendien 10 officieren van laatstgemeld leger van hunne delacheering in Indië ontheven
w e r d e n , in totaal derhalve een verlies van 192 actief
dienende officieren 3 ). Daartegenover werden 185 officieren
in de actieve sterkte opgenomen , namelijk 102 nieuw be
noemde , 8 die in activiteit hersteld werdeu , 55 die van
buitenlandsch verlof terugkeerden , 10 die uit Nederland
aankwamen als van liet Nederlandsche Lij het Indische
leger gedetacheerd , en 10 Indische officieren d i e , door
afloop van hunne detacheering bij het leger hier te l a n d e ,
weder bij het Indische leger invielen.

Totaal
aan den
dienst
ont
vallen.

, A)48 e) 6 ,/) 4

68

Buiten Nederlandsch-Indië (met
Te zamen . . .
Over 1880 was het cijfer . . .

11

>

13

r

ff

21
24

.

61
52

6
7

4
2

n

24
92
n

85

a) Hieronder 1 van het Nederlandsche leger gedetacheerde officier.
b) Hieronder 1 ïnagazijnmecster 1ste klasse der artillerie (kapitein)
en 1 magazijnmeester 2de klasse der genie (1ste luitenant).
r) Hieronder de in 1882 tijdelijk in activiteit herstelde gepensionneerde officier van gezondheid der 1ste klasse, en 1 tijdelijk (voor
vijfjaren) benoemde officier van gezondheid der 2de klasse.
d) Hieronder 1 officier, bij vonnis van den krijgsraad veroordeeld
tot drie jaren gevangenis, enz., met ontzegging van het recht om
gedurende vijf jaren na het ondergaan van de hoofdstraf bn de ge
wapende macht of als militair geëinploieeide te dienen.
f) De opgegeven veranderingen onder de buiten NederlandsehIndié' aanwezige officieren zjjn die waarvan gedurende 1887 in de
Indische contröle-registers aanteekeniug is gehouden. Enkele mutatiën
onder de veilofgangers dateeren derhalve van 1880, omdat daarvan
eerst in 1887 in Indië bericht werd ontvangen. Op gcljjke wijze is
ook in vorige verslagen gehandeld.
/ ) Namelijk 67 aetief dienende officieren en 18 behoorende tot
hen die buiten Indië met verlof waren. Van deze 18 ontvielen er 6
door overlijden en 12 door pensionneering.

[ë.

2.J

koloniaal verslag van 1888.

3<

[Neder!. (Oo*t-) indië.J

b. A u IJ v 1111 i n g .

Aantal officieren gedurende 1887 :
in Nederland benoemd en in Indië in dienat
gesteld.

in Indië benoemd.

Totaal

WAPEN

OP D I E N S T V A K .

Afkomstig
van de
Militaire
school te
MecstcrCornelis.

Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Genie
Officieren van gezondheid
Apothekers
Paardenartsen
. . . .
Militaire administratie .

Opgeleid

Opgeleid
Speciaal

b(j de

i.i.i de

opgeleid.

korps(!n.

korpsen.

«) 20
«0 3
«) 11

11

a)
0)
<l)

Civiel
personeel.

generaal.

Overge
plaatst van
het leger
hier
te lande.

15

46
8
11
6
26
3

6
c)

14

3

O
.

11

55

22

14

102

De totalen van 1886 waren aldus verdeeld

9

54

21

11

99

Totalen .

.

o) Opgeleid by de Koninklijke Militaire Academie.
b) Opgeleid in vrjle studie, overeenkomstig het Voorschrift, vastgesteld bü Koninklijk besluit dd. 18 April 1878 n°. 21 (sedert
vervangen door het Koninklijk besluit dd. 6 Mei 1886 n». 41 , opgenomen in n». 4366 van het Uijbkd o;< //,■/ lutlisch Staatsblad).
c) Civiele doctoren; 2 hunner (Nederlandsche geneeskundigen die zich voor den Indischcn militairen geneeskundigen dienst beschikbaar
stelden) werden definitief, de overige 12 (vreemdelingen) werden tijdelijk, dat is voor v i j f j a r e n , benoemd. (Van de vroeger als
officieren van gezondheid tijdelijk in dienst gestelde vreemdelingen werden er in den aanvang van 1887 — voor 't laatst — nog I
toegelaten tot het aangaan van eene definitieve verbintenis.)
il) Opgeleid bjj 's Rijks universiteit te Utrecht.
e) Opgeleid bjj den hoofdcurous te Kampen.

Belieji bij het einde van 1886 het getal der voor Indië
bestemde , maar aldaar nog niet aangekomen officieren 80 ,
op 31 Decemb-r 1887 was het getal niet kleiner , namelijk
81. Daarvan waren er 14 (tegen 18 op uit. 1886) niet aan
stonds ter uitzending beschikbaar, ais: 1 der infanterie,
die voor den tijd van drie jaren gedetacheerd was bij de
landmacht in West-In.!iö; 6 der artillerie en 4 der genie,
die overeenkomstig de bepalingen van '•Koning! besluit
dd. 5 December 187!) n*. 27 (Indisch Staatsblad 1880 n - . 39)

te Breda nog de lessen van de 1ste afdesling der krijgswbool volgden ' ) , en .'1 der artillerie, die gedetacheerd
waren bij de militaire magazijnen en werkplaatsen te Delft.
Verder telde men onder de 81 officieren waarvan zcoeven
sprake was, 4 van liet Nederlandsche leger, ter detacheering
aangewezen bij bet Indische, die, evenals de 63 reeds be
noemde Indische officieren , óf naar Indië onderweg waren ,
óf zich gereed hielden hunne bestemming te volgen. De
laatstbedoelde 67 officieren waren te speciliceereu als volgt:
Bovendien beschikbaar ter
uitzending.

Op reis naar Indië.
W A P E N
Nieuw
benoemd
in
Neder
land.

OF

D I E N S T V A K .

a)

Infanterie
Cavalerie

Gedeta
cheerd
van het
Neder
landsche
leger.

Totaal.

Nieuw
benoemd
in

Neder
land.

2

b)

Gedeta
cheerd
van het
Neder
landsche
leger.

TotaalTotaal.

33

n

generaal.

37
n

39
n

Artillerie

a)

2

2

4

Genie

a)

1

2

3

6

10

Officieren van gezondheid
Apothekers
Kwartiernieestcrs .

.

n

.
Totalen
Uit» 1886 waren de cijfers

o)
b)
O
il)
i)
f)

Opgeleid
Hiervan
Opgeleid
Hiervan
Opgeleid
Opgeleid

.

.

i
10

10

53

57

67

10

12

46

50

62

by de Koninkiyke Militaire Academie.
13 opgeleid als voren en 20 opgeleid by de korpsen.
in vr{je studie.
1 opgeleid bij het Militair hospitaal te Amsterdam en 5 opgeleid in vrye studie.
by 's Bfka universiteit te utrecht
by den hoofdcursus te Kampen.

i) Wanneer deze krijgsscliool-cursus, die in den regel hoogstens
tWM jaren mag duren, en tot bywoning waarvan de te Breda voor
den lndisehen dienst opgeleide artillerie- en genie-officieren oniuiddeliyk na hunne benoeming worden aangewezen, niet met goed
gevolg door hen volbracht is, worden zy geacht de ter bevordering
tot latei luitenant vereischte kunde te missen. Voor hen die in dit

geval verkeeren bestaat echter de gelegenheid om door middel van
een in Indië af te leggen examen, overeenkomende met dat van de
genoemde krygssehool-atdeeling, van hunne bekwaamheid voor den
hoogeren rang te doen blijken. De noodige bepalingen en voor
schriften omtrent zoodanig in Indië af te leggen examen zyn vast
gesteld bü Indisch besluit dd. 29 December 1887 n». 4.
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Hel volgende staatje dost zien hoe ten aantien van de
officieren de verhouding tusseben da formatie en de uciieve
.-sterkte zich voordeed voor elk wapen of dienstvak in bet

btyzonder, en boeveel officieren van elk wapen of dienstvak
om verschillende redenen tijdelijk uit de setievs sterkte
waren afgevoerd . innar nog tot het leger blevnn bsbooren. 'i

III December 1880.

Formatie
WAPEN

OP

ÜI1CNSTVAK.

(„tegen
woor
dige").

Staf van den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l . . . .
Commandcment van het l e g e r , zoomede Istc
en I l d e ufdceling van het departement van
oorlog
Generale staf
Gewestelijke staf
Plaatselijke staf
Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Genie
•
«
ï i i
Officieren van gezondheid .
Geneeskundig* A p o t h e k c r e
*
die,lst
r Paardenartóen
Militaire administratie
Militaire school
Korps pupillen
Militair huis van arrest
Totaal

Boven <le
Actieve
Al zoo actieve sterkte
sterkte
telde
het leger Formatie
(met iubof»ri]i
te
nog aan
van ilc ge
officieren niet
(„ tegen
detacheerde
min
buitenlandsch
officieren
verlof of om
woor
vi.n liet
of
andere redenen
Nederlandtijdelijk
dige").
sche
te veel. in lndie niet
leger).
beschikbaar.

Actieve
sterk te

i Inbegrip

van d* ge
detacheerde
officieren
van het
Noderlandsche
leger).

U
28
10
12
742
32
131
70
185
43
6
133
G
7
3
1438

C
133
G
7
3

14
28
17
12
711
25
142
70
178
40
6
120
G
7
3

143G

1382

14

14

M

28
18
12
740
32
131
75

15
12
733
20
134
07
103
40
G
132
0
7
3

—
h)—

9
0

110

|

■) + 3

15
8
18
2

— 9
— 22
?)— 3
—

M

1389

Ï9

1

t)

179

184
43

5
r)

44

Boven de
actieve sterkte
t d . i r het leger
te
nog aan
officieren met
min
buitenlandsch
verlof of om
of
andere redenen
tijdelijk
te veel.
n Indié niet
beschikbaar.
Alzoo

t)-

a)

Af ,zie de noten b, h en i): .
Feitelijk incompleet alzoo

31 December 1887.

1

—

I
H

118
3
12
9
23
3

— 29

fl— 7
\- 11
—
—
f ) -

5
6
3

11

11

25

— 13

— 54

u)

19G

4

• •1

50

n) Hieronder 2 officieren der infanterie en 1 officier der cavalerie (die a la suite van hun w a p e n worden gevoerd).
b) Feitelijk w«s deze plaats bezet, en wel door een luitenant-ter-zee 1ste klasse.
ff) Hieronder de luitenant-generaal (legercommandant), 1 ilor generaals-majoor (de chef der I l d e a f d e e l h g van het departemrnt van oorlog),
zoomede 12 a la suite van hun wapen gevoerde hoofd- en subalterne offi'iereu. namelijk 1 van den generalen stat (en als zoodanig a la suite
van de infanterie g e v o e r d ) , 8 der infanterie, 2 der artillerie en 1 d e r militaire administratie.
«") Hieronder 12 bij den topographischen dienst werkzame officieren (II van de infanterie en 1 van de g e n i e ; , die niet tot d>n eigenlijken
generalen staf behoorden. Van de 10 hier u i t g e t r o k k e n , wél tot den eigenlijken g e n e n d e n t t a f behoorende officieren waren er 5 bij den
topographischen dienst ingedeeld
Van deze 10 officieren waren er 13 afkomstig van de infanterie. 2 van de artillrrie en 1 van de genie.
Overigens was nog 1 officier van den genenden staf (niet onder de 10 begrepen) adjudant van den leg< rccmmandant en als zoodanig chef
van de I s t e afdeehng van het departement van oorlog (verg. de voorgaande noot). Al de 28 hier uitgetrokken olfiricicn worden gevoerd ü la
suite van hun wapen.
«) Hieronder 13 bij den topographischen dienst werkzame officieren (allen van de infanterie;, die niet tot den eigenlijken generalen staf
behoorden
Van de t5 hier uitgetrokken, wél t o t den eigenlijken generalen staf behoorende officieien waren er 4 bij den topographischen
dienst ingedeeld. Vnr. deze f5 officieren w a r e n er 12 a f k o m s t i g van de infanterie. 2 van de artillerie en 1 van de genie. Overigens was
nog 1 officier van den generalen staf (niet onder Qe 15 begrepen) adjudant van den legeicoii.mandm t en t h zoodanig chef van de I s t e
afifoling van bet departement vau oorlog (verg. noot c). Al de 28 hier uitgetrokken officieren worden gevoerd a la sni'e van hun wapen.
/ ) Allen I la suite van de infant 'He. met uitzondering van den generard-majoor. commandant in de 2de militaire afdeeling op Java.
g) Allen il la suite vun de infanterie.
A) Feitelijk bestonden slechts 2 vacatures, daar in de i andere toonden werd door tijdelijk als 2de luitenant dienstdoende a d j u d a n t onderofficieren.
i") Feitelijk bestonden slechts 4 vacatures, daar in de 3 andere voorzien werd op de wijze in de voorgcande noot bedoeld.
/.' Hierbij is nipt g e r e k e n d op de 1" adjudant-onderofficieren die ingevolge de formatie, dus doorloopend, als dienstdorndolficier fungeeren;
Op 31 December 1880 Ontbrak er I . doch op 31 December 188" w n s hun aantal compleet.
/) Hieronder r. officieren der infanterie (ge 'etacheerd van het leger hier te lande).
m) Tegenover dit overcompleet van 3 (gewone) officieren was e r . zooals uit noot k blijkt, een incompleet van 1 adjudant-onderofficier

dienstdoen 1 officier.

«1 Hieronder 19 officieren van g'zoudheid 2de klasse ïvreem delingen) die tijdelijk voor vijfjaren) -waren aangesteld op den voet van het
Koninklijk baduil dd. I I Oetober 1878 n». 48 (Hijblad op het Indisch Staatabhvd n . MSI
o Hieronder 28 als vuren.
;,) Hieronder 1 apotheker der 2de klasse vreemdeling die tijdelijk .voor vijf jaren) was aangesteld op den voet van het Koninklijk
besluit dd. i l April 1882 n". 14 (Bijblad op het Indisch Btaatablad n". 3848.
g) T e g o n o \ c r bel incompleet aan uffhhmil a i m l h e W r i waren op 31 December 1880 7. en op 31 December 1XX7 13 apothekers-bedienden
(oodrro Beierea] in uiei s t . en zulks op den voet der bepalingen in uos 4115 en 4183 van het Bijlilad op liet Indisch Staatsblad.
r) 1 kapitein der i: fautcrie (directeur,. 4 luitenants der infanterie en 1 luiteiiuLt-kwartiermicstcr [dia allen I la suite van hun wapen

worden geroerd .
s) Allen il la suite van de infanterie.
I) Hiervan met verlof buiten Xederlaiidsch-Indie 132. in Nederland gedetacheerd t l rWaarvan 27 cm de plaatsen te vervangen van N e d e r landscLe officieren die tij «lelijk bij het Indische leger I lenst deden en Ifi die de lessen voluden bij de 2de af h e l i n g der kiijcsschool of bij den
inteadanee-curaaa, dan wel uit anderen boeide bier Ie lande gedetacheerd waren:, in l n d i e op mei a U l t l l e i l 1 en voor memorie gevoerd I ,
welke laatsten op M a d a m als kapiteins-instructeur der harissans werkzaam zijn.
■ .\ls de voorgaande noot. behoudens dat het getal officiereii-verloi^angcrs tot 148 was geklommen eu het getal officieren op non-activiteit
tot 2.
t ) Bovendien ontbrak 1 der 17 adjudant-onderofficieren d i e . ingevolge de formatie. bij de artillerie doorloopcnd als dienstdoend officier
fungeeren. (Verg. noot k.',

Waren er, linkers het b ve istaande overricbt, in het ren overcompleet, terwijl het getal der ndju :ni.t-o;i;leroffigebeele l< «er ! ij bet einde van 1886 44enbij het einde van
,. H i c r l ( ü t e l c n to nil.t (1(. u n0 „ ni(,t in dt, s t e r k t ( , v a n h e t
1887 50 nfficiereplaataen feitelgk onvervuld \x\ e artillerie indiseh liga timf o i w laHrlrron Trnmn irr trr Tnnra,asann Ma
waren o]> beide tijdstippen achtereenvolgens 3
11 officie- ipiake m a
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eieren dienstdoende officieren uit. 1886 op 1 na en uit.
1887 geheel compleet was. Bij de genie ontbraken bij
het einde van 1887 slechts 5 officieren, tegen 9 bij het
einde van 1886, en onder het korps officieren van ge
zondheid waren nog slechts 6 plaatsen onbezet, tegen
22 op uit. 1886. Vandaar dan ook dat do maatregel van
1878 (zie Bijblad op het Indisch Staatsblad u°. 3387), om
uitheemsche geneeskundigen als officieren van gezondheid
aan te nemen en wel op tijdel ij ken voet (buiten de rang
lijst en niet in de promotie deelende), sedert 14 Juli 1887
geen toepassing meer heeft gevonden. Met het oog op de
belangen der voor Indië in opleiding zijnde aanstaande of
ficieren van gezondheid is voorts in de eerste helft van
1887 voor de bedoelde tijdelijke geneesheeren ook de gele
genheid gesloten om tot eene definitieve verbintenis te
worden toegelaten. In 't geheel waren tot dusver 32 bui
tenlanders in het korps opgenomen, die echter niet meer
allen in dienst waren. Het incompleet aan militaire apo
thekers bleef 3 bedragen , doch men beschikte op uit. 1886
over 7 en op uit. 1887 over 13 apothekers-bedienden (onder
officieren). Bij de cavalerie was, in verhouding tot het formatiecijfer , het incompleet aan officieren het belangrijkst;
aan het benoodigd getal van 32 ontbraken er op uit. 1887
7 , tegen 6 het jaar te voren , maar feitelijk waren niet
meer dan 4 plaatsen onvervuld (tegen 2 op uit. 1886),
omdat tijdelijk 3 (in 1886 4) adjudant-onderofficieren als
2deu luitenant der cavalerie fungeerden. Men heeft in Indië
getracht artillerie-officieren als jongste 2de luitenants bij
de cavalerie te doen overgaan , doch is daarin niet geslaagd.
Echter waren eenige infanterie-officieren tot zoodanigen
overgang genegen. In Maart jl. is nu besloten voor
een 5tal 2de luitenants der infanterie de gelegenheid open
te stellen om gedurende zes maanden bij de cavalerie te
worden gedetacheerd, ten einde, na afloop van dien proef
tijd , eventueel tot 2den luitenant der cavalerie te worden
benoemd, na bekomen eervol ontslag als infanterie-officier.
Bij de infanterie steeg het incompleet aan officieren in 1887
van 9 tot 29 en bij de militaire administratie van 1 tot 13,
hoofdzakelijk ten gevolge van buitenlandsch verlof wegens
ziekte. (Onderde met verlof buiten Indië aanwezige officieren
telde men er op 31 December 1887 van de infanterie 13
en van de militaire administratie 4 méér dan bij het einde
van 1886.) Overigens bestond er op uit. 1887, evenals op
uit. 1886, een incompleet van i officier bij den gewestelijken staf.
Omtrent het personeel dat op 31 December 1887 voorliet
bekleeden van den officiersrang bij het Indisch leger hier
te lande in opleiding was, teekent men het volgende aan.
Bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda bedroeg
toen het aantal cadetten voor Oost-Indië 153, naar hunne
studiejaren en het wapen waarvoor zij bestemd waren ,
verdeeld als volgt:

1ste

2.1e

3de

4de

Bestemming.

Te zamen.
studiejaar. studiejaar. studiejaar. studiejaar.

Infanterie.

.

31

18

29

20

98

Cavalerie .

.

3

4

4

1

12

Artillerie .

.

5

3

7

10

25

Genie .

.

.

4

5

5

4

18

Te zamen.

.

43

30

45

35

153

Van de cadetten van het hoogste studiejaar zijn er bij
het jongste eindexamen 35 geslaagd. De dit jaar voor
Oost-Indië opengestelde 37 plaatsen bij gemelde Academie
zullen vervuld worden als volgt: infanterie 26, cavalerie
4 , artillerie 2 en genie 5. In verband hiermede en met
den uitslag der overgangsexamens zal de cursus 1888/89
aanvangen met 155 voor den dienst in Indië bestemde
cadetten, als: voor de infanterie 104, cavalerie 15, artillerie
17 en genie 19, terwijl van deze dan respectievelijk 24,
2 , 7 en 4 tot het hoogste studiejaar zullen behooren.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen.

1888-1889.
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Het getal der onderofficieren van het leger hier te lande
die zich (bij den hoofdcurcus te Kampen) voor den rang
van 2den luitenant-kwartiermeester bij het Indische leger
bekwaamden beliep op 31 December 1887 11, waarvan
er 4 tot het tweede of laatste studiejaar behoorden. Bij
het in het najaar van 1888 hier te lande te houden examen
voor de bevordering van onderofficieren tot den officiersrang
zijn voor den Indischen dienst opengesteld 20 plaatsen bij
| de infanterie en 4 bij de militaire administratie.
Over de in Indie bestaande gelegenheid tot opleiding voor
j den officiersrang bij deze twee onderdeelen des legers wordt
mger gehandeld onder de rubriek »Militair onderwij»".
Wat den geneeskundigen en den pharmaceutischen dienst
I betreft, beliep het aantal van hen die zich op 31 December
i 1887 voor officier van gezondheid en voor apotheker bij het
; Indische leger bekwaamden 125 en 11.. Over de vier uuiverj siteiten waren de eersten verdeeld als volgt: Leiden 4 9 ,
, Utrecht 27, Groningen 14 en Amsterdam 35, terwijl de
pharmaceutische kweekelingen uitsluitend aan de L'treehtI sche universiteit studeerden. Van de bedoelde 125 aanstaande
! geneeskundigen bezaten er op gemelden datum 33 het
! radicaal om het artsexamen af te leggen '), 74 studeerden
\ voor het doctoraal examen in de medicijnen of voor het
' theoretisch geneeskundig examen, en 18 hadden alleen nog
het eerste natuurkundig of daarmede gelijk te stellen aca
demisch examen achter den rug. De 11 aanstaande phar; maceuten waren op 31 December 1887 over de vijf studie'■ jaren aldus verdeeld: 4 waren in het vijfde , 2 in het vierde,
1 in het derde, 2 in het tweede en 2 in het eerste studiejaar.
Dit jaar zijn ter opleiding voor militair geneesheer 15 en
: ter opleiding voor militair apotheker 2 plaatsen opengesteld.
j De eerstbedoelde 15 plaatsen zullen vermoedelijk allen
i worden ingenomen door jongelieden die reeds in het bezit
zijn van het radicaal ter toelating tot het doctoraal examen
| in de medicijnen of tot het theoretisch geneeskundig examen,
j terwijl uit de 8 sollicitanten voor de opleiding tot militair
. apotheker eene keuze zal zijn te doen — door een verge
lijkend examen te bepalen — tusschen drie jongelieden die
i onlangs het radicaal verwierven om te worden toegelaten
! tot het theoretisch apothekers-examen ; een en au der in
j overeenstemming met de bepalingen , vastgesteld respec
tievelijk bij Koninklijk besluit dd. 6 Mei 1886 n°. 41
(Staatscourant van deu 15den dier maand , zoomede n°. 4366
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad), en bij dat van
15 Mei 1883 n°. 24 (Staatscourant van 8/9 Juli 1883).
Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den
■ rang tan officier. De toeneming der legersterkte gedurende
| 1887 met 2511 militairen beneden den rang van officier
i (772 Europeanen en Afrikanen en 1739 Amboineezen en
| andere inlan Iers) was hieraan toe te schrijven dat zoowel
onder het Europeesch als onder het iniandach gedeelte de
, verliezen geringer en de winsten hooger waren dan in
1
1886, dit laatste inzonderheid wat de inlanders betreft door
. de voorspoedige uitkomsten der werving van Javanen,
terwijl het mindere verlies zich het sterkst voordeed ten
opzichte van het Europeesch element. waaronder de sterfte
belangrijk was afgenomen en het verlaten van den dienst
door hen die reeds aanspraak op gagement zouden hebben
kunnen doen gelden veel minder voorkwam dan i:; 1886.
la totaal werden in 1887 uit bet leger afgevoerd 3755
tot de formatie behoorende militairen beneden den rang
van officier, en daarin opgenomen 6237, dus méér 2482. -)
In bijzonderheden blijkt een en ander uit de twee thans
volgende vijfjarige overzichten.

l
) Van dezen zün er gedurende de eerste helft van 1888 8 tot
offieier van gezondheid aangesteld.

ƒ) Men lioude in het oog dat er altijd eenige categorieën va n
militairen in dienst zjjn die ingevolge art. 2 van het tot de nieuw
samenstelling van het leger betrekkelijk Koninklijk besluit dd. 28
Januari 18*2 n". 13 (Indisch Staatsblad n". 113) — zie ook Indisch
Staatsblad 1885 n°. 83 — boven de formatie worden gevoerd, en
derhalve bij de sterkteopgaven in de bijlage C hieraehter (zie'ook
het staatje op blz. 27 hiervóór) buiten aanmerking bljjven. Hun
aantal beliep op uit. 1887 209, tegen 238 het jaar te voren, derhalve
thans 29 man minder. Dit verschil, gevoegd b[j dat van 2482 , waar
van in den tekst sprake i s , verklaart de boven opgegeven toenennn<T
der sterkte met 2511 man.
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«. V e r l i e z e n .
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1884 . . .
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„
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81

2301 2303

4436
71

531

14851

612

41

1271 2139
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i

■) Het aantal dezer laatsten bedroeg in de opgegeven vijf jaren achtereenvolgens 3 5 , 4 4 , 3 2 , 6 en 16 (respectiveiyk 2 2 , 2 7 , 1 5 , 1
en 4 Europeanen en 1 3 , 1 7 , 1 7 , 5 en 8 niet-Amboineesche inlanders, alsmede in 1887 4 Amboineezen). Als aan de gevolgen van in
den strijd bekomen wonden overleden, vindt men over gemelde v(jf jaren vermeld achtereenvolgens 3 5 , 2 8 , 3 5 , 19 en 17 militairen b e 
neden den rang van officier, en daaronder respectievelijk 2 1 , 18, 1 9 , 9 en 12 Europeanen. (Ofschoon in bovenstaand overzicht geen
sprake is van de *//Wem, toekent men hier a a n , dat van hen sneuvelden: in 1883. 1884 en 1885 achtereenvolgens 2 , 3 en 2 , doch in
1886 en 1887 geen . terwijl er in gemelde vijf jaren 2 aan de gevolgen van in den strijd bekomen wonden overleden , nameljk 1 in 1884
en 1 in 1886.)
b) Onder deze rubriek worden gerekend: vermisten; met een briefje van ontslag verwijderden; militairen die bij de ïyi'waehtendragonders of hü de gouverncments-marine overgingen; zij die, om andere redenen, zonder toekenning van paspoort of gagement van
hunne dienstverbintenis ontheven werden, en eindelijk adjudant-onderofficieren die aangewezen werden om dienst te doen als officier.
e) Hier en in de verdere kolommen van dit overzicht worden onder Amboineezen ook verstaan Menadoneezen en Alfoeren.
d) Van de Afrikanen (in de voorgaande rubrieken niet afzonderlijk genoemd) overleden e r : 6 in 1883, 2 in 1885 en 1 in 1887; werden
gopnsporteerd: 1 in 1883, 2 in 1884 en 8 in 1886: verlieten bet leger met gagement: in 1883 t/m 1887 achtereenvolgens 8, 8, 7, 5 en 2 :
werd 1 (in 1883) van den militairen stand vervallen verklaard, en werden om andere dan de genoemde redenen afgevoerd: in 1883 1 ,
in 1885 1 en in 1887 1.
b. W e r v i n g .
Aangekomen
suppletie
uit .Nederland.
JAREN.

Als terug van desertie, als niet
meer „voor memorie' gevoerd
of om andere redenen weder
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Euro
Javanen
pe
Vreem
(waar
anen
Neder delin
Madu- B o e MaT
e
Te
onder
lan
ree- gineeen
gen. /.amen. . . . . . neezen Soendaleiers. z a i i c n .
zcn.
ders.
zcn.
Afri
«)
,
"" 'en Alloe- neezen).
knnen.
,.
kanen.
')
,.■> ; ren. i)
1)
Km

'°-1 Amboii neezen,
"en" ii Menado1

1883.
1884.
1885.

1029
1258
1483

443
596
412

1172
1854
1895

2757
(86)

•i:;

292
(1)

2030
(32)

148
(34)

177

1808
(12)

89
(1)
59

142
(20)

205

175
(38)

(»)
50

5 1 3180

35

(10'J)
3294
(80)

53

54
(3)

1324

436

1760

200
(29)

102
(5)

2043
(10)

50

1887.

1671

■111

1987

231
(21.

398

3359
(22)

43

72
(5)
OG

(-')

Euro
pe
anen
Inlan
Tc
en
ders. zanten.
Afri
kanen.

Amboineezcn.

An
dere
inlan
ders.

f)

6

83

120

78

137

88

140

18

MM
(49)

56
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103
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(3)

1880.
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34
(3)
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Ainboineezen.

Totaal-generaal.

1

1049

207
2922
4778
2082 | 298 | 2'.K>5
5285
2090 | 179 | 2089
4307
107 | 2910
5082
2246 | 401 | 3587
0237
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ri) De suppletictroepen bestonden dus in de opgegeven jaren achtereenvolgens voor p. in. 3 0 , 3 2 , 22, 25 en 21 pet. uit vreemdelingen.
(<) De in deze rubriek tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzen het aantal aan van hen die reeds vroeger gediend hebben; dit aantal is
onder het daarboven geplaatste e f t a begrepen.
r) Onder de in deze kolom opgegeven getallen zijn achtereenvolgens begrepen 7 , 5 , 3 , 3 en G Afrikanen. Onder hen waren er geen
die reeds vroeger gediend hadden.
il) De in deze kolom voorkomende getallen zijn voor elk der opgegeven jaren te specificeren aldus: Amboineezen achtereenvolgens
125, 141, 111, 01 en 107; Menadoneezen 0 5 , 112, 5 5 , 81 en 278 en Alfoeren (niet-Christencn) 1 5 , 9 , 1 1 , 20 en 13.
t) Het aantal Soendaneezen, in de opgegeven, cijfers begrepen, beliep achtereenvolgens 4 0 , 3 1 , 8 , 23 en 50.
f) Hieronder slechts 1 Afrikaan (in 1**11.
<;) Zie de noten c en f.

Ter bevordering van de werving van Nederlanders werd
gedurende 1887 hier te lande weder op ruime schaal door
middel van algemeene en plaatselijke nieuwsbladen, en

ook door het verspreiden van in volkstrant gestelde g e schriften, getracht de voordeden en vooruitzichten aan de
dienstneming voor Indië verbonden onder de aandacht der

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1888.
groote massa te brengen. Voorts werden gedurende ettelijke
maanden eenige gepensionneerde of met verlof zijnde officiereu van het Indisch leger (kapiteins en eerste luitenants)
aangewezen om ieder één of meer provinciën te bereizen,
ten einde, na overleg met de burgerlijke overheid , vooral
teu plattelande de geneigdheid op te wekken tot indiensttreding bij het Indisch leger. In het tweede kwartaal van
1888 is echter besloten deze buitengewone maatregelen te
s t a k e n , eensdeels omdat de resultaten die zij opleverden
niet in verhouding stonden tot de daaraan verbonden uitgaven , maar ten andere ook omdat het — gelet op het
in Indië reeds bestaande vrij groot overcompleet aan Europeesche militairen — wenschelijk werd geacht aan de werving
weder voor eenigen tijd haren natuurlijken loop te laten.
Uit het volgende tienjarig overzicht van de hier te lande
voor het Indisch leger aangenomen Nederlanders en vreemdelingen kan blijken dat de cijfers van 1887 het midden
hielden tusschen die der twee voorafgegane j a r e i ; de in
het afgeloopen jaar verkregen uitkomsten waren namelijk
gunstiger dan in 1885 , doch niet zoo gunstig als in 1886.
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De werving in Indiö leverde gedurende 1887 kwartaalsgewijze de volgende uitkomsten op. Kr werden aangenomen:
Europeanen Amboi- Andere n .
lHte kwartaal.
2de
„
3de
4de

frikanen . neezen. inlanders.
70
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1637
69
83
766
61
79
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231
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■ zuiuen.

1876
908
705
637
4126

en volgens voorloopige
opgavcn in het lste kwarlil-,
taal 1888
609
46
721
De 3497 niet-Amboine"sche inlanders, in 1887 a a n g e worven , bestonden uit 3303 eigenlijke Javanen en 194
Soendaueezeu en andere inlanders. Van deze 3303 (waarvan
er 2912 alleen uit de 2de militaire afdeeling van J a v a afkomstig waren) werden er verkregen in het lste kwartaal
1558, in het 2de 7 2 3 , in het 3de 541 en in het 4 d e 4 8 1 ,
terwijl in het lste kwartaal 1888 het aantal bedroeg 566.
Gewoonlijk gaat op Java de werving het voorspoedigst in
de maanden Januari tot en met April en September tot en
met December; het tijdperk van Mei tot en met A u g u s t u s ,
Totaal.
Nederlanders.
Vreemdelingen.
samenvallende met den rijstoogst en de drukke werkzaamheden ten behoeve van de suikerondernemingen, levert
lste i 2de I
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waren de uitkomsten der Javaansche werving gedurende
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ïr.o
neming derwaarts te zullen worden gezonden. Wil men de
Hieronder laat men voor de jaren 1886 en 1887 de uiaan- werving van Javanen genoegzaam rdim doen vloeien om
delijkscoe cijfers v o l g e n , met afzonderlijke aanduiding van het verkregen overcompleet boven de normale formatie
niet van lieverlede weder te zien insmelten . dan moeten
het getal- geworvenen uit het leger hier te lande.
bijzondere maatregelen worden genomen , en de GouverneurGeneraal
heeft dan ook reeds bij besluit van 1 J u n i jl. n°. 35
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Behalve de premie van f 50 die al sedert jaren aan de
hoofden in de residentien Amboina en Menado wordt uitgekeerd voor elk hunner Christen-onderhoorigen die in
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2G4
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October. . .
109
militairen dienst t r e e d t , is in October 1837, op voorstel
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43
188
50
247
109
Xovembcr. .
83
van den resident van Amboina , bij wijze van proef, ook
GG
7G
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117
30
H
00
December. .
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eene premie van f 30 uitgelonfd aan '\en commandant der
schutterij te Baparoea voor eiken als militair aangeworven
burger , hehoorende tot en wonende in de afdeeling Ba1839
704
401
i)
071
2095
459
939
«)G97
Te zamen
paroea. Verder i s , mede als proef, ter bevordering van
het aanwerven van inlanders uit de residentie Timor , in
n) Onder de geworvenen in de maanden Augustus t/m December
188G zijn begrepen 17 miliciens. Deze (die zieli allen in werkelijken Juli 1887 bepaald dat de kamponghoofden aldaar f 25
dienst bevonden) gingen als gedetacheerd bij het Indisch leger over.
premie genieten voor eiken hunner ouderhoorigen die zich
4) Hieronder 112 miliciens (die allen bij het Indisch leger gedetacheerd bij het leger verbindt. Deze maatregel heeft echter in
Augustus. .

75

70

45

190

54

58

35

147

September .

107

137

47

351

39

71

27

137

werden), namelijk 54 die zich in werkelijken dienst en 58 die zich met
groot verlof bevonden.

Gedurende de eerste helft van 1888 werden verkregen
619 Nederlanders en 401 vreemdelingen, te zamen 1020 man.
Onder de 301 man die van het leger hier te lande overgingen (begrepen onder de 619 Nederlanders) bevonden zich
62 miliciens (13 in werkelijken dienst en 49 met groot verlof)
die bij het Indische leger als gedetacheerd overgingen.

') Voor Afrikanen werd deze premie tij,U-lijl. gebracht van f 60 op f90.
■) In 1887 was het met de werving van Amboineezeu niet ongunstig gesteld; men verkreeg er 236 meer dan in 188G. Blaar toch
bleven aan de tijdelijk tot 2182 man opgevoerde formatie nog 306
ontbreken. Feitelijk bedroeg het incompleet aan Amboineezen bij de
infanterie nog 80 moer, daar er 77, bijna allen afgekeurden voor
den dienst te velde, bij de hospitalen gebezigd werden en 3 l/d de
cavalerie waren ingelijfd.
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8 en voor korporaals en minderen van 4 tot 6 cent "•),
een en ander ongerekend do gelijktijdig ingevoerde verbetering der gewone soldij voor Europeesche, Afrikaansche
en Amboineesche onderofficieren, bestaande in eene verhooging met f 0,20 a f 0,30 daags voor adjudant-onderofficieren, en met f 0,05 a f 0,10 daags voor onderofficieren
van minderen graad (zie mede het aangehaalde Staatsblad).
Als gevolg van den hier in herinnering gebrachten maatregel is verder nog in Maart jl. door het Opperbestuur
machtiging verleend om de inkomsten te verhoogen van
de adjudant-onderofficieren, dienstdoende als officier, zoomede van die enkele categorieën van niet in de gelederen
dienende militairen (grootendeels onderofficieren) die, in
stede van soldij, een maandelijksch traktement genieten.
Hunne inkomsten zullen dientengevolge minstens gelijk
zijn aan — doch in den regel iets hooger dan - die
hunner soldijgenietende graadgenooten die reeds eene eerste
of tweede dienstverbintenis volbracht hebben.
Hoe het in 1887 met de reëngagementen gesteid was,
kan blijken uit de twee volgende vijfjarige overzichten,
waarin wel de Afrikanen , maar niet de Amboineezen afzonderlijk zijn verantwoord. Het eerste staatje doet zien
dat van de 4246 militairen beneden den rang van officier,
die in 1887 tot een reëngagement hadden kunnen zijn toegelaten , er niet minder dan ruim 83 pet. (eene verhouding
gunstiger dan in een der vier voorafgegane jaren) hunne
dienstverbintenis verlengden, en dat van de overigen,
wier dienstverbintenis ten einde liep zonder dat zij zich
reëngageerden, het aantal van hen die niet gagement
werden afgevoerd, grooter was dan dat der gepasporteerden.

JAKEN.

Landaarden.

Aantal
militairen
die zich
hadden

!|I

1887 geen uitwerking gehad, daar gedurende het geheel»
jaar ni»t meer dan 2 Timoreezen werden geworven (tegen
10 Timoreezen en Rottineezen in 1886). Van het denkbeeld om de reeds in het leger dienende inlanders van
Timor en Rotti, voor zooveel zij Christenen zijn, te rangschikken in eene hoogere categorie dan de overige nietAinboineesche inlanders (zie vorig verslag blz. 25), is, met
het oog op hun gering aantal '), vooralsnog afgezien.
De tijdelijke maatregel van Jauuari 1887 om inlanders
die zich voor dienstneming aanmelden, en wier woonplaats
meer dan 12 paal van de plaatsen van keuring verwijderd
is, ingeval van afkeuring, eene vergoeding toe te leggen
voor de terugreis naar de plaats van eerste aanmelding,
werd ook voor 1888 van kracht verklaard. De regeling
bleek geen aanleiding tot misbruik te geven, daar het
getal af keuringen onder deze verafwonenden (p. m. 40 pet.)
niet noemenswaard hooger was dan onder de zich aanmeldenden die binnen de 12 paal van garnizoensplaatsen ge
vestigd waren.
Wat de bij de ontwerp-begrooting voor 1888 aangekondigde nieuwe maatregelen betreft in het dadelijk belang der
uit Indië teruggekeerde militairen is thans te vermelden dat
ter zake het noodige geregeld is bij de Koninklijke besluiten
dd. 8 September
1887 n°. 24, 29 Februari 1888 n°. 79 en 5
Maart 1888 n c . 17. Krachtens het eerstgemelde besluit,
waarvan mededeeling werd gedaan in de Staatscourant van
26 October 1887, zijn, van 1 Januari 1888 af, do in Nedenand
betaalbare gagementen wegens in de overzeesche bezittingen
bewezen militaire diensten, in stede van na afloop van elk
kwartaal, telkens reeds in den aanvang van het kwartaal ontvangbaar. Bij liet in de tweede plaats vermelde Koninklijk besluit is zoowel te Amsterdam als te Rotterdam een commissariaat van afmonstering ingesteld, administratief rechtstreeks
onder het Departement van Koloniën ressorteerende, waardoor
sedert den aanvang van Mei jl. het aan de uit Indië terugkeerende militairen mogelijk U gemaakt aanstonds uit
een dier havens van aankomst de reis naar hunne eerste
vestigingsplaats te ondernemen, zonder langer verplicht te
zijn zich ter afmonstering naar Harderwijk te begeven.
En eindelijk bevat het in de derde plaats aangehaalde
Koninklijk besluit (zie de Staatscourant van 24 Maart jl ,
zoomede Indisch Staatsblad 1888 n°. 81) zeer milde bepalingen omtrent de toekenning van gratificatiën bij het verlaten van den dienst aan de Europeesche militairen beneden
de:, rang van officier die na 31 December 1887 wegens ziekte
of met een gagement voor langdurigen dienst zijn of worden ontslagen. Vooral deze laatste regeling (die uit den aard
der zaak ook ten goede komt aan hen die in Indië wenschen te
blij>-en)zal aan het groote meerendeel der repatriëerenden den
terugkeer tot de burgermaatschappij geldelijk vergemakkelijken. Daar do gratificatie niet ten deel valt aan hen
die reeds na zes jaren dienst, uit eigen verkiezing, de
gelederen verlaten , en daar zij voor de gereëngageerden
die den dienst verlaten met recht op of in het genot van
gagement in zekere gevallen klimt naarmate van het getal
dienstjaren als gereëngageerden in Indië doorgebracht, mag
men verwachten dat de maatregel tevens het langer in i
dienst blijven zal aanmoedigen. Maar wat reeds in de
laatste maanden van 1887 van rechtstreeksehen invloed op
de toeneming der reëngagementeu zal zijn geweest, is ongetwijfeld de reeds in 't vorig verslag (blz. 27) vermelde
herziening der zoogenaamde verhoogde soldij. Sedert 1
Augustus 1887 (Indisch Staatsblad n°. 141) is namelijk
het bedrag dat zij , die meer dan zes jaren in het leger
dienen, boven hunne gewone soldij genieten, verhoogd
als volgt (alles gerekend per dag): voor Europeesche en
Amloiueesche onderofficieren van 8 tot 16 cent, voor Europeesche en Amboineesche militairen beneden dien graad
van 8 tot 12 cent, voor de Afrikanen (gegradueerden en
minderen) van 5 tot 8 cent, en wat het niet-Amboineesche
inlandsche element betreft, voor onderofficieren van 4 tot

1883. .

1884. .

1885. .

1880. .

1887. .

Van de hiernevens opgegeven
militairen

verlieten iet leger
reèngageerden
zich

pet.
04

met
met
gaffement. paspoort.

Europeanen .

2 443

1 564 =

205

G74

Afrikanen . .

17

12 =

70.0

4

1

Amboineezen
en andere inlanders . . .

2 510

2 056 =

81.9

88

366

Totaal . .

4 970

3 632 =

73.1

297

1 041

Europeanen .

2 093

1 337 =

63.9

220

536

Afrikanen . .

33

21 =

72.7

7

1

Amboineezen
en andere inlanders . . .

1 339

1 125 a

128

86
624

84

Totaal . .

3 465

2 486 —

71.7

355

Europeanen .

1943

1 272 =

C5.5

208

Afrikanen.. .

11

7 =

63.6

4

Amboineezen
en andere inlanders . . .

1 361

1 120 =

82.3

143

98

Totaal . .

3315

2 399 =

72.3

355

561

Europeanen .

1 803

1 289 =

Afrikanen . .

23

Amboineezen
en andere inlanders . . .

1 144

Totaal . .

403
n

71.5

202

312

81.8

1

3

1 003 =

87.7

88

53

2 969

2 310 =

77.8

291

368

Europeanen .

2 035

1 479 =

72.6

329

Afrikanen . .

8

8 =

18 SS

100

1»

227
11

Amboineezen
') In "t geheel waren op 31 December 1887 niet meer dan 24
en amiere inTimoreezen en Kottineezen in dienst, tegen 34 op 31 December 1886.
58
92.9
landers . . .
2 203 2 047 =
98
(Z(j waren allen ingedeeld b(j het 7de veldbataljon — te Magelang —
waartoe ook de Madureezen belmoren. Dit bataljon bestaat o. a. uit
Totaal . .
83.2
387
2 compagnieën inlanders. De lloegineezeu vormen hoofdzakelijk de
4 216 3 534 =
325
twee inlandsche compagnieën van liet 5de veldbataljon — te Samarang — terwijl de .Soendaneezen, met het meerendeel der zooge5
naamde Maleiers, dienen tot samenstelling van de drie inlandsche
) Ten aanzien van enkele dezer verhoogingen is in "t vorig varcompagnieën vau het 8ste veldbataljon, te Willem I.)
slag eene misstelling geslopen.

[5. 2J

Bijlag C.

Koloniaal verslag van 1888.

Tweede kdüien 37

[Ned-rl. (Uo.t-) Indlö.]
- ■

Van welken duur de reBngagementen waren, kan blijken uit ond rstttand Overzie t.t.
Europeanen

. «)

Ainboinee/.eM en aiiilcri'
ialamiiin. ij

Afrikanen.

Aüe , ndaan

■ te 1■men.
Totaal-

JABEN.

V o o r Voor Voor V o o r Te Voor Voor Voor Voor Te Voor Vooi Voor Voor Te Voor
éi'in tWCI' vier
zes za- eén twee Vier zeg za een t w e e vier
zes za- een
j a a r . j a r e n . laren. luren. ini'ii. jaar. jaren. jaren. jaren. nten. jaar. j a r e n . .l.iren. laren. uien. jaar.

Voor

Voor V o o r
vier
zes
jaren. jaren. jare 1

twee

generaal.

1883 .

.

35

603

64

862 1564

3

3

■1

4

11

119

171

115

1
1348 9066

157

1080

181

2214

MM

1884 .

.

40

m

36

632 1337

1

15

2

6

24

1M

33">

80

5741125

177

979

118

1212

2486

1885 .

.

64

602

60

646 1272

4

7

79

382

81

5781120

143

987

141

1128

2399

188G .

.

71

625

51

641 1'.'89

o

10 |

o

18

71 1 337

76

5191003

144

972

130

1064

2310

1887 .

.

97

790

35

557 1479

4

2

2

8

94

82

1072' 2017
1
a) I n de o p g e g e v e n j a r e n r e ë n g a g e e r d e zich geen e n k e l e K u r o p e e s c h e militair .-<. tier p r e m i e .
b) Van de inlaudseiie militairen reëngageerUe zich alleen in 1883 één J a v a a n teniet p r e m i e .

195

1591

117

16.11

3534

3|

n

.
3
n

799

De voltalligheid van het kader bleef nog te weuschen
Formatie
* mpleet of
overlaten j maar toch was er in dit opzicht een niet onbe
S erkte.
(.. t e g e n w o o r
1 compleet.
daar bij de infanterie net aantal
langrijk-! vooruilg
loowel
O M B C I I R I J V I X G.
onderofficieren (ongerekend de Êuropee.-che stafhoornhlaop uit. 1880
fit.
fit.
fit.
DU
zers) bij het einde raa 1887 be.roeg 1744. tegen lGGOop
als
1880. 1887. 1880. 1887.
op uit. 1887.
uit. 1886, derhalve eene toeneming van84onderofficieren
((59 Buropeeashe en 15 niet-Europeesche), waardoor bet in
Cavalerie.
compleet aan deze gegradueerden onder het Enropeesch
C2
Europeanen. \
2^°?f
element van 82 tot 13, en onder het niet-A.uiboiiie.esch
r,9
1
59
) Korporaals.
inlandsen element van 72 tot •>! daalde, terwijl hij de
Inlanders (niet- ( Oaderorlle.
11
H
Amboi'ieesche compagniefin het incompleet van 1 Auiboi- Amboinee'.e.,;.' K o r p o r u l 1.
35
—
4
neest-:! onderofficier veranderde in een ov rcompleetvan9.
A
r
t
:
l
i
e
r
.
Aan Buropeesehe
rporaala der infiwterie had men, even
3Ü4
( Or. leroffic.
310
11
sta — 24
als op uit. liScsö, t-e.i overcompleet, dat intusscheu van
Europeanen. , Kor •
17.-.
108
181 — 7
16
lüo' tot 49 man geslouken waa, doch aan niet-Uuropeescbe
[niet- j OcderobV.
il
il
40
1
korporaak bestond op uit. 18S7 nog een incompleet van Inlanders
Amboine •z'oi;. | Ko:por:als
H
ó'i
57
1
22 man (waaronder 2 Atuboineezen), tegen :;1 (waaronder
Genie.
11 Arnboineezen) op uit. 1886. Er moet echter op gewezen
Onleroffie.
,. v 140
. 138
—
worden dat in de voorafgegane opgaven geen rekening is geEuropeanen.
t] 184
Korporaals.
• '
79
Tl —
houiieo met ie behoefte aan kader voor de tijdelijke urtbrei'in
(niet-( Ondar
ding der infanterie, ir. Juli 1886 bepaald op hoogstens 200 Inlanders
ri
cL
11
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ff) Bij de uitgetrokken forniatieeijf TS is geen rekening gehouden mat
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m r: li • ,0 1 lig Ie kader n ,r 1!
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I0b') inlanders. !>ij de artillerie waren er op ulr. 1ÖS7 aan het
infan e n e me* »758 Ambuineexen en and-re Inlaad ra zie boe
Buropeeseh ka ier 13 onderofdcieren en 23 korporaals méér
O-eiigeiis lij/a — wat uitsluitend de Europeanen betreft— niet medeio diö'ift dan op uit. 1886, zoodat nog slechts l i onder GT T"kend Z'iomin ondjfora:
1". de itaflioornbbxere [graden van Mrgeant-majoor, a e r g e a a t e a
officieren bleven ontbreken en het incompl el aan korpoIe :',■ '11:1 ie het g«
I e r graden aiet aaiiraals, op laatotgemeldeo datum ten getale van '•, bij net gearl. O p II mcuU
December 1881 waren er :>o in diana) araaronder 10 k o r einde van ïdüï \ arauderd was in een overcompleet van 16. Bij poraala), tegaa r.l op :il Daeaaabar 1888
larondar 18 korporaak).
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Toen ontbrak 1 n.i leroificier, doch was er 1 korpora.il
overcompleet. Het inlandsch kader bij d "'■ wapens, waar e) Hieronder -i Afrikanen,
d) Hieronder 8 Afrikanen.
onder bij net einde van 1886 over 't geheel geen noemens
e) Hieronder 1 Amb linees.
waardig incompleet bestond, bleef nagenoeg Btationnair,
Ten aanzien van da 10 conducteurs der rroni Ide klasse ( ï r a d e n
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Formatie
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overcompleet.
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OMSCHEUVIXO.
op uit. 188ii
verschil
1 e mei d bierbo en ge ■ r.s
rde toe - of
fit.
fit.
fit.
fit.
als
1881. 1880. 1887.
afneming in de g"talsterkte van bel ka ir. et overzicht
op uit. 1887. 188«.
• ■•. . y.i -t
:, in verband met d
v ,-i.,- v r.-'ag
lolz. 27) bedoelde aanvraag om buitengewone uitzending
I n f a n t e r i e , a)
van ' i
. gedurende 1887 uit N«lerland wer en sangeb) I2i0 c) 1289 — 82
13
1302
,,
< On doroffic.
rac'
i
voor de genoemde vier wapens tt: zamen — 188
+
100
d\
103-J
b)
HOU
1003
M
huropeanen. I *- rporaals.
onderofficieren en {J<\ Lorporaals, welke suppletie aan v^e1
9
55 —
45
46
■2\

Arnboineezen.
Andere
inlanders.

Onderoffic.
Korporaals.

00

55

64 —

11

2

( Onderoffie.
\ Korporaals.

467
G13

395
593

400 —
593 —

72
20

07
20

Handelingen der Staten-Genaraal. Bijh^e,;..

M88-I889.

') Alleen bjj de infanterie zijn ook eenige w e i n i g e jrej;radueerden
van Afrikaansehen lamlaard (zie de noten h, r e n / / h i e r b o v e n ) . Ook
de m u t a t i ë u onder dit personeel zijn in de a a n g e h a a l d e bijlage v e r m e l d .
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gradueerden In de \ier voorafgegane jaren achtereenvolgens had bedragen 133, 120, IfltJ en 112 onderofficieren
en :ii), 108, li:i en 186 kornoiaaU.
Ter opleiding voor het kader der genie in Indië waren
op Hl December 1887 bö bet korpagenietroepen te Utrecht
gedetacheerd 17 man (2 korporaalsMi 15minderen), tegen
20 Lij het einde ran 1886. In lf-87 werden afgeleverd 7
man (waaronder 6 korporaals) en moest aan 1 bet paspoort
worden uitgereikt. Daarentegen werden • > man in i j leiding genomen. Geen dezer bataten bad reed» gediend.
Militair ond"ricijs. Oedarende 1887 werden bij de militaire scii" 1 te Meest r-Cornelia uit <ie eterkte der ólèves
(graad van aergeint) afgevoerd 16 gewone onderofficieren
en • adspirant-officieren ') (waarvan 11 door benoeming
t o t S d e n l u i t e n a n t d e r i n f a n t e r i e ) , t e r w i j l er 1 9

deel,

namelijk

op

uit.

ISÖtf

20

t o e n 1 8 > a d s p i r a n t - o f f i c i e r e n " ) d i e hij d e n a a n v a n g v a n
h e t l e e r j a a r 1 8 N 7 / % 8 a a n w e z i g w a r e n g e w e e s t , v o l g d e n er
2 3 d e n v o o r b e r e i d e n d e n c u r s u s bij b e t I s t e d e p d t b a t a i j o n ( t e
M e e s t e r C o r n e l i s ) e n 1 9 d i e n bij h e t 2 d e (te M a g e l a n g ) ,
e n v a n b e n b e h o o r d e n er o p e l k d i e r p l a a t s e n 9 t o t d e i i e o g s t e
k l a s s e . D a a r h e t g e t a l « a u s p i r a n t - o H i c i e r e n " h o o g s t e n s ;<0
m a g b e d r a g e n , k o n d e n e r m 1 8 8 7 s l e c h t s 3> e a n g e n o m i u
w o r d e n v a u d e 4 die a a n h e t t o e l a t i n g s e x a m e n hadden
v o l d a a n . In 't g e h e e l b a d d e n trieb v o o r d a t e x a m e n 1 8 j o n g e l i n g e n a a n g e m e l d , t e g * n ".^1 i n 1 8 8 6 , w a a r v a n er t o r n
ti g e s l a a g d e u o o k g e p l a a t s t w a r e n
D e t e r v o r m i n g v a n o n d e r fficii-reu e n k o r p o r a a l s b e s t e m d e a c h t k a d e r s c h o l e n (vier der i n f a n t e r i e , t w e e der
a r t i l l e r i e , é é n d e r c a v a l e r i e i n é é n d e r g e n i e ) t e l d e n hij l i e t
b e g i n e n bij b e t e i n d e v a n 1 8 8 7 b e t v o l g e n I a a n t a l l e e r l i n g e n

1 Januari 1887. a)

IEEHLIXGEX.

31 December 1887.

OMSCHRIJVING.
KorKor- MinMinTe
Te
popoderen, zamen.
lieren, zamen.
raals.
raals.
00
23

138
!17

198
120

28
10

101
55

129
71

83

235

318

44

156

200

Vestingen /Europeanen,
garnizoens- unlanders . .
artillerie . . \
( Totaal . .

II

25
2

19
2

27
3

21

30

Europeanen.
V e l d - en berg- Inlanders . .
artillerie. .
ToUal . .

13
1

17
1

24
7

27
10

U

18

31

37

8

15

Infanterie

I

I

Europeanen.
Inlanders . .
Totaal . .

1

Europeanen.

Cavalerie

Genie

31 December 1886.
O M S C I I R IJ V I N G.

OnderofficieMinren en
korpo- deren.
raals

Onder
officieMinTe
ren en
deren. zamen.
korporaals.

Europeanen . . .
Afrikanen
Aniboineczen. . .
Andere inlanders.

1235
4
93
450

Totaal . .

1788

/ Eunpeanen . . .
\ Amboineezen. . .
Ca alerie.( Andere inlanders

00
5
22

00
5
22

87

87

Infanterie

>

Genie.

Totaal . .

I Europeanen . . .
I Inlanders (niet< Amboineezen).
Totaal .

a)

•flï
356

31 December 1887.

1127
7
143
567

032
207
1
13
21
118 >i257

599
14
94
375

2144

472

610

r) 1082

d)

d)

d)

d)

d)

d)

4

d)

•l)

2
6

38

M

Hieronder 22 zoons van iulandsche militairen.

b) Hieronder 38 zoons van inlandsche militairen.
r) D e belangrijke vermindering van het schoolbezoek is toe te schrijven
aan <?c bij Algemeene order n". 6 van 1887 (zie vorig verslag blz. 28)
uitgevaardigde bepaling, dat het bijnonen der lessen niet verplicht is.
d)

Geen opgaaf ontvangen.

D e b l i j k e n s het, v o r i g v e r s l a g ( b l z . 2 8 ) in I n d i ë in b e w e r k i n g g e n o m e n voorstellen , w e l k e v e r b e t e r i n g e n in d e
t h a n s g e v o l g d e opleiding van kader b e o o g e n , waren in het
voorjaar van 1888 g e d e e l t e l i j k g e r e e d ; in den loop v a n
het j a a r w o r d e n ze v a n h e t l e g e r b e s t u u r t e g e m o e t g e z i e n .
In a a n s l u i t i n g aan d e reeds o p blz. 3 3 g e d a n e o p g a v e n
betreffende d e o p l e i d i n g hier te l a n d e van pers meel v o o r
het I n d i s c h o f f i e i e r s k o r p s , teek-ent m e n hier n o g aan d a t
o], 31 D e c e m b e r 1 8 8 7 d e lessen van de t w e e d e a f d e e l i n g
der k r i j g s s c h o o l te ' s O r a v e n h s g e w e r d e n g e v o l g d door 1 2
Indische officieren, allen 1ste l u i t e n a n t s , namelijk 5 der
i n f a n t e r i e , 1 der artillerie en C v a n de militaire a d m i nistratie (deze b u t s t e n speciaal ter d e e l n e m i n g aan den
intendance-cursus). Van de tot h e t Indische leger b e h o o r e n d e 8 officieren d e r i n f a n t e r i e e n 3 d e r m i l i t a i r e a d m i n i s t r a t i e d i e o p 3 1 D e c e m b e r 188(5 b e d o e l d e s t u d i ë n v o l g d e n ,
k e e r d e n 4 d e r e e r s t b e d o e l d e n in 1 8 8 7 n a a r I n d i ë t e r u g ,
t e r w i j l t o t d e l e s s e n t o e g e l a t e n w e r d e n 5 I n d i s c h e offic i e r e n , w a a r v a n er v i e r (1 d e r i n f a n t e r i e , 1 d e r a r t i l l e r i e
e n 2 d e r m i l i t a i r e a d m i n i s t r a t i e ) in I n d i ë e n d e vijfde ( e e n
eerste l u i t e n a n t - k w a r t i e r m e e s t e r m e t verlof) hier te lande
aan het t o e l a t i n g s e x a m e n had voldaan.

Inlanders. .
Totaal . .

15

(Europeanen.
/Inlanders. .

'
a

Aantal leerlingen.

»adspirant-

officieren" (2 met graad van sergeant en 18 met graai
van korporaal), soomede 19 gewone militairen (13 sergeanten er. ti korporaals), en op uit. 188717»adspirantofficieren" (5 met graad van sergeant en 12 nut graad
vau korporaal), zoome ie 22 gewone militairen (13 sergeanten en 9 korporaals). Van de 42 leerlingen (waaronder

AANTAL

O m t r e n t h e t g e b r u i k v a n d e 3 1 l c o r p s s e h o l e n bij d e
i n f i t u t e r i e , Van d e k o r n a s c h o o l hij d e c a v a l e r i e e n v a n d i e
l)i; d e g e i d e g e m a a k t ( w e l k e b e i d e I s a t s t e n t e g e l i j k d e k n d e r s c h o o l van b e t w a p e n u i t m a k e n ) , zijn d e v o l g e n d e o p g a v e n
o n t v a n g e n . ( M e t b e t r e k k i n g t o t d e a r t i l l e r i e is t e n d e z e
niets gemeld }

alaélèvea

•werden geplaatst. Hij het einde van 1887 was dientengevolge iiun aantal geklommen tot 34, waarvan 29 neb voor
den officiererang bij de infanterie en 5 voor dien bij de militaire administratie bekwaamden. Van delaateten benoorden
er 3 , van de eersten 9 tot bet tweede of hoogste studiejaar.
Aan den voorbereidenden cursus voer gemelde school
namen bij het einde van elk rter jaren 18WJ eu 1887 39
leerlingen

31 I)
mbcr 1880, in l.et vorig verslag (blz. 87) opgegeven, niet dezelfde
ul.s de liierverinelde van 1 Junuari 1887, omdat on.lei laatstbedoelde opgaal' zijn begrepen de in den loop van het 1ste kwartaal 1887 bijgekomen
nieuwe leerlingen, voor zooveel zij aangewezen waren om den cursus
gerekend vau 1 Januari af te volgen.

Totaal . .

H

20

52
57

24
12

7
32

05

109

36

39

31
44

Voor de infanterie, de cavalerie en de genie zijn de cijfers van

>) Over de positie en de toelating van deze militairen, die worden
geacht te zjjn in dienst getreden met het bepaalde doel om zich te
b e k w a m e n tot officier M het w a p e n der infanterie of ba den dienst
der militaire administratie, zie men Indisch Staatsblad 1882 n". 175
e n 299 en 1885 n f . 111. Hoeveel er reeds de lessen der militaire
Bchool v o l g d e n , vindt men niet afzonderlijk opgegeven.

Bewapening.
O p 3 1 D e c e m b e r 1 8 8 7 w a r e n bij h e t l e g e r ,
z o o m e !e bij d e s c h u t t e r i j e n , l e g i o e n e n
e n bariseana in
g e b r u i k of bij d e w a p e n m a g a i n n e n in v e r a n t w o o r d i n g
3 3 0 7 7 a c h t e r l a a d g e w e r e n , k l e i n k a l i b e r , t e r w i j l zicli i n d e
o o r l o g s m a g a z i j n e u e n bij d e g e w e e r m a k e r s s c h o o l t e M e e s t e r C o r n e l i s b e v o n d e n 1 6 2 9 9 s t u k s , d u s in h e t g e h e e l 4 9 3 7 J 3 ,
t e g e n ( 3 1 6 4 9 -+- 17 9 7 3 ) 4 9 6 2 2 s t u k s o p 3 1 D e c e m b e r 1 8 8 6 .
H e t g e t a l a c h t e r l a a d g e w e r e n ter b e s c h i k k i n g van h e t dep a r t e m e n t van o o r l " g v e r m i n d e r d e d e r h a l v e in 1 8 8 7 m e t
2 4 6 , en z u l k s doordien er 1 5 2 a a n andere d e p a r t e m e n t e n
v e r s t r e k t w e r d e n (voor h e t b e w a p e n e n van p o h t i e d i e n a r e n ,
b e a m b t e n bij d e r e c h e r c h e , e n z . ) , e n 9 4 m o e s t e n w o r d e n
afgeschreven , w a a r v a n 91 w e g e n s a f k e u r i n g en 3 als ver-
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mi^t. hi de laatste negen jaren (187'.; tot <-n met 1887)
bedroeg bet verlies aan acbterlaadgeweren 8 1 5 , waarvan

689 dia afgekeurd werden en 276 die verlon n raakten bij
gevechten, bij brand of liij ongelukken te water.
Met de wijziging der vizicrinrichtiiig (/.ie vurig verslag
blz. 28) werd voortgang gemaakt naarmate de beschikbare j
kruebten het toelieten. Dezerzijds i s , voor zooveel noodig,
aanbevolen bijzondere voorzorgen te nemen, opdat de arbeid ;>ij
de verschillende gewi ermakers-atelieis met de zoo dringend
noodige nauwkeurigheid worde \errieht en geoontroleerd.
Nadat op de begrooting voor 1888 eene som van f 15 0U0
was aangewezen voor de oprichting van eene schietschool, is
in den aanvang van 1888 niet de Indische Regeering in over
leg getreden omtrent de uitvoering van dit denkbeeld.
H u r o p is in India eene commissie benoemd om den legercommandant te dier zake te dienen van bericht en raa I ;
haar lapport wordt thans ingewacht. Vermoedelijk zal de
zaak haar beslag kunnen verkrijgen gelijktijdig met de
in bewerking zijnde voorstellen tot reorganisatie van het
•wapen der infanterie.
W a s er bij het einde van 18Sfi aan scherpe patronen
tot acbterlaadgeweren en achterlaadkurabijneu in voorraad
eene hoeveelheid van 10 680 929 s t u k s , op 31 December
1887 was het aantal gedaald tot 10 017 836, waarvan
8 211561 bestemd voor oorlogsvoorraad en 2 406 275 voor
de jaarlijksche behoefte der korpsen. De patroon fabriek te
Soerabana leverde in 1887 4 millioen stuks af en bovendien
1 191 500 patroonhulzen , benevens 378 800 scherpe patronen
tot revolvers, tegen respectievelijk 2 millioen, 915 000 en
22 000 stuks in 1886.
In het belang der oefening ir het schieten met de revolver werd bepaald , dat voortaan jaarlijks aan lederen
officier, die in het bezit is van eene modelrevolver, 78
scherpe revolverpatronen ten laste van den lan ie kunnen
worden verstrekt.
Het nieuwe materieel der bergartUlerie, waarvan Ie
aanbrengst in lndië in het verslag van 18^6 (blz. 23) werd
bericht, is in den loop van 1887 in dienst gesteld. Omtrent
de vraag of ook tot aanschaffing van stalen achterlaadmortieren zal worden overgegaan ter vervanging van de
verouderde bronzen Coehoon:-mortieren , zr.1 cerla: g ocne
beslissing kunnen worden genomen. Van de in 1886
ter beoordeeling uitgezonden 3 s t u k s , allen van hetzelfde
kaliber (7.5 c.M.), maar van verschillend gewicht, is bij
de gehouden proeven alben 'e zwaarste — met het blok
102 kilogr. wegende — gebleken aan alle eiecben te voldoen.
Met het aanbrengen van de noodige inrichtingen om bij
den buskruitmolen te Ngawi ook kiezelkruit te vervaardigen (zie mede het verslag \an 1850 blz. 23) werd in
1887 voortgegaan.
In 't verslag van 1886 (bis. 23) werd aangekondigd dat
hier te laude door ee:<e commissie proefnemingen zouden
geschieden met eene nieuwe geschutsoort (volgens de vinding vanden fabrikant T H . NOKDKNFELI); welke, wellicht
als positie-geschut in Atjeh zou zijn te benuttigen. Deze
proefnemingen hebben sedert plaats gehad. Ofschoon in
hooge mate voldaan over de verkregen uitkomsten, beeft
echter de commissie gemeend het bedoelde geschut niet
speciaal te kunnen aanbevelen voor de bewapening van
onze posten in Atjeh. Bij de over! renging van hare dankbetuiging voor de welwillend verstrekte gelegenheid tot proefneming is den uitvinder namens de Regeering medegedeeld
dat de kortelings tot stand gekomen verbeteringen in de
bewapening onzer Indische artillerie oorzaak zijn dat thans
geene termen zijn gevonden om zijne vinding te doen
strekken tot nadere wijziging van de artillerie-uitrusting
bij het Indische leger.
Kleeding en uitrusting.
In den loop van 1887 kwamen
alle militairen in het bezit, ven de in beproeving gegeven
nieuwe uniform. Tegen het einde van het loopende jaar
zullen de verschillende korpscommandanten hunne bevinding ter zake hebben mede te deelen. Intusschen is reeds
gebleken dat de ten dienste der bovenkleeding gekozen
stof (serge) voor de rijbroeken minder goed voldoet, zooclat
het noodig is geacht om aan de bereden militairen, nevens
de serge-rijbroeken, weder eene van blauw-katoen te verstrekken.
Zooals in de beide vorige verslagen gemeld is, zijn de
infanteristen der veldbataljons, zoomede de bereden artille-
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risten , voorzien geworden van blank-linnen slobkousen, ten
gebruike in bet garniiora. In bet afgeloopen janr is deze
proef nog uitgestrekt tot de garnizoens-troepen van Atjeh
en tot de mobiele colonnes van het garnizoensbata'jou ter
Oostkust van Sumatra.
Huisvesting.
Van het te Ifsgelang (Kadoe) door een
aannemer gebouwd wordende logies voor een veldbataljon
kwam in Maart jl. bet troepenkampement gereed, terwijl
een aanvang werd gemaakt met den bouw van eene hoofdofficierswoning. Te Malan^ ') (I'asoeroean) wordt mede,
doch iu eigen beheer en in sen.i-permanentenbouwtrant,
logies voor een veldbataljon gebouwd, waarvan de of ticiers-

woningen gereed zijn, doch het troepenkampement nog

onderhanden is.
Te Pamarang werd met den bouw van een semi-permanent kampement voor eene compagnie artillerie begonnen.
Met de werken tot uitbreiding vaa het logies der pupillen
te Gonibong (Bagelen) werd voortgegaan.
Het gedeeltelijk onbewoonde t ijdel \jk kampement te

Kedongkebo (Bagelen) werd ingericht ten dienste van de
opgeheven infanterie-bexetting tan Tjilatjap (Banjoemas).
Voor do van daar herkonistige compagnie vesting-artillerie
werd logies gevonden in het voorma lig tijdelijk infantenekampement te Salatiga (Samarang), dat daartoe werd in
orde gebracht.
Te Weltevreden (Batavia) werd met kracht gewerkt aan de
verbetering van de oude woningen voor subalterne officieren.
De gebouwen die bij de in. 1882 (Indisch Staatsblad
U*. 343) tot stand gekomen nieuwe indeeling der garniaoenn-

infanterie te Banjoewangi (Besoeki) overcompleet waren

geworden binnen bet fort Utrecht werden in 1887 opgeruimd.
Omtrent de in 1887 in sommige gewesten der buiten bezittingen onderhanden geweest zijnde geniewerken is het
volgende gemeld.
Ten behoeve der van Padang en Atjeh te evacneeren
militairen werd te Oeloe Limau Menis, op 9'/. paal a&ttands
van de aanlegplaats te P a d a n g , de bouw onderhanden
genomen van een temporair reconvalescenten-gesticht. Te
Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden) werd eene majoorswoning gebouwd.
Te Kotta Radja (Atjeh) werd binnen den kratou (Soerabaija-wijk) een aanvang gemaakt met den bouw van een
semi-permanent logies voor twee compagnieën en den
kleinen staf van het 14de veldbataljon, en zulks ter
vervanging van de bestaande in u:ivoldoenden toestand
verkeerende barakken.
Te Medan (Sumatra'a Oostkust) werd eenige uitbreiding
gegeven aan het boei itaal-etablissement en werden nog
drie officiers1 wrakken 1 ijgebouwd.
In ver! and met de noodige; verbouwingen van het militair etablissement te Labat (Paleinbang) werd aldaar eene
nieuwe tijdelijke barak voor één kapitein en twee luitenants
opjrericht.
Te Muntok (Bn-nka) onderging het troepenlogies eenige
door de nieuwe formatie der bezetting gevorderde veranderingen
Overigens werd op Banka de bouw van eene
nieuwe ziekenzaal te Pangkalpinang onderhanden genomen.
Eindelijk werd te Amboina een blok civiele bureaux
ingericht tot drie luitenantsvroningen met de noodige bijgebouwen.
Van de in 1887 ten behoeve der militaire genie gehouden
aanbestedingen voor de uitvoering van bouwwerken g e lukten er 2 geheel en 3 ten deele, deze ketsten namelijk
slechts voor zooveel betrett de levering der benoodigde
materialen. Overigens slaagden nog 0 aanbestedingen die
geen uitvoering van werken beoogden, maar alleen de
levering van materialen ten doel hadden.
Voeding. In de schaftingstariewn der militairen k w a m
sedert de afsluiting der mededeelingen in ' t vorig verslag
geen verandering.
Algemeene gezondheidstoestand m ziekenverpleging.
Volgens het » summier ziekenrapport" van den militairen
geneeskundigen dienst werden gedurende 1887 78 849 tot
het leger behoorende personen geneeskundig behandeld,
') In 't vorig verslag is ten onrechte van „Magelang'- gesproken.
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en wel ditmaal nnge oeg evenveel inlanders al* Europeanen met dooleliiken nfloop veel geringer dan in de twee laatst eu Aii-iL.. iu Di 1 uat overtreft dat van 1885, ad 09 538, vermelde j a r e n , terw\{l net getal voor verderen dienst afen <lit van 18S(i, ui 74 9 0 5 , dooh in verhouding tot de gekeurden nagenoeg even groot was als in 188(>, doch
gein: Idelde 1 gerfterkle was hut getal zieken kleiner dan veel kleiner dun in 1885.
in 1880 in Biecht! iets grooter dan in 188."). Het cijfer
Een en ander blijkt nader uit de volgende specificatie
der ': •
.
■ guur-ij* r '■•■■■ Isa L i'ej.i.vn, namelijk
e., uit ' i j ' ' ' g ' E :.". I t,..i !!! hierachter, welke laatste
bijna 9d j er., tegen bijna 92,5 pet. in 1686 en bijua M tabel i.°. l i l ter vervanging strekt van cie vroegere staten
pet. in 1H83. Vooral echter was net getal ziektegevallen u°. I I I , 1 ■ en

I'KMANDELDKN

(komen nieuwe lijders en do van

OuSCHilWVlNO.

OvEBLKDENEK. c)

AFGEKEL'KUICN.

hot voorafgegane jaar in behandeling
geblevoncn). a)

XB. Het overzii bt
omvat ook de

officieren.

1880. b)

1885. b)

Voonuzamttt .• u-hues. d)

pet I

188J. *)

pet.

pet.

10 010 = :>7.3'.l 10 535 = 17.41 22 2U0 = 28.10
1 2 = 0.02
l l ) ü = ü.151 1 0 2 = 0.11

Malaria-ziekten . .
Cholera

6646a

0.30 9 i 0 i = 12 55 0 7 9 4 =

Byphilis

1058 =

|.5f

Venerische ziekten. ,

7 6 5 3 = 11.01 8 8 1 0 = 11.7

Berriberri

O v e r i g e zi<':.

1065=

35 029 = 50.37 31 983 =

Totaal. . .

09 5 3 8 = 100

14-2

1 215=

pet.
134=

1887.

1880.

02 =

5.40

Ui

1.54

23=

0.93'

2 2 = 0.89
894 = 30.03
2 481 = 100

1880.

pet.

pet.

5.07

180 = 13.10

527 = 33.50

G49 = 47.23

89=

03=

i

78 849 = 100

1885.

„

8.02 1 408 = 50.71\ 770 = 48.89

10 113 = 13.20
ifl.71 38 215 = 48.40

74 9 0 5 = 100

1885.

1887.

net.
118 = 10.94

4.59

00=

0.12

520 = 48.19

pet.
100 = 14.06
5=

0.69

201 = 30.10

20 =

I 61

31=

1.98

5=

0.30

4=

0.38

4=

0.55

22=

1.39

39=

2.48

10=

1.17

13=

1.19

21=

2.01

884 = 50.31' 401 = 33 55' 358 = 33.18

095 = 44.13
1575 = 100

1570 = 100

1374=100

320 = 45.09

1079 = 100 \ 723 = 100

Viri.'r'-'i/K/ rr,i 1,,'t in-

taal eiaten namr4m
Europcan:n. . .
Afrikanen. . . .

Inlanden

>•)...

Totaal.

. 3 0 1:9 = 52.02 46 203 = 53.71 39^48 = 50.54
184=

0.27

101 =

0 13

l i l s

0.20

588 = 23 70
2=

0.08

33 17.. = 47.71 31551 = 4 0 . 1 3 38 843 = 49.20 1891 = 70.22
09 5 0 8 = 1 0 0

,74 905 = 100 ,78 8 4 9 = 1 0 0

2 481 = 100

018 = 39.24
4=

523 = 33.31

0.25

3 = 0.20
953 = 00.511044 = 00.49
1575 = 190

1570 = 100
!

a)

453 = 32 97
2=

440 = 40 78 242
1=

0.15

919 = 00.88

039 = 59.22

1374=100

1079 = 100

33.47
0.14

480 = 60.39
723:

100

I

Hot getal der van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven lijders beliep als volgt:

1 Jan. 1885. 1 Jan. 1880. 1 Jan. 1887. 1 Jan. 188
1 922
1 801
1 601
1 972
Europeanen .
4
9
Afrikanen . . . .
10
!
1 301
1 308
1 555
1 Ut
3 281

3 166

3 480

De opn-aaf van 1 J a n u a r i 1887 is thans 199 man hooger dan
verleden j a a r als restantcijfer van 1880 was opgegeven (verg.
o. a. vorig verslag blz. 19 noot k aan 't slot), o. a doordien toen
niet waren medegerekend de zieken die op 31 December 1880
Van Atjoh naar Pada'.ig on Batavia onderweg waren.

Deze ï-o.itanteiifers komen niet gehool overeen met dn opgaven in den jnarlijkschen sterkte staat, afgesloten op 31 December van het voorafg e g a n e laar. Gedeeltelijk moet dit nierdoor verklaard worden dat de sterk'testaat. wat de militairen beueden den r a n g van officier betreft,
nie't de lt-vartierzieken vermeldt, terwijl omtrent het opnamen vau deze zieken in hot summier ziekenrapport tot dusver geen vaste regel bestond.
zoo lat sommige
officieren van
van gezonunei'l
gezondheid wei.
w e l . en
en anoeron
anderen niet
de kwartierzieken
l n umi
den w
aanvang
1888 iiji.
zijn jiu
bevelen
illlllge ouioieren
n r ' i ue
K\\ai u:'jziei\e:i medetelden.
luaueieiucu. Jl-i"
u f w i y van
\.iu 1000
U U echter
K U M I UCVC.CU
gegeven 019
on voortaan in de opgaven van don geneeskundigen dianel ten dienste van bet Koloniaal Verslag de kwartierzieken beneden d»n
r a n g van iffider boitan leeehonwing te laten.) Bij het vergelijken van de bovenstaande restantoijfars van 1 J a n u a r i 1887 en 1 Januari 1888
met
'
not"de
aan den etarktêstaat ontleende opgaven der in de ziekoninrichtingeu verpleegde militairen op 3i December 1886 en 31 December 1887
(zie
zie bet eerste slaatje op 1 ladz. 30 hiervoor! moei bovendien in het oog worden gehouden dat gemeld staatje alleen de militairen beneden den rang
van officier betreft, terwijl hot summier ziekenrapport ook de geneeskundig behandelde officieren omvat.
b)

D e i/emitMelde legersterkte, zonder de garnizoenen te rekenen waar geen officier van
over 1885: 29 257 man (14888 E u r o p e a n e n , 95 Afrikanen en 11274 Amboineezen
., 1880. 28 085
„ (14 287
„
98
„
13 700
„
.. 1887: 3 1 0 8 8
„ (15 529
„
92
„
10007
„

gezondheid bescheiden w a s , beliep
eu andere inlander- .
„
..
,,
„
„
„

c) Onder de overledenen zijn ook begrepen d ; gesneuvelden voor zoiveel zij uit cepig hospitaal begraven werden. D e gesneuvelden niet
wie dit niet het geval w a s , zooinede in 't algemeen de militairen die buiten eenige militaire ziekeniuriohting stierven, zijn hier niet medegoteld.
d) Zoowel de behandelden als de afgekeurd'n en de overledenen zijn in dit overzicht verantwoord naar g e l a n g van de ziekte waarvoor zij in
behandeling waren genomen, onverschillig of eene andere ziekte de oorzaak van hunne afkeuring of van hun overlijden is geworden.
e)

H i e r o n d e r ook begrepen de in den a a n v a n g van 1887 voor eenigen tij 1 gemobiliseerde Madureesche hulptroepen (verg. vorig verslag blz 20).

L\s altijd waren de meeste ziektegevallen weder van
mbumatischen aard. Onder 'iet totaal behandelden bedroeg
namelijk bet getal hjders aan malaria-nekten in 1887 ruim
28 pet., terwijl da verh u l i n g in elk der twee voorafge
gane jaren oijna 27,5 pet. bedroeg. Europeanen zoowel
als inlander* bij bet leger werden nageno* £ingaUjkemate
door malaria-invloeden aangetast. Onder de Europeanen
was dit in 1885, 188(3 en 1887 achtereenvolgens bet
geval niet bijna 2 9 , ruim 28,8 en ruiin 27,4 pet., en
onder de inlanders 'net bijna 26 p e t in elk der jaren 1885
en 1881) en met 28,9 pet in 1887. Naar aanleiding van
de gunstige uitkomsten, daarmede in de Bomeinscbe Camnagna verkregen, werden in 1887, niettegenstaande eene
dergelijke proef in 1885 te Tjilatjap ') geen gewenschten
') Op deze ongezonde kustplaats is in November 1887 het garni
zoen nagenoeg geheel kunnen worden opgeheven (zie blz. '29 hiervóór).

uitslag bad gehad, op Peeloe i3ras en te Malaboeh (Atjeb)
nogmaals, proven ge:iome:i met de toediening van araen ik
ala voorbehoed middel tegen malaria. Op Poeloe Brat nam
de gezondheidstoestand, \onr zooveel deze door koortsen
wera bedreigd , reeds tndens d • proefneming eene bepaald
gunstige wending. Ook van Malalioeb, waar men eerst
m November met de toepassing van bet middel begonnen
i s , luidden de in den aanvang van 1888 reeds ingekomen
berichten g u n s t i g , doch of die verbetering aan het gebruik
van arsenik moest worden toegeschreven, kan nitt met
zekerheid gezegd worden, daar ook de gezondheidstoestand
bij de kinderen, aan wie geen arsenik was toegediend,
tezelfder tijd insgelijks veel gunstiger was.
De gevallen van berriberri (waarover aanstond.-' meer)
waren in 1887 veel minder talrijken hadden een veel goed
aardiger karakter dan in 188G , maar een treurig feit was dat
de inorbus veneris in 1887 een zooveel grooter cijfer op de
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hospüaallijsten aanwees dan in de twee voorafgegane jaren.
Wat do liuropeanen betreft, klom bet cijfer 'Ier te dier
zake behandelden , dat in 1885 ruim l'.i,l en in 1880 ruim
14,5 pot. der gemiddelde sterkte had bedragen , gedurende
1887 tot ruim 17,4 net., eene verhouding die vonr de inlandsche elementen in het leger in gemelde drie jaren
achtereenvolgens bedroeg ruim 8 , ruim 8,5 on bijna 9 pot.
Hoewel do voorschriften ter bestrijding van dit kwaad met
zorg worden toegepast, is, zooals de cijfers leeren, het
resultaat niet bemoedigend.
Cholera-evallen openbaarden zich in 1887 onder de mi
litairen slechts in drie garnizoenen , QJUnelyk to Kedongkei.o
1 , te Medan 10 en te Bengkalia 1; vau de aangetasten
overleden er 5 te Medan.
Het voorafgaande driejarig overzicht doet tien, dat het aan
tal militairen , als door berriberri aangetast in de hospitalen
opgenomen, in 1885, 1886 en 1887, achtereenvolgen!
6646 , 9404 en 6794 bedroeg (in welke cijfers begrepen
zijn zij die van het voorafgegane jaar in behandeling waren
gebleven). Die getallen klimmen echter tot 6650, 9763
en 7172, wanneer men ook mederekent de lijders, bij wie
de verschijnselen van berriberri eerst waarneembaar wer
den tijdens zij ter zake van eene andere ziekte on.Ier
behandeling waren. Opgaven betreffende de rerdeeling van
laatstvermeld totaal per garnizoen, per maand en per
landaard vindt men in bijlage F hierachter. De totalen
der drie jaren zijn echter niet zonder eeiig voorbebou I
voor onderlinge vergelijking vatbaar, vermits bij het ver
zamelen van de opgaven over 1885 en 1836 de meeate
reci Hvisten slechts eenmaal in de staten werden i pgebracht,
terwijl zij in het overzicht over 1887 meer dan eenmaal
onder de behandelden zijn geteld. En 'laar bel aantal van
berriberri herstelden die in hetzelfde jaar op nieuw door
die ziekte worden aangetast, vrij belangrijk is •), zijn in
derdaad de cijfers van 1887 nog veel gunstiger ; dan zij
zich tegenover de (te lage) cijfers van 1885 en 18 6 voor
dien. Uit de volgende opgaaf kun blijken hoeveel in elk
der drie jaren , volgens de bestaande opgaven , de bezetting
van Atjeh *) tot de bijgekomen lijders bijdroeg.
1885. 1886. 1887.
Java en Madura (met Billiton)

1082

1097

1165

Atjeh en onderhoorigheden

2700

648G

3810

Sumatrn's Westkust

1758

829

616

744

668

795

Overige commandementen in de buitenbezittingen

6284

9080

6386

Van het voorafgegane jaar in belnnrteüng gebleven

366

683

786

Totalen als voren

6650

9763

7172

. | EaropoainM....

54

120

. . . . . .

Aan bemberr. stierven a) (

I|lland,.rs

6r,6

T e zamen

410

Tweede Kan.er. 41
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Uit het volgende staatje kan de loop der ziekte blijken
gedurende elke maand »an 1887, afzonderlijk voor Euro
peanen, Afrikanen, Amboineezen en andere in binder;, zoomede voor de atadureescbe barissans, die gedurende eenige
maanden deel van het leger hebben uitgemaakt.

MUMJIA

VAX

Euro
pea
nen.

1887.

Afri
ka
nen.

Amboineezen.

. .

164

r»

10

338

rt

512

598

Februari . .
Haart . . .

168

n

20

256

29

463

550

205

n

31

377

122

735

754

April .

187

n

23

378

161

749

737

404

6

683

700
580

Januari

.

.

Mei.

.

.

.

157

n

16

Juni

.

.

.

109

n

12

388

■

509

Juli.

.

.

.

110

n

13

375

n

498

556

Augustus .

.

110

13

412

«

536

489

September

.

162

»

17

362

■

541

571

October

.

51

n

16

210

n

277

412

November

.

117

-

30

297

V

444

428

December.

.

167

34

338

n

539

595

Totaal.

.

1697

235

U3ó

.

1

'
1

Maandeujkeche opgaven , afzonderlijk voor Atjeh , zijn
in de Indische bijdragen voor et Kolouiaal Verslag met
aangetroffen . maar aan de op ongelijke tij ivakken afge
sloten extract-journalen van den gouverneur van Atjeh en
onderhoorigheden aijn enige cijfers te onüeenen beu-effende
de aan berriberri lijdende militairen die in het hospitaal
te Panteh Perak zijn verpleegd. (Er zijn geen opgaven te
verstrekken nopens de aangetasten die te Eotta Radja en
op de andere posten in Atjeh ter verpleging bleven.)

12

Lijders.

300

2 7 D e c . 1880t/n 21 Jan. 1887211

530

312

22 Jan. 1887

«

19 Febr. .,

212

~~t
1407

207
626

99
587

20 Febr.

n 20 Maart „

333

1461

83:!

686

2!» Apr.

«) Daaronder achtereenvolgens 6 7 , 27 en 61 (schier allen inlan
ders) die ter zake van eene andere ziekte onder behsadeHag waren
gekomen.

Te zamen

') Ten bewijze wordt aangeteekend , dat in de hospitalen te 'Wel
tevreden Soerabaija en 1'anteh 1'erak Dader de In 1887 bijgekomen
940, 285 en H M berriberri-lijders respectievelijk 205, 73 en 1.127

318 «;6386

n) In navolging van de aangehaalde bijlage F , heeft men hier en
by de voorafgaande opgaven over 18S7 niet BMdegerekend 106 berri
berri-lijders , die te Meester Cornolis en te Magelang in het garnizoen
behandeld werden en herstelden.

710

en wegens die ziekte werden af- I Europeanen
gekeurd
( Inlanders .

Restant
aantal
lijders
bjj het
einde der
An Baris
maand
Te
dere
voor allo
inlan
land
ders. sans. zamen. aarden te
zamen.

Onder behandeling
gekomen:

„

21 Maart „

Lijders.
29 Oet. 1887 t/in 20 BTov. 1887 198
27 Hof

23 Doe.

„

3G7

Te zamen 3116

ii

28 Apr.

„

398

24Dec. 1887 t/m 20 Jan. 1888 227

„

ii

H Mei

.,

MSS]

21 Jan. 1888 „ 17 Febr. „

30 Mei

„

■i

25 Juni

„

190*)

18Febr.

„ 16 Maart „

280

20 Juni

.,

ii

25 Juli

„

104

17 Maart ..

„ 11 Apr.

.,

338

20 Juli

„

ii

89Aug.

„

239

15 Apr.

,,

„ I I Mei

„

312

30Aug.

„

„ 27Sept. ., 238

12 Mei

„

.,

0 Juni .,

242

28Sept

.,

.. 28 0ct.

.,

., 200

339

Te zaaien 1704

recidivisten waren, zijnde in hel geheel bfaa 81 pet Boe vaak de

a) Aan dit cijfer ontbreekt de opgaaf over 23 tin -20 M i .

berriberri zich bjj vroegere lijders herhaalt, kan blijken int het
feit dat te So< rabaïa zelfs 2 militairen niet vierde recidiel behandeld
werden, en dat onder de evcngeiuoldo 1.127 recidivisten ia AtJeh (297
Europeanen en 1030 inlanders) zich er 198 niet tweede en 64 met
derd reeidief bevonden. Onder deze 191 waren 27 Baropeaaea;
de 04 waren allen inlanders.

b) De opgaaf vau één dag (0 Juni) ontbreekt.

ultimo 1885 4405 (waaronder respectievelijk -'<>-'.; en 9079 Europeanen).
Om een denkbeeld te geven van de zonren die, in verband met de

"■) De bezetting van Atjeh was in 1S87 sterker dan in de beide voor
gaande jaren ; af, bedroeg namelijk, voor de garnizoenen of posten
waar officieren van gezondheid geplaatst waren, gemiddeld 1312 man .
tegen gemiddeld 3277 in 1886 en 4191 in 1885. De volledige troe
pensterkte in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden beliep
bjj het einde van 1887 (.zonder de officieren i 476S iiiin (Waaronder
2374 Europeanen), welk totaal op ultimo 1886 bedroeg 3935 en op

in Atjeh eischte, worde hier vermeld, dat in de jaren 1S85, 1886
en 1S87 in dat gewest werden aangebracht achtereenvolgens 107,
94 en 123 officieren . zoomcde 848B, -">4r.<> en 4587 militairen beno
den dien rang. welke cijfers in 1884, toen de troepenmacht in Atjeh
ved sterker w a s , maar de berriberri er niet in erge mate voorkwam ,
de aanvulling zich kon bepalen tot 111 officieren en 171U onder
officieren en minderen.

Handelingei der Etnten-Generaal. bijlage;.. 18K8-1889.

berriberri, het op de ereisiiitert)erMefcoadmder bezettingatroepen
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Verschillende proefnemingen mei middelen die ter be
strijding of voorkoming ven de riekte waren aanbevolen,
■mals toediening ven salpeter ofareenik, afsluiting van de
nachtluelit, onthouding van rijst, ons. leverden geen resul
taat op.

De door profeeeor dr. C. A.PKKKI.IIAHI.MJ ') aanbevolen des*
infectU-maatregelen vonden in 1887 voorshands alleen nog
toepassing in Grroot-Atjeh eu te Meester-Cornelis. Ter laatst
genoemde plaats geschiedde de » rigoureuse" ontsmetting
in Jui i, Juli en Augustus 1887 in de meeste kazernes,
namelijk i" 'He welke er zich tue eigenden, en in GrootAtjeh, waar reeds in 't laatst van 1886 (verg. vorig verelag
Llz. 30) krachtige derinfectie-maatregelen waren genomen,
vond de tweede ontemetting op groote scbaal in Oetober,
November en December plaats. Alle voor de huisvesting
van soldaten en dwangarbeiders gebezigde militaire en ci
viele gebouwen werden aldaar gedesinfecteerd, en evenseer
de personen self, soomede hunne goederen, waarby voor
'teerst van een der in 't vorig verslag (blz. 106, noot 2)

bedoelde ontsmettingaovens
(systeem DE JOXGH <fc C°.)
wenl gel.ruik gemaakt : ). Geregeld hield men voorts elke
maand eane desinfectie op beperkter schaal.

De quaestie tot welke militaire gebouwen elders dan te
eester-Cornelis en in Atjeli de >rlgoureuse" ontsmetting
Mees
zou behooren te worden uitgestrekt, kwa-n tut oplossing
bij het Indisch besluit dJ. SS December 1887 n°. 8. Dien
tengevolge zal daartoe worden overgegaan in alle. militaire
gebouwen w.er constructie zulks gedoogt en waarin na
1 Juli 1S87 berriberri is ontstaan of alsnog mocht ont
staan. W a a r men in het bewuste geval te doen mocht
hebben met uit bamboe of andere tijdelijke materialen op
getrokken , en daardoor voor zorgvuldige OUtsmetti g niet
vatbare gebouwen, zal tot algeheele vernietiging door

verbranding moeten worden overgegaan. De voorgeschreven

maan leUjkscbe intensieve schoonmaak van beide categorieën
van g e ' o u w e n zal naar omstandig!) len korter of langer
worden voortgezet. Tevens werd bepaald d a t , indiende
de soldaten l ebebo ren e goederen d o r d e desinfectie voor
verder gebruik ongeschikt mochten worden, de waarde
daarvan aan hen zal worden vergoed.
Verder is in den aanvang van 1 8 " 8 , in samenwerking
met den superintendent dor Nederlandsen-Indische Stoomvaartmaatxcnappy, bepaald, dat stoomschepen dier m a a t 
schappij, waarmede militairen en dwaugarbeiders worden
vervoerd, ter voorkoming van infectie, welke zou kunnen
uitgaan van vroeger daarmede plaats gehad hebbend ver
voer van berriberri-lijders, na elke reis, op 's kinds kosten
eu onder deskundig toezicht zullen worden ontsmet.
Hot vervoer van zieke en gezonde militairen en dwang
arbeiders van eu naar Atjeh bleef in 1887 geschieden met
de om de 14 dagen tusscheu Olehleh en Batavia via Padang
varende paketbooteu, maar deze waren niet altijd van de
grootste soort, en wanneer de kleinere booten in Atjeh
kwamen cp tijdstippeo waarop het aantal te evacueeren
personen aanzienlijk w a s , moesten somtijds eenige van
dezen achterblijven. Um hierin verbetering te brengen , is

in Oetober 1887 met de genoemde Stoomvaartmaatachappü

eene schikking getroffen, waarbij zij zich verbonden heeft
o m , tegen eene tegemoetkoming telkens van f 6000 boven
de contractueele subsidie, voor zoolang de Reg^erin<r bet
weuschelijk a c h t , de Atjehliju langs Somatra's Westkust

') Op blz. 105/10G van 't vorig verslag is de hool'dinlioud terug
gegeven van liet in Juli 1887 door genoemden hoogleeraar, kort vóór
zijn terugkeer naar Europa , aan den Gouverneur-Generaal uitgebracht
verslag nopens de d >or hem en dr. C. WIXKLER ingestelde onder
zoekingen aangaande üe lierriberri. Sedert is door dr 1'EKELHABINO
eene uitvoerigere beschrijving bewerkt, welke tlians ter perse is en
waarvan ook eene Fransclie vertaling het licht zal zien.
Voor de voortzetting van de onderzoekingen wairmede de beide
genoemde geleerden zich in Indië hebben onledig gehouden, is aldaar
blijvend georganiseerd een laboratorium voor pathologiseh-anatoniisehe
en bacteriologische onderzoekingen. (Zie daarover nader hoofdstuk K ,
afd. V, van dit verslag.)

zooveel mogelijk door twee harer grootste stoomsobppen ,
namelijk de Compta en de Gouverneur-Generaal
s'Jacob,
te doen bevaren.
Aangezien gebleken was dat vele jonge militairen in
lichten graad door berriberri waren aangetast zonder dat
zij zich zelf daarvan bewust waren , is in het laatst van
1886 hepaull dat geen militair naar Atjeh mocht worden
gezonden tenzij lij een, afgescheiden van de gewone k e u 
ring voor vertrek, in te stellen nauwlettend onderzoek ge
bleken was dat niet de minste kenteekenen van berriberri
bij hem waren te bespeuren '). Voorts i s , op grond der
opgedane on lervinding dat de ziekte groote neiging ver
toont tot recidiveeren, bepaald dat militairen die wegens
berriberri van Atjeh naar Padang zijn geëvacueerd, niet
mogen worden teruggezonden vóórdat een vol jaar na hun
herstel verloopen is.
Hoewel niet direct gebleken is dat het drinkwater in
Atjeh een bepaald nadeeligen invloed heeft uitgeoefend op
den gezondheidstoestand van de bezettingstroepeu, achtte
de chef over den geneeskundigen dienst, naar aanleiding
van een scheikundig onderzoek van het artesisch water,
het toen zeer gewenscht de aldaar in gebruik zijnde lekSteenen te doen vervangen door waterfilters van (Ie tegen
woordig het meest aan de eischen voldoende soort. Dien
tengevolge zijn in Maart jl. naar Atjeh verzonden 300
filters van de door dr. VAN ÜVERBEEK DE MEIJER aanbe
volen soort, en wel CnAMHKüi.AND-filters (systeem PASTEUR),
benevens 4 stuks ingericht voor gebruik te velde.
Met betrekking tot hetgeen gedaan is en wordt om de
ongunstige invloeden in Atjeh tot een minimum te her
leiden , verdient overigens nog aangestipt te worden dat
in Augustus 18^7 de hand is gelegd aan de aanvankelijk
noodig geachte werken om binnen onze postenlinie den
waterafvoer te verbeteren (verg. blz. 6 hiervóór).
Naar aanleiding van het feit dat zich onder de inlandscho recruten soms reeds spoedig na hunne indiensttreding
gevallen van berriberri voordeden, onderwierp de Indische
Regeering in Mei 1887 aan het legerbestuur de v r a a g , of
hunne africhting wellicht op te afmattende wijze geschiedde.
Ia Augustus daarop berichtte de legercommandant dat
twijfel dienaangaande niet gerechtvaardigd was, allerminst
nu in 1887, uit krachte van de toen ingevoerde nieuwe
»Recrutenschool", de dagelijksche oefeningstijd nog vermin
derd was Bij de meeste korpsen was in de laatste maanden
de ziekte onder de nog niet afgeëxerceerde soldaten van
inlandschen landaard slechts zeer zeldzaam voorgekomen.
Voor zoover zulks uitvoerbaar is zonder aan de discipline
te scïiad.en en zonder den oefeningstijd in zijn geheel langer
dan 6 ;\ 8 maanden te doen duren, wordt er naar gestreefd
om van den pas in dienst getre len inlandschen soldaat
niet te veel te vergen eu tevens afwisseling in de oefeningen
te brengen. Naar het getuigenis der korps- en afdeelingsoommandanten kan dan ook gezegd worden, dat over het
algemeen de recruten hunne diensten en oefeningen met
opgewektheid verrichten.
Manoeuvres.
Nadat bij de Indische begrooting voor 1888
een crediet van f 30 000 was toegestaan ter bestrijding van
de uitgaven verbonden aan het uitvoeren van gecombineerde
manoeuvres door een deel der op Java gelegerde troepen,
zijn in Januari jl. twee luitenants der infanterie ter b e sch'kking gesteld van den chef van den generalen staf om
te worden belast met de topographische opneming van een
manoeuvreer-terrein in de residentiön Kadue en iSamarang.
Sedert is bepaald (gouverr.ementsbesluit van 13 Mei 1888
n°. 10) dat in den loop der maand Augustus 1888 in
genoemde residentiën, onder leiding van den generaalmajoor, commaudant iu de 2de militaire nfdeeling op J a v a ,
zal worden gemanoeuvreerd door vier bataljons infanterie,
twee batterijen artillerie, één escadron cavalerie en één
compagnie genietroepen.

3) Oin in 't vervolg het bestaan van berribcrri-verschünselen met
meer zekerheid te kunnen constateeren, waartoe een quantitaticf
onderzoek van de prikkelbaarheid van zenuwen en spieren noodig
wijzingen van professor dr. G. VAN OVEBDEEK DE MEIJEK, die wordt geacht, zjjn in Apiil en Mei jl. een 25-tal door professor
meer bijzonder aanbeveling schijnen te verdienen voor plaatsen , waar PEKKI.IIAKINI; voor het stellen der diagnose aanbevolen toestellen
voor electrisch onderzoek naar Indic gezonden.
de diensten van een machinist moeilijk te verkrijgen zjjn.

*) De andere oven was voor Soerabaija bestemd. Behalve dezen
zjjn er nog drie van hetzelfde stelsel uitgezonden, terwijl in het
najaar zullen volgen zeven kleinere ovens, samengesteld naar aan
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Remonte. Op Java en to Ifslrnssfr werden In 1887 weder
eenige paarden voor de cavalerie en de artillerie aangekocht,
il eh het verkregen getal was niet toereikende. In boe ver
bet aan de in het begin van dit jaar naar het eiland Socmba
gezonden commissie van bereden oflicieren gelukt is aldaar
Eet gewenschte getal van 250 remonte- en c. q. 30 jonge
paarden aan tekoopen, is bier te lande nog niet vernomen.
Aanvankelijk is de commissie niet voorspoedig geweert.
Op de eerste plaats die zij op Boemba aandeed , te Waingnpoe,
beeft zij geen aanknopen kunnen doen en op de reis naar
eene der andere kustplaatsen, Melolo, waarheen twee der
commissieleden zich in Maart jl. per prauw hadden In
geven, sloeg dit vaartuig tengevolge van plotseling op
gekomen wervelwinden om , met bet gevolg dat al de
medegevoerde ruilmiddelen en eene ijzeren geldkist, inhou
dende f 17 3 0 0 , verloren gingen. Van nieuwe fondsen
voorzien, werd eenige darren later de commissie met een
gouvernementsstoouischip naar Melolo overgebracht.
Aan bet denkbeeld om onder militair toezicht jonge
paarden voor de remonte op te kweeken, en daartoe in de
Preanger Regentschappen een remonte—lepót te vestigen
(zie vorig verslag blz. 31), werd een begin van uitvoering
gegeven.
In Mei jl. is bet legerbestuur gemachtigd o m , door
officieren van een der bereden wapens te Makasser in
garnizoen, paarden voor het leger te doen aankoopen np
zoodanige plaatsen in het gouvernement ('elebes en onderhoorigheden als het meest dienstig zullen voorkomen.
Aanschaffing van muildieren vond in 1887 niet plaats.
Ter verkrijging van het voor de jaarlijkse!,e aanvulling
benoodigd aantal z a l , te beginnen met dit j a a r , de be
middeling van den consul te Chefw worden ingeroepen
Postduiven.
Op aanzoek van een te Willem I gestationneerd genie-officier, die de vraag tot oplossing wenschte te
brengen, of ook in Indië met goed gevolg postduiven voor
militaire doeleinden zouden zijn aan te wenden , werden
in Februari 1887, door de postduiven-vereeniging » d e
Ooievaar" te 's-Gravenhage, belangeloos een 12tal post
duiven beschikbaar gesteld , die op 's lands kosten naar Indië
zijn overgebracht onder toezicht van den commandant van
een detachement suppletietroepen. De bedoelde genie
officier berichtte in November 1887, dat de vlucbtreizen
der duiven , die te Willem I goed schei.en te aarden ,
boven verwachting waren geslaagd , eerst over een afstand
van 26 eu later over een ef,tand van 126 K. M. In Maart jl.
heeft gemelde vereeniging welwillend eene tweede partij
postduiven , 35 s t u k s , aangeboden , die op gelijke wij/.e
als de eerste partij naar Indië zijn overgebracht,

Reglementen en voorschriften: handleidingen lij het militair
onderwijs.
In 1887 werd in druk gebracht een voor de
onderofficieren en korporaals der infanterie bewerkt » Uit
treksel uit het voorschift op den velddienst voor het
Nederlandsch-Indische leger (zie vorig verslag blz. 30),
terwijl, met intrekking van de 1ste en 2de afdeeling van
het 1ste deel van het » Voorschrift betreffende de wapenei
en de schietoefeningen bij de infanterie", werd gearresteerd
en ingevoerd het » Voorschrift betreffende de wapening
en de munitie der infanterie ".
Ten dienste van het wapen der cavalerie zag bet licht
de » Grondslag van het onderricht en algemeene bepalin
gen ", behoorende bij de in 1886 ingevoerde nieuwe «Kxercitie-reglementen ", alsmede het «Voorschrift betreffende het
paardentuig t n de bepakking der cavalerie ".
Ten behoeve van het wapen der artillerie werden in
1887 van de pers ontvangen : de 3de aflevering van het
11de bijvoegsel van den «Instructie-inventaris voor de ar
tillerie " ; een > Leidraad voor het schieten te velde en
voorschrift betreffende de regeling van bet vuur bij de
veldartillerie" ; een » Beknopt overzicht van de proeven
en oefeningen , welke in de jareu 1882 en 1883 hebben
plaats gehad bij het waj en der artillerie in Nederlandschl u d i ë " ; eene » Aanwijzing omtrent de ii.richting en bet
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ouderhoud van het rtalen getrokken kanon van 7 c.M.A.
(veld)"; beneven* bet 1ste vervolgblad op die » A a i wijzing".
Wat bet wapen der genie betreft, werd uitgegeven het
» Handboek met atlas voor den technische!) dienst voor bet
korps genietroepen'', door P, J. SKIHKUT , majoor van den

generalen staf. Aan de beriiening van de • Administra
tieve voorschriften voor den dienst bij het wapen der genie "
kon echter door gebrek aan personeel in liet afgeloopesi
jaar niets worden gedaan.
.Nadat hel • Reglement op den inwendigen dienst der
infanterie ", het » Reglement op de militaire eerbewijzen " ')
en het » Reglement op den gamizoensdienst" in bet lste
kwartaal 1887 door de Indische Regeering waren goedge
keurd (zie vorig verslag blz. 30), zijn deze reglementen
op 1 Januari jl. definitief bij het leger ingevoerd.
Voorts werden door het legerbestuur uitgevaardigd:
eene » Instructie voor den commandant der infanterie te
Ifagelang", eene «Instructie voor het houden van algeiueene
inspectien doe:- of namens sfdeelings- en gewestelijke mili
taire commandanten", en eene • Instructie voor den c o m 
mandant van het korps genietroepen ".
Hij Indisch Staatsblad 18S7 n°. 58 zijn bepalingen vast
gesteld voor het vervoer over spoorwegen van groote hoe
veelheden buskruit en ammunitie ten behoeve v a n ' s lands
militairen dienst.
Ter vervanging vai: de bij Indisch Staatsblad 1876 n*.OS
gearresteerde «instructie voor hit voeren der administratie
hij de militaire ziekeninricbtingen ", werd bij Indisch Staats
blad 1887 )i°. 135 eene nieuwe gelijknamige instructie
vastgesteld, welke op 1 Januari 1888 i n w e r k i n g trad.
Van de wijziging die, als een gevolg van de invoering
bier te lande van bet nieuwe Strafwetboek, bij het K o 
ninklijk besluit dd. 23 Augustus 1887 n°. 20 (Indisch
Staatsblad ;.°. 188) g e t r a c h t is in de verordeningen betref
fende het toekennen van pensioenen en gagementeu aan
officieren en militairen beneden den rang van officier bij
het Indisch leger, werd reeds in 't v >rig verslag (biz. lö-i)
gewag gemaakt.
Bdooningen en straffen. Militaire e; rbelooningen of onder
scheidingen vielen in 1887 ten deel aan 3 oflicieren en 1
Europeeschen minderen militair van de bexettingstroepen
in Atjeh, ter zake van hunne verrichtingen bij de in bet
tijdvak van Juli 1886 tot Februari 1887 a daar voorge
vallen krijgsverrichtingen (Koninklijk besluit dd. 10 Mei
1887 n°. 25), zoomede aan een inlan lachen fuselier van de
expeditionnaire troepen die in 1884 in de Westerafdreling
van Borneo tegen de Mandhor-Cbineezen geageerd hadden
(Ko- inklijk besluit d '. 15 Maart 1887 n°. 11).
Terwijl de lust om in dienst te blijven, blijkens de op
blz. 36 hiervóór me 'egedeelde statistiek der reëngageinenten
in 1887 procentagewuse grooter was dan ooit, leverde het
aantal van hen die gedurende dat jaar op niet-eervolle wijze
het leger verlieten of die bij het eindeer van in het militair
huis van arrest te Samarang gedetineerd waren , dan wel
zich in de militaire provoosfhuizen als gestraft of in pre
ventief arrest bevonden, ondanks de grootere legersterkte,
over 't algemeen een gunstig verschil op tegenover de cijfers
van 1885 en 1886. Het aantal wegens herhaalde bestraf
fingen van hun korps weggezonden en bij de strafdetache
menten geplaatste militairen ') was bepaaldelijk veel g e 
ringer dan in een der beide voorgaande jaren. Ren en ander
kan nader blijken uit ommestaaiid driejarig overzicht. 3)

i) Dit reglement is o. a. opgenomen in het Bfbisd np liet In
disch Staatsblad; zie n°. 4367.
') Hoeveel militairen zich bij hunne korpsen in de 2de klasse van
militaire discipline bevonden, is in de Indische bijdrage voor het
Koloniaal Verslag niet opgegeven.
^ >) In b[jlage D hierachter vindt men ook opgegeven hoeveel
Europeesehe onderofficieren en korporaals in 1887 en de viir voor
afgegane jaren werden gedegradeerd ■ teruggcsteld.
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«) Overi.rens bevonden zich in gemeld ane-dliuis nog een aantal van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden, en wel
op uit. 1885 91 Europeanen en 3 Anilioineezen, uit. 1880 131 Europeanen en uit. 1887 43 Europeanen en 2 Amboineezen.
b) Me'rende. Is waren deze militairen in preventief arrest. Het getal veroordeelden onder ben bedroeg achtereenvolgens 5 , 4 en 6,
ond. r welke laatsten 1 Ainboiuees en 1 inlander. De overigen waren allen Europeanen.
c)

Hieronder 1 Afrikaan.

In Uei 1887 (Javasche Courant van den 24eten dier maand)
werl het reglement op de 2de klasse van militair" disci
pline in «lier voege gewijzigd dat voor sommige categorieën
van mindere militairen, namelijk voor tamboers, hoorn
blazers, trompetters en stukrijders, zoolang /.ij richinden
■trafcursua bevinden, de bevoorrechting in sol.iij ophoudt
die zij bovenanJi
rradueerden genieten. Wel Kregen
zij gedurende dien tij.i de meerdere soldij niet in bai den,
maar het bedrag werd i:i compensatie gebracht met hun
schuldfonds en overigens voor hen bespaard. Voortaan zal
nu het bedrag aan den lande verblijven, ook om te voor
komen dat zij die in een strafeursus zijn geveest, 'ij het
verlaten vau den dienst kunnen beschikken o .er een bedrag
aan ' nvrijwillig bespaar Ie gelden, ni't in vr'.ou'i g tot
hetgeen oppassende militairen door spaarzaamheid kunnen
verzamelen. Men zie overigens hetgeen omtrent nel militair
spaarfonds in de volgende rubriek gezegd wordt.
\ an de 83 Buropeesche en 1512 iuundscbe militairen
die gedurende de drie laatst verloopen jaren als vermist of
als gedeserteerd uit de sterkte waren afgevoerd, behoorden
er 'Si tot de bezetting vau A.tjoh , namelijk in 1885 10
Europeanen en 5 inlanders, in 188'J o Europeanen en 2
inlanders en in 1887 1 Europeaan. In 1882 (in welk jaar
in Atjeh de eerste desertie vau eeu Europeeschen militair
plaats bad) bedroeg het getal gedeserteerden en vermisten
aldaar 13, in 1883 8 en in 18S* 10 Europeanen, te zamen
3 3 , behalve nog 7 inlandsche militairen (hoe deze over
gemelde drie jaren verdeeld waren, blijkt niet). \\.lg n.eene opgaaf van het legerbestuur dd. 2 December 1887
waren van gemelde 33 Europeescbe militairen (één van
welke vermoedelijk niet gedeserteerd maar verdronken is)
7 teruggekeerd en voor den krijgsraad geweest (2 Neder
landers en 5 vreemdelingen). Vijf hunner (waarouler de
bei Ie Nederlanders) zijn reroordeeld geworden of de straf
des doods met den strop; 2 ondergingen die straf in 1883,
1 in 1884 en 1 in 1885, terwijl de vijfde, tegen wien liet
doodvonnis in 1886 was uitgesproken, vóór de ten-uitvoerlegging overleed. De twee andere teruggekeerden, wier
vonuisseu in 1884 zijn ten uitvoer geleg 1, werden veroor
deeld tot respectievelijk 15 en 10 jaar militaire gevange
nisstraf Ouder de bedoelde 33 personen tel ie men 9 Neder
landers, 3 Indo-Europeanen, 8 Belgen, 5 Franschen , 5
Duitschers, 2 Luxemburgers en 1 Zwitser.
Omtrent de militaire rechtspleging vindt men thans
voor 't eerst eenige statistische opgaven, en wel over de
jaren 1884 en 1885, in de bij hoofdstuk F van dit verslag
behoorende gerechtelijke statistiek. Daaruit blijkt dat in
genoemde twee jaren bij de krijgsraden in eersten aanleg

aanhangig waren (met inbegrip der van het voorafgegane
jaar aanhangig geblevene) de zaken van 538 en 489 wegens
misdrijf beschuldigde militairen, zoomede 30 en 29 recla
mes over disciplinair opgelegde straffen. Op 2 na (in 1884)
waren de reclamanten uilen Europeanen. Van de538 militaire
beklaagden in 1884 , waaronder 336 Europeanen , waren er
226 beachnkligd vaugemeeneen 312 van militaire misdrij
ven, welke getallen over 1885 beliepen 200en 289. Onder
laatstbedoelde 489 beklaagden bevonden zich 331 Euro
peanen. Voor verdere opgaven , ook nopens het getal zaken
ui honger beroep bij bel Hoog ^Militair Gerechtshof aange
bracht en behandeld, en nopens het getal uitspraken van
krijgsraden in straf- en reclamezaken die aan de approbatie
van ge o md Hof werden onderworpen, zie men de statistiek
selve, afgedrukt als bijlage J hierachter.
Uu-r de pogingen die zouden zijn aan te wenden om
bet zedelijk en godsdienstig leven ouder de militairen in
In :iü te bevorderen, zijn in Juni jl., ten vervolge op een
in 1887 met he! Indisch B'stuur geopend overleg , waarbij
de zaak ter sprake was gebrucl t in verband met de belangen der werving onder de plattelandsbewoners hier te
lande, dezerzijds uitvoerige beschouwingen aan den Gouver
neur-Generaal medegedeeld, met aanbeveling o:n eenige
binnen het bereik der autoriteiten liggende maatregelen al
aanstonds te doen in werking brengen, zooals het sluiten
vat. de cantines gedurende de gods lienstoefeningen, het
verbieden van militaire werkzaambeden en inspecties op
zon- en fee-t lagen , enz.
Biftoniere ituteHingtn in het matcrvel belang tan dm
soldaat. Het militair spaarfonds lelde op 31 December 1886
(eene latere verantwoording is nog niet ontvangen) 3137 deel
hebbers, met een gezamenlijk » te goe I " van f 175400,805 ,
tegen 3156 deelhebben op uit. 1885 met een »te goed"
vau f 165 375,925.
Ingevolge bet in 1877 ingevoerde reglement op de 2de
klasse van militaire discipline g e n i e t e n <>e in dien s t r a f cur.-us g e p l a a t s t e militairen s l e c h t s het h a l v e bedrag- d e r
d e e l i n g u i t d e m e n a g e en w o r d t d e w e d e r h e l f t , e v e n a l s
a l l e a n d e r e i n k o m s t e n voor zooveel zij niet ten voordeele
van h e t l a n d w o r d e n i n g e h o u d e n ' ) , c. q. n a a f t r e k k i n g van
•) Zie bijv. hetgeen in de voorgaande rubriek ten aanzien van
de meerdere soldij vau tamboers, hoornbla/.crs, enz. is gezegd. Vroe
ger bleef ook de riddersoldij of de soldjj verbonden aan de medaille
voor moed en trouw tijdens de plaatsing in de 2de klasse van mi
litaire discipline t. n voordeelt: van den lande, maar bij Indisch be
sluit dd. 24 September 1881 xfi. 9 is bepaald dat deze inkomsten ter
beschikking van den man blijven en intusschen als bespaarde gelden
worden beheerd.
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de schuld aan het land, in het spaarfonds gestort. In
die bepaling i s , te rekenen van 1 Januari 1888, door het
Indisch besluit dd. 8 J u n i 1887 n°. 1 (zie de Javasche
Courant van den 14den dier maand) deze wijziging gebracht,
dat over de aldus onvrijwillig bespaarde gelden geen rente
wordt toegekend. Hoe groot bij het einde van 1885 en 1880
het aantal militairen was die vrijwillig van het spaarfonds
gebruik maakten en boeveel het hun te goed komende
bedroeg, vindt men niet afzonderlijk vermeld. Uit onderstaande opgaaf blijkt echter dat bij het einde van elk der
jaren 1880 t/m 1884 bun aantal steeds de kleinste helft
bedroeg van het totaal deelhebbers in het fonds.
Uit.
„
„
„
„

1880
1881
1882
1883
1884

1162 vrjjw. spaarders en 2185 onvrjjw., te zanien
1213 „
„
„ 197G
„
„
1324 „
„
„ 1736
„
,
1318 „
„
„ 1702
„
„
1451 „
„
, 1704
„
„

3347
3189
3060
3020
3155

Bij het aangehaalde besluit van 8 Juni 1887 zijn tevens ,
met wijziging van de instructie voor het voeren der administratie bij compagnieën en detachementen van het leger,
eenige maatregelen getroffen om het lichtzinnig terugvorderen van gelden uit het spaarfonds te voorkomen en om
het fonds beter aan zijne bestemming te doen beantwoorden , door het niet langer te laten gebruiken , zooals vele
inbrengers gewoon waren todoen, als veilige bewaarplaats
voor korten tijd (waarvoor den militair de kas van den raad
van administratie van zijn korps ten dienste staat), maar
h e t , overeenkomstig de bedoeling bij de oprichting, ten
bate te doen strekken van de zoodauigen die bij het verlaten van den dienst over een klein kapitaaltje wenschen
te kunnen beschikken. Bedoelde maatregelen zijn met 1
Januari 1888 in werking getreden.
De algemeene toestand der militaire cantines bleef gunstig.
Op 31 December 1886 bedroeg het voordeelig saldo dier
inrichtingen p. m. f 134100, terwijl de gebouwen, met
inbegrip van meubilair en bibliotheken, stonden uitgetrokken voor eene waarde van f 4 8 9 920. Volgens de
rekening over 1885 waren genoemde sommen f 126 723
en f 430 363.
§ 3.

Fortificatiiiii.

Afgescheiden van hetgeen betrekking heeft tot eene
volledige regeüng van het defensie-vraagstuk voor J a v a ,
zijn of worden, door daartoe in Indië benoemde comniissiën, plannen voorbereid voor locale verdediging van
eenige kustplaatsen op Java. Bij het einde van 1887 was
het rapport der commissie voor Óatavia reeds ingekomen,
en werd dat voor Soerabaija weldra te gemoet gezien.
De commissie voor Tjilatjap en Samarang had toen alleen
nog de noodig geachte plaatselijke verkenningen beëindigd.
Ten aanzien van hetgeen in 1887 werd verricht op bet
gebie 1 der verdediging tegen een inlandsehen vijand zij
het volgende gemeld.
Te Ivepabiang en te Bandar (residentie Palembang) werd
met den bouw van nieuwe versterkingen aangevangen.
De in 't vorifr verslag (blz. 31) genoemde tijdelijke
versterking te Taroetoeng in Silindong (gouvernement
Sumatra's Westkust) kwam gereed; eveneens de permanente versterking te Medan (residentie Oostkust van
Sumatra).
Op Poeloe Bras (Atjeh en onderhoorigheden) werd de
bouw van een nieuw blokhuis aan de Lam balei-baai onderhanden genomen, waardoor zoowel de belangen der defensie
als die van den gezondheidstoestand der bezetting zullen
worden gediend.
Op Borneo werden, in verband met de intrekking der
bezettingen op beide plaatsen, het versterkte tijdelijke
bivak te Toejoen (residentie Zuider- en Oosterafdeelmg
van Borneo) geheel opgeruimd en de versterking met
bijbehoorende gebouwen te Nanga Badou (residentie Westerafdeeling van Borneo) aan het civiel bestuur overgegeven.
De redoute te Atapoepoe (eiland Timor) en die te Larantoeka (eiland Flores) zijn als permanente versterkingen
Han ielin^en der Staten-Generaal.
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vervallen (Inlisch Staatsblad 1887 u°. 180), terwijl onder
de versterkingen van den tweeden rang is opgenomen het
landfront der kustbatterij op de landtong te Tjilatjap op
Java's zuidkust (Indisch Staatsblad 1887 ir*. 128).
§ 4. Topoyraphischc

dienst.

Zooals reeds in het vorig versiwg werd vermeld, liepen
in Maart 1887 — nadat nog 99 K. M5. waren opgenomen
deels op de schaal van 1 : 10 000, deels op die van
1 : 5000 — de hermetingen in de residentie Batavia ten
einde, en waren sedert twee brigades werkzaam ter Sumatra's
Westkust, waar gedurende 1887 eene oppervlakte van
948 K.M*, op de schaal van 1 : 20 000 werd opgemeten.
Van dit opnemingsjersoneel bleef één opneiner nog gedurende 7 maanden ter beschikking van de civiele autoriteit
tot het zoeken van tracé's voor nieuwe w e g e n , terwijl
een ander gedurende 6 maanden toegevoegd was aan de
expeditionnaire eolonnesin de landschappen Troemon en Toba.
De beide andere opnemingsbrigades gingen ijverig door
met de vluchtige opneming van de residentie We.-t-'rafdeeüng van Borneo op de schaal van 1 : 200 000, zoodat
gedurende 1887 eene oppervlakte van niet minder dan
17 671 K.M-'. werd opgemeten. Hieronder is begrepen de
op'iemn)^ ran verschillende hoofd plaatsen met omstreken
op de schaal van 1 : 20 000, en van bet rechtstreekscb
frouvernenients-grondgebied te Pontianak , Mampawa , Montrado , Bengkaijang , Singkawang , Samb.is , Tajan , Pamangkat en Xgabang op de schaal van 1:5000. Het net
van astronomisch bepaalde plaatsen , waarop de vluchtige
opneni'iig van dit gewest gebaseerd wordt, werd door den
chef van het opnemingspersoneel uitgebreid met 12 punten ,
waarvan de ligging door steenen pilaren behoorlijk is verzekerd ; terwijl tevens eenige barometrische horyteme'iingen werden verricht. Bovendien werden de grenzen der
landschappen Pontianak en Mampawa volledig en die van
andere rijkjes ree Is gedeeltelijk vastgesteld.
Omtrent de triangulatie van Sumatra ') valt over het
jaar 1887 het volgende te vermelden.
De bouw van pilaren voor het primaire driehoekanet
ondervond vertraging. In de Palangsche BenedeLilanden
werden twee nieuw gebouwde pilaren , gelefren nabij de
grens van Korintji, door lieden uit die landstreek vernield
(verg. blz. 11 hieivóór). Het zoeken van andere g e schikte punten , die daarvoor in de plaats konden treden ,
ging met vele bezwaren gepaard. In" de residentie Tapanoli werd de pilaarbouw niet voortgezet, tengevolge
van gebrek aan beschikbaar personeel. Met bat bouwen
van pilaren op secundaire en tertiaire punten werd geleidelijk voortgegaan. Op 31 December 1887 waren in het
geheel 600 pilaren gereed , waarvan 45 op primaire , 55
op secundaire en 500 op tertiaire punten , tegen respectievelijk 4 3 , 42 en 397 of te samen 482 pilaren bij het einde
van 1886. Twee pilaren, gebouwd op tertiaire punten ,
gelegen op de grens van het landschap Loeboe Oelai g
AJing in de onderafJeelin,? Moeara Laboeh der residentlé
Padangsche Bovenlanden (zie blz. 12 hiervóór), werden
uit kwaadwilligheid vernield en nog niet weder opgebouwd.
Men kwam gereed met de coördinaten-berekening op
26 primaire (de 7 basisverbindingspunten daaronder niet
begrepen) , 26 secundaire en 269 tertiaire punten.
De in 1886 naar de Westerafdeeling van Borneo in commissie gezonden en in Januari 1887 van daar teruggekeerde
kapitein der triangulatie-af leeling voor Sumatra wijdde zich
in 1887 gedurende ruim drie maanden aan het geven
van onderricht aan de drie bij de triangulatie geplaatste
luitenants in de vakken , waarvan de kennis speciaal voor
dezen hunnen werkkring noodzakelijk is.
Van het groot aantal kaarten , onderhanden bij het topographisch bureau te Batavia, kwamen in 1887 gereed
en zagen het licht:
in photolithographie: 1°. de detailkaart der residentie
•) De hier te lande onderhanden zijnde werkzaamheden voor de
herberekening der triangulatie van Java zjjn en worden geregeld
voortgezet. Voor onderscheidene gewesten zijn reeds, achtereenvolgens in November 1887 en Februari en April jl., de voltooide
gedeelten der herberekening ter kennis van het Indisch Bestuur gebracht (verg. vorig verslag, blz. 32, noot 1).
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Bantam (199 bladen op 1 : 2 0 000 en 25 bladen ra
1:40 000); — 2°. een verbeterde herdruk van de detail
kaart der residentie Rem bang (214 bladen op 1:20 000); —
3°. de bijgewerkte en herziene overzichtskanrt der afdee1'iig Deli (8 bladen op 1:100 000), waarop de grenzen der
landbouwondernemingen zijn aangegeven; — en 4". de
detailkaarten ( l : 2 0 0i)0) van de hoofdplaatsen Pontianak ,
Singkawang en Montrado met omstreken en van bet zuulwestelijk gedeelte van het landschap Mampawa;
in kleurendruk: 1°. de zoogenaamde reiskaarten der
residentiën Bezoeki (1 blad) en Iluntam (2 bladen), beide
op de schaal van 1:250 000, met toelichtende nota's: —
2J. eene kaart van de hoofd plaat* Padang (1:5000); —3°.
eene van de hoofdplaats Berang met omstreken (1:20 000); —
en 4°. vijf kaarten van het rcchtstreekscli gouvernement»grondgebied te Pontianak, Mampawa, Montrado, Hengkaijang en Singkawang (1:5000).
Voorts werden voor het publiek verkrijgbaar gesteld de
post- en telegranfkaart van Java en Madura (1:1 000 000)
en eene kaart van de geregelde postverbindingen in
den Nederlandsch-Indisehen Archipel (1:4 000 000), beide
bij het topographisch bureau In kleurendruk vervaar
digd naar gegevens, verstrekt door den post- en tele
graafdienst.
Verder werden opgezonden naar de topographische in
richting te 's-Gravenhage nadere gegevens voor de chromolithographische overzichtskaart der residentie Preanger Re
gentschappen en werd ste~ 's doorgewerkt aan de gearceerde
overzichtskaart der residentie Bantam, schaal 1:100 000,
bestemd om bij gemelde inrchtinggereproluceerdteworden.
Van de drie chromolithographische overzichtskaarten, die
blijkens het vorig verslag bij de topographische inrichting
te 's-Gravenhage onderhanden waren, zijn er sedert twee
gereed gekomen , namelijk de kaart der residentie Madura
en die der residentie Pasoeroean.
De verkoop van topographische kaarten te Batavia bracht
gedurende 1887 f 4483 op, terwijl de waarde van kosteloos
of tegen regularisatie vrrstrekte kaarten f 7482 bedroeg.
Blijkens het vorig verslag waren die sommen in 1886
i' 3542 en f 0057 en in 1885 f 3270 en f3302. Aan
retributie voor het nemen van kopieën van kaarten werd,
evenals in 1885, niets geïnd. In 1880 was ter zake f 88
ontvangen.
Overigens vertegenwoordigde bet door het topographiscii
bureau te Batavia in 1837 afgeleverd litlmgraphisch druk
werk eene waarde van ruim f 21000, tegen p. m. f 13 000
iu 1880 en p. m. f15400 in 1885. Onder het afgeleverde
in 1887 zijn onder anderen te noemen de schetskaarten,
behoorende bij den verbeterden afstandswijzer voor de resi
dentie Preanger Regentschappen en bij den nieuw rastgestelden afstandswijzer der residentie Benkoelen (zie J*viiseh
Staatsblad 1887 n°. 32 en 33).
Gedurende 1887 kwamen bij het meergemelde bureau te
Batavia geen topographische gegevens in, als verzamel 1
door ambtenaren vau het binnenlandsch bestuur in de
buitenbezittingen.
§ 5. A'i-ij'/sti i-richtingen.
Over de verrichtingen onzer krijgsmacht in Atjeh is reeds
het noodige gezegd in hoofdstuk C § 3 hiervóór. Ook nu
•weder kan worden getuigd dat de bezetting aldaar bij
voortduring eene moeilijke taak had te vervullen , maar
tevens dat zij zich , evenals in vorige jaren , daarvan op
de loffelijkste wijze kweet. Ook elders op Sumatra, waar
de troepen tot een werkdadig optreden geroepen werden
(verg. §§ 5 en 9 van het aangehaalde hoofdstuk), be
wezen zij belangrijke diensten.
§ 6. Korpsen niet rechtstreeks tot het leger
behoorende.
Schutterijen. De sterkte der schutterijen in NederlandschIndié, bij welke korpsen alleen Europeanen en met dezen
gelijkgestelden — in de residentiSn Menado, Amboina en
Ternate tevens zoogenaamde inlandsche burgers (veelal af
stammelingen van niet-inheemsche inlanders) — worden
ingedeeld, bedroeg bij het einde van 1S8G en 1887zooals
in het volgende staatje is opgegeven.

31 Dec. 1880.

GEWESTEN.

PLAATSEN.

31 Bcc. 1887.

OnderOnderOffi- officieren
Offiofficieren
en
cieren.
eieren.
en
minderen.
minderen.

Batavia

Batavia . . .

«)

779

a)

811

Samarang . . . .

Samarang. .

*)

294

*)

300

Soernbrija....

Soeiabaija .

<•)

485

c)

430

Bjokjnkarti. . .

Bjokjokarta

91

77

Soenikarta. . . .

Soera ka rta .

134

130

Suniatra's Westkust

Padang.

92

90

Celebes en onderboorigheden. .

Mnkasser. .

C

93 I

85

Menado .

Menado. . .

1"

ld. . . .

Goronte.'o .

Amboina.

Amboina . .

/ ) 16

f)

608

ld. . . .

Snparoea . .

5

f)

212

ld. . . .

Hila

1

38

ld. . . .

Kajeli

1

34

37

ld. . .

Nci.

I

94

113

ld. . . .

Aij.

/.) 1

Ternate. .

Ternate.

Totalen.

337 i d) 10
e)

h)

d)

e)

337
<■)

/)80

f)

622

.'/)

242
37

1

17 j h) 1

ft]

17

8

191

7

197

127

3189

135

3546

a)

Zonder het korps muzikanten en de tamboers (deze lnatsten inlanders).

I

Zonder het korps muzikanten (in April 1887 ontbonden).

c)

Zonder de tamboers (inlanders;.

<l)

Bij gemis aan latere opgaven zijn die van uit. 1S80 behouden.

e) N o g niet opgericht.
/ ) Hieronder ook artillerie-schutterij (op uit. 1880 2 officieren en 75
nvnderen en op uit. 1887 2 officieren en 74 minderen).
Onder de ingedeelden bij de infanterie schutterij waren er velen slech':
met pieken bewapend . zoogenaamde piekeniers (op genoemde tijdstippen
achtereenvolgens 234 en 208).
;i)

Hieronder 100 piekeniers.

ft]

Gedetacheerd van de schutterij te Neira.

Eenige Engelsche ingezetenen te Batavia hebben onlangs,
overeenkomstig een in April jl. den resident ter oore ge
komen voornemen , aan het Engelsche Parlement hunne
bezwaren kenbaar gemaakt tegen de op hen rustende schutterplichtigheid , en vooral tegen het voorschrift (art. 32 van
Indisch Staatsblad 1838 n°. 22) dat de leden der schutterij
verplicht om tot het handhaven van rust en orde in tijden
van opstand en gevaar , en voor zoover de gewone middelen
niet toereikend zijn , hunne medewerking te verleenen ook
buiten de plaatsen waar zij gevestigd zijn.
In verband met het bij het leger ingevoerde nieuwe
reglement op de exercitien der infanterie werd bij Indisch
besluit dd. 13 Juni 1887 n'. l/c nader bepaald tot welke
gedeelten der recruten-, compagnieschool enz. de oefeningen
der schutterijen zich belmoren uit te strekken.

[5.

2.]

Koloniaal v e r s l a g v a n 1 8 8 8 .
Pradjoerits.
N a d a t h e t g r o s van h e t g a r n i z o e n te T j i l a t j a p
(residentie Banjoemas) n a a r elders w a s v e r l e g d (zie blz. 2 9
h i e r v ó ó r ) , w e r d in ' t l a a t s t van 1887 uit de i n l a n d s c h e bev o l k i n g t e r p l a a t s e een d e t a c h e m e n t pradjoerits g e r e e r u t e e r d ,
b e s t a a n d e u i t 4 s e r g e a n t e n , 7 k o r p o r a a l s , 1 t a m b o e r en
71 p r a d j o e r i t s , o n d e r bevel van een E u r o p e e s c b a d j u d a n t onderofficier, t e v e n s i n s t r u c t e u r . Bij h e t einde des j a a r s
w a s dit d e t a c h e m e n t voltallig. Het totaal der detachementen
( o n g e r e k e n d t w e e die n o g niet o p g e r i c h t w a r e n , namelijk
t e I ' r o b o l i n g g o e n Bezoeki,) is hierdoor g e b r a c h t o p 5 8 ,
verdeeld over e v e n zooveel plaatsen , t e zame.i in 15 g e w e s t e n v a n J a v a . V o l g e n s de formatie m o e i t e n zij aan
g e g r a d u e e r d e n en o n g e g r a d u e e r d e n 2 1 0 0 pradjoerits (inlanders) t e l l e n , t e r w i j l er o p 31 December 1887 in d i e n s t waren
2087. Op 31 December 1 8 8 6 , toen het d e t a c h e m e n t te
T j i l a t j a p n o g n i e t bestond en de formatie v a u d a t te W o n o sobo (Hagelen) 9 pradjoerits m e e r t e l d e d a n in 1 8 8 7 , w a r e n
er v a n de destijds vereischte 2020 pradjoerits 2 0 1 7 in dienst.
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Bij e l k der 5 8 d e t a c h e m e n t e n is één E u r o p e e s c h e o n d e r officier a l s c o m m a n d a n t - i n s t r u c t e u r g e p l a a t s t , b e h a l v e bij
h e t d e t a c h e m e n t op het t o t de residentie Soerabaija b e hoorende eiland Bawean , waarbij twee zoodanige instruct e u r s zijn ingedeeld. De i n k o m s t e n dezer t o t h e t l e g e r
b e h o o r e n d e m a a r daarbij voor memorie g e v o e r d e E u r o p e e s c h e
onderofficieren, wier a a n t a l u i t . 1887 v o l t a l l i g w a s . zijn
o n l a n g s v e r h o o g d in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de v e r m e e r d e r i n g
v a n soldij die a a n h u n n e in h e t l e g e r d i e n e n d e r a n g g e nooten il t o e g e l e g d .
LijJ'wachtm-dïu<i'j,iikrs
eii Ufïtmt*
in. Soeraharta
en
Djokjokarta
, zoomede harissuns op Mndura.
D e formatie en
de s t e r k t e van deze korpsen ( w a a r v a n de lijfwachten-drag o n d e r s u i t s l u i t e n d uit E u r o p e a n e n , de legioenen en barissans u i t s l u i t e n d u i t i n l a n d e r s zijn s a m e n g e s t e l d ; v i n d t
m e n in h e t v o l g e n d e overzicht v e r m e l d .

Sterkt1* op 31 December

Formatie
op 31 December
1886 en 1887.

0..1-

Minderen.

Lntwachten-dragonders:

( Soeiakarta ,
l
( Djokjokarta

Legioen van pangeran P B A S G WEDOSO fSoerakart.a)

Offl-

Min-

Paar-

den. eieren, deren.

Offi-

Min-

den. cieren. deren

40

48

26

ld.

49

40

48

40

41

40

94

KO

89

66

.

Stat'.

98

■)•

4

Infanterie.

26

Cavalerie.

4

72

4

67

641

Depot, e)

10

Muzikanten.

26

39

St.-"

,1)3

Infanterie.

18

Cavalerie.

1

816

26

60

4

50

4

67

116

39

18

4

72

Oo

50

4

67

50

10

817

sl7

3S

408

15

405

1

25

430

19

430

BH

10

206

3

1

430

641

60

10

3
405

26

641

Intanterie.

10

256

LSangkallan .

ld.

M

1010

Sumanap.

ld.

24

847

24

514

24

553

Totaal

63

2113

61

1708

62

1080

.

den.

46

Totaal

Pamakassan .

Paa

40

Tota-

Legioen van pangeran PAKOE ALAM (Djokjokarta).

Paar-

H

Artillerie. b)

a)

1887.

Cvale

To al

Barissans op Madura:

1880.

Wapen*.

KORPSEN.

10

921

932

Hieronder 2 officieren van administratie (1 majoor-Onderintendant en 1 eerste luitenant-kwartiermeester).

b) De artillerie bestaat uit eene halve lichte veldbatterij van 7 c.M.
c) Dit depot, bestemd voor de africhting van recruten, bestaat uit 2 onderofficieren en 4 korporaals der infanterie, 1 brigadier der
cavalerie en 2 sergeanten en 1 korporaal der artillerie.
d)

Hieronder 1 eerste luitenant-kwartiermeester.
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De bij de inlawl.sche hoven van Soerakarta en Djukjoknrta
dienstdoende lijfwachten-dragonders zijn , evenals de barissans op Madura, gouvemements-korpsen. De legioenen
zijn korpsen die de zelfstandige prinsen in Soerakarta en
Djokjokartu verplicht zijn in dienst te houden , maar staan
ter beschikking van het Gouvernement, dat eene vaste
som in de kusten bijdraagt.
In den loop van 1887 werden aan de lijfwachten-dragonders en aan de cavalerie der legioenen de blijkens het
vorig verslag (blz. 34) voor die ruiterij bestemde betere
vuurwapenen verstrekt. Vermits teu opzichte van de verpleging enz. der lijfwachten-dragonders het beginsel geldt
hen zooveel mogelijk gelijk te stellen met de cavalerie van
het leger, is de bij het leger ingevoerde verhooging der
onderofficiers-soldijen ook tot de onderofficieren der lijfwachten uitgestrekt, terwijl de minderen dier korpsen,
voor zooveei zij daartoe in de termen vielen, tevens in liet
genot zijn gesteld van de voor het leger toegestane vermeerdering der zoogenaamde verhoogde soldijen (voorgerefingageerdeu), een en ander te rekenen van 1 Augustus
1887.
Bij Indisch besluit dd.29 October 1887 n°. 14 werd het
voornemen ten uitvoer gelegd (zie bet verslag van 1886,
blz. 29 , zoomede n°. 4182 van liet Bij Mud op het Indisch
Staatsblad) om de administratie der barissans op te dragen
aan den Lij elk der drie barissan-korpsen gedttacheerden
Europeeschen kapitein-instructeur der infanterie van het
leger , bijgestaan door de hem toegevoegde, mede tot het
leger behoorende Kuropeesche onderofficieren-instructeurs.
Eene reorganisatie der barissan-korpsen , die wegens de
onvoldoende bezoldig.ng der officieren en minderen bezwaarlijk zijn voltallig te houden , wordt voorbereid. De
bedoeling is de voorwaarden van dienstneming als barissan
voor den Madurees aanlokkelijker te maken en de formatie ,
thans bestaande (buite-.i het kader) in Pamakassan uit 2
compagnieën . elk van 120 man , in Bangkallau uit G en in
Sumauap uit 5 compagnieën, elk van 150 man, voortaan
te doen bestaan uit respectievelijk 2 , 2 en 4 compagnieën ,
allen van 150 man buiten het kader, door welke inkrimping van de barissans van Bangkallan en Sumanap beter
gelegenheid zal zijn om die korpsen te allen tijde op compleet te houden.
§ 7. Koninklijk koloniaal militair invalideuhnis op
Bronbeek.
Toen op 19 Februari j l . , bij gelegenheid %au de verjaring van 's Konings geboortedag, het 25-jarig bestaau
van het Invalideniiuis werd herdacht, ontving de inrichting , krachtens 's Konings besluit van den 7den te v< ren
n". 12, den naam san Koninklijk koloniaal militair insa'Meuhuis, terwijl torene aan twee der aan het gesticht
verbonden officieren een hoogere titulaire rang werd verleend en aan een zestal verpleegden titulaire bevorderingen
ten deel vielen. Bij Koninklijk besluit dd. 0 Februari 1888
n°. 29 werd tijdelijk, en wel tot uit. ltfe>8, een gopensionneerd Indisch hoofdofficier tot tweeden commandant
benoemd.
Omtrent de mutatiën onder de verpleegden is aan te
teekenen , dat in den loop van 1887 02 invaliden uit de
sterkte werden afgevoerd , namelijk 37 wegens ontslag op
verzoek, 17 wegens overlijden en 8 door ontslag wegens
wangedrag. Daarentegen werden er 57 oud-militaireu opgenomen , zoodat op 31 December jl. in het gesticht verpleegd
werden 191 invaliden, zijnde 5 minder dan op het einde
van 1886. Hieronder bevonden zich 52 gegradueerden en
139 soldaten, waaronder respectievelijk 2 en 9 afkomstig
van de landmacht in West-lndië. Gemiddeld over het geheele jaar werden in 1887 per dag verideegd 190 invaliden ,
tegen 192 ïi '93 in 1880. Over het algemeen was de gezondheidstoestand weder bevredigend te noemen ; op het
einde van elk kwartaal van het afgeloopen jaar bevonden
zich namelijk in de infirmerie achtereenvolgens 16 , 13 ,
15 en 23 zieken.
Gedurende de laatste vijf jaren hebben de kosten van het
gesticht (afgerond in guldens) bedragen a\< volgt:

AARD
lss.l

DER

1884.

1885.

1886.

1887.

XITGAVEN.
Bezoldiging van het b e stuur en verder perHoneel

f 5314

f 5 400

.

300

300

300

300

300

Kleeding. bewassching.
uitrusting eu bewapening van de invaliden en
van de beambten beneden den rang van officier

7 032

8 018

8 854

8 638

8 230

Voeding van de invaliden
en beambten als boven
(de ziekcnkost daaronder
begrepen)

Bureaukosten

.

.

.

f 5 400 f 5 366 f 5 358

28 20»

29 545

28 343

27 876

26 784

.

2 135

2 £85

2 707

2531

2 858

Zakgeld der invaliden eu
daggelden der g e e m ploieerden

11 673

11 896

12 001

11947

11 850

Vernieuwing en onderhoud van meubelen,
slaapfournituren. tafelgoed. ertz

2 801

1 421

1 048

2 563

3 261

Onderhoud van het g e bouw

7 '.160

7411

G883

6 782

7 582

l'itrraven vallende op den
landelijken arbeid, de
veehouderij en wat daarmede in verband staat .

4 4 50

4 344

4 249

3 996

Geneesmiddelen en a n dere infirmerie-benoodigdheden.
reis- en
v.nchtkosteu, enz. . .

643

821

866

323

958

If71236

f71 741

f71251

f70 822

f71414

-Brandstoffen en licht .

In mindering strekten de
aan het gesticht ten bate
komende
gagementen
der verpleegden, b e dragende

22 759

J3S62

24 358 i 25 051 I 21 453

Zoodat de kosten van
het gesticht zuiver bedragen hebben . . .

f48 477

f48 179

f40 893 i f45 771 f46 961

a) D e opgaaf
loopigen aard.

in

vorig verslag,

ad

f 70 745 . was van voor-

ie. Zeemacht.
§ 1. Algemeen beheer.
Bij Koninklijk besluit dd. 9 Maart 1888 n°. 19 werd de vicesdmiraal J. W. BINKES eervol ontheven van de waarneming der betrekking van commandant der zeemacht en
chef van het departement der marine in Nederlandsch-Indië,
en in zijne plaats aangewezen de met ingang van 1 Mei
1888 tot schout-bij-nacht bevorderde kapitein-ter-zee P.
TEN- BOSCH. In Juni jl. heeft deze het bewuste commandement en l.eheer van eerstgenoemde overgenomen.
§ 2. Oorlogsmarine.
a. P e r s o n e e l .
Op 31 December 1887 bestond het personeel der in Nederlandsch-lndië aanwezige oorlogsmarine uit 2595 Europeanen en 1002 inlanders, dat is van de eersten 61 minder
en van de laatsten 126 meer dan bij het einde van 1886,
terwijl de formatie vorderde 2592 Europeanen en 947 inlanders, zijnde respectievelijk 43 en 44 meer dan op 31
December 1886. Op laatstgemelden datum waren 25 schepen in dienst, doch op 31 December 1887 één meer.
Een en ander kan nader blijken uit het volgende overzicht.

Bijlage C.

[J. 2.]

Tweede Kamer.

40

Koloniaal verslag van 1888. [Xederl. (Oost-) Indie.]

t zijnde
Bemanning der in
schepen op 31 December 1880. ii)

Bemanning der in di
zijnde
schepen <>i> 31 December 1887. «)

Aantal
o.M SC 11 BIJ VING.

Aantal
Formatie.

Sterkte.
schepen.

Europee*
Ma.

Indisch eskader
Auxiliair e s k a d e r
T c zamen.

.

.

Sterkte.

Formatie.

schepen.
liil.in-

Europa**

Iulun-

ders.

lll'll.

dera.

21
4

1511
1021

017
BM

16

2532

003

1747

«93
J

2040

j Europeanen.

lnlan-

Kui'opea-

dere.

11<U1.

Inlan
der*.

722
151

88
4

1553
1021

681
200

101«
900

75.S
144

870

20

2571

017

8678

1002

P e r s o n e e l a a n w a l (voor zooveel
d a a r o p bij d e formatie is gcre17

16

<) 2549

003

in

de w a t e r e n

17

i) 2592

«7.;

<) 2050

3-152
J i o v c n s t a a n d e o p g a v e n zijn
speeificeeren a l s v o l g t :

18

n

947

,/) 2595

3539

3f 32

1002
3597

te

v a n Noordelijk
4
0

gehey.igd v o o r diensten niet t o t
Benig station belioorende . .
ia r e p a r a t i e ( z o n d e r uit d e s t e r k t e

331

113
148

300
5

235
939
505

T e zamen.

.

.

t)

-107
476

6

115
180

7

5
v o o r speciale / w a c h t s c h e p e n
.
diensten
> opncmingsvaarbestemd:
\
tuigen . . .

103
152

318
426
MO

185

356

114

008

203

380

125

0
3

385

161

4«1

194

070

247

881

117

2
244
03

71
154

500
54

171
151

•j

3

8

244
03

71
154

840
66

ICO
152

25

8688

003

2040

870

20

2574

947

2578

1002

ic

17
2549

903

18

n

2G5G

2592

876

017

2505

3530

3E 32

34 52

17
1002
3597

«) W a t d e formatie b e t r e f t , is g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n niet d e v e r h o o g i n g d a a r v a n (ad 10 pet.) d i e rader d e b e n a m i n g v a n „ bovenrol " is t o e g e s t a a n ; terwjjl onder d e tierklt, e v e n a l s v r o e g e r , zijn incuegcickciid d e ofia-ieren en ininder<'ii die ia d e hospitalen w a r e n
opgenomen.
O n d e r d e s t e r k t e d e r 88 en 20 oorlogsbodcins zijn v e r d e r b e g r e p e n : o p 31 D e c e m b e r 1886 0 officieren en 17 m i n d e r e n , en o p 3 1
D e c e m b e r 1887 3 officieren e n 14 m i n d e r e n , d i e a a n w a l g e d e t a c h e e r d w a r e n in 1'uiictiën w a a r o p b j de formatie niet w a s g e r e k e n d .
O n d e r d e eerstbcdoeldo 0 officieren e n 17 m i n d e r e n telde o o k d e b e m a n n i n g v a n h e t stoomja lit Satelliet, d a t op 31 D e c e m b e r 1887 tijde
lijk buiten dienst w a s .
/<) Z i e de t w e e d e alinea v a n n o o t u.
e) O n d e r h e t cijfer d e r E u r o p e a n e n op 3 1 D e c e m b e r 1880 t e l d e n v a n h e t k o r p s m a r i n i e r s : w a t de formatie b e t r e f t , 7 officieren en 409
onderollieieren e n m i n d e r e n , en w a t d e s t e r k t e a a n g a a t , 0 officieren en 512 Onderofficieren en minderen.
il) O n d e r h e t cijfer d e r E u r o p e a n e n op 3 1 D e c e m b e r 1887 telden van het k o r p s m a r i n i e r s : w a t üe formatie b e t r e f t , 7 officieren en 409
onderofficieren e n m i n d e r e n , en w a t d e s t e r k t e a a n g a a t , 0 Officieren en 4 8 2 onderollieieren en m i n d e r e n .
e) H i e r o n d e r 1 bodem , sedert 22 Mei 1887 tijdelijk a a n de seheepsniaeht in Atjeli t o e g e v o e g d .
Voor e l k v a n de l a a t s t e l i j k in d i e n s t zijnde 2 6 s c h e p e n
in h e t b i j z o n d e r v i n d t m e n d e f o r m a t i e e n de s t e r k t e d e r
D e <icniiddelde s t e r k t e v a n h e t p e r s o n e e l d e r o o r l o g s v l o o t
over 1887 b e l i e p 2 1 8 officieren, b e n e v e n s 2 3 7 0 K u r o p e e s c l i c

Officieren.

en 94'! inlandscbe onderofficieren en minden schepelingen,
in ' t g e h e e l d e r h a l v e 3 5 3 1 k o p p e n , t o g e n 3 3 7 1 o v e r 188(3.
O p i A p r i l 1 8 8 8 t e l d e d e s l e r k t e 2 5 2 3 E u r o p e a n e n (te
k o r t 09) e n 9 9 7 i n l a n d e r s ( o v e r c o m p l e e t 4 2 ) , t e z a m e n 3 5 2 0
koppen.
De 9 9 7 i n l a n d e r s w a r e n n a a r h u n n e g r a d e n ver
d e e l d a l s r o l g t : u i a n d o o r s 20 ( t e k o r t 6 ) ; djoeroemoedies 2 2
(tekort 2 3 ) ; matrozen 342 (overcompleet 7 9 ) ; liehtuiatro/.en
172 ( t e k o r t 4 3 ) ; v u u r s t o k e r s 1ste k l a s s e 163 (tekort. 38) en

vuurstokers 2de klasse "^78 [overcompleet 73). Inlandscbe
matrozen late en 2de klasse worden alleen nog hij den
hydrographiachen dienst aangenomen (verg. vorig verslag
h l z . 3(i); v o l g e n s

de formatie

m o e s t e n e r zijn 2 4 v a n

elk

der beide graden, terwijl et op 1 April jl. nog in dien t
waren (begrepen onder bet genoemde getal van 342 ma
trozen) respectievelijk 22 en 39. Daarvan werden er •") •
10 in de rol der wachtscbepen gevoerd; de overigen dien
den op de opnemingsvaartuigen.
liet volgend overzicht vermeldt de aanvulling en de ver
liezen welke het personeel gedurende 1887 onderging.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.
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De blijkens bet vorig verslag (blz. lilt) met 1 .l;inu;iri
18N7 meevoerde éénjarige proef nut een verbeterd scbaftingstanef gedurende bet verblijf in tee voor de inlamlscbe
schepelingen der oorlogsvloot (ook voor die der guuvrnie.-

ment imarioe) werd aanvankelijk tot ] Juli 1888 en is onlangs
nog met iea maanden verlengd. Bij Indiacb Staatablad 1887
n". 105 (verbeterd bij n°. 131) wen! hut reglement voor
de eeratbedoelde schepelingen alsnog aangevuld met het
tarief der toobtvivreti dat is de schafting op transporten
of tochten, waarop de gewone voeding niet kan worden
verstrekt. Tot dusver werd te dier cake opgevolgd de rege
ling, vervat in de NederUndaebe bepalingen omtrent den
victualiedienst, maar bet is regelmatiger voorgekomen haar
in eene Indisibe verordening op te nemen.
Wat den gezondheidstoestand op de vloot betreft, date
was in het afgeloopen jaar over het algemeen veel minder
ongunstig dan in 1886, Berriberri en malaria-ziekten ver
toonden zich in veel mindere mate dan toen , terwijl
geen enkel geval van cholera aan boord der schepen voor
kwam. De reeds in den loop van 1886 bij de marine in Indiö
in toepassing gebrachte maatregelen ter voorkoming en
bestrijding van berriberri, overeenkomende met de wenken
van den boogleeraar dr. (J. A. 1'RKKI.IIAUINQ (/.ie over diens
rapport hel vorig verslag blz. 105/IOü), bleven ook g e d u 
rende 1887 van kracht De equipages der marine, die te
TandjongPriok vertoefden, ondervonden van bet verblijf in
de I) litenbaven y;a(in nadeeligen invloed.
Statistische opgaven nopens het aantal zieken aan boord
gedurende 1887 zijn nog niet ontvangen. ') Slechts is over
dat jaar de volgende opgaaf verstrekt betredende do oor
zaken van afkeuringen overlijden , waai bij ter vergelijking
de cijfers van 1880' worden herhaald.
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II) Voor zooveel de Europeanen betreft, beeft men bieronder t e verstaan hen die t o t herstel van gezondheid naar Nederland terugkeerden.
I') Door berriberri werden in 1887 aangetast 88 Earopeesehe ea 198 inlainl.-ehe .schepelingen, tegen 118 en 535 in 1880.
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Naar de Blektevormen waren <le lijden te verdeelen als volgt:
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Materieel.

eenige gegevens bevat welke in gelijksoortige bijlagen van
vorige verslagen niet voorkwamen.
Onderstaande tabel wijst zoowel de vastgestelde sterkte
aan voor 1887 en 1888, als de aanwezige sterkte op 1
April van elk dief jaren.

op 1 April 1887.
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Merkt* en toestand. De wijziging-en welke de samen
stelling der oorlogsvloot ge turend e 1887 onderging, kunnen
blijken uit de liooger reeds aangehaalde bijlage Ir, dio
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1888.

sedert 14 Novemlier 1880 BB 11 Kaart 1887).
</) 1'HIIIMIIHI. ( w a s in D e c e m b e r 1887 te BoerabaQa gekomen om
r) /)'«/i, Unn,l,i en a W f
(de voorzieiiin.,'en aan eer.-dgcmclilcii
bodein liepen nog in dezelfde maand — April I M 7 — af; die aan
heistellingen te o n d e r g a a n , w e l k e legen liet einde van April 1888
de beide anderen respectievelijk in Mei en Juni daarop!.
afliepen).
In Sim/m» en SotmMnj ibeide schepen, reeds genoemd in uoot b,
<!) M m heelt hier de IadllrfH» Opgaaf gevolgd. I»c t w e e als in
zouden in Juni 18M weder voor den dienst gereed zun).
conservatie opgegeven bodems waren de Kmur en BewMr*. Dl
rste
w a s 10 November 1886 tijdelijk buiten dé list g e s t e l d , maar Meek
ï) ll.itlanVa en Passat (de eerste, reeds genoemd in noot . / , i o n
bij keuring g e « berst. Hing OM*I w a a r d , / o i d a l In-t schip d m lTdcn | legen Juli IM8 weder veer den dienst beschikbaar komen 2 de andere
April 1881 fOOfgoad nit de sterkte werd algexoerd om publiek v. r
w a s teder! 1 Noveiuber 18.SÏ te Soerabaija tijdelijk buiten dienst
kocht te worden; de *■■*«*■ was reed* «cdirt 16 September IMS om hei-stellingen te onderdaan, welke in Mei 1888 zouden afloopen).
tijdelijk buiten dienst, maar kwam eerst ui 1881 in herstelling.
;) f i n w s ,1,-r Hritrttmdrn (in Octoher 1887 te Soerabaya gekomen
r) Ui ../y./m.Mi» en Stmèm (beide scheiien werden op i Neventber om eene belangrijke herstelling te ondergaan).
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liet voorafgaande staatje doet zien dat op 1 April 1887 blijven. De Sotmbing en deStndoro, *,''.e.r* November 1886
in dienst waren 24 schepen, en tijdelijk buiten dienst <>, en .Maaii 1887 tijdelijk buiten dienst om te Soerabaija de
terwijl eenjaar later die getallen waren 26 en 4. Het totaal noodige voorzieningen 11 on lergaan en van ketels t« verder schepen bleef dni op eide tij tippen onveranderd. wisselen, tonden in Juni 188X weder
ar zijn.
Wel werden er 3 voorgoed uit de sterkte afgevoerd: van
S c h r o e f s t o o m s c b e p e n 4de k l a s s e (aanwezig 14,
het auxiliair eskader de Tromp , door terugkeer naar Neder- waarvan 12 in dienst). Van de 12 In dienst zijnde schepen
land (Augustus 1887), en van het Indisch eskader de verkeerden dé Bandjermatin, Java 'i, Ceram en Florei
In goeden staat, de .\Judnra, JJ"./i, Samarang, iiabauer,
J'ioHio en du 1'ukmbaiiii, door afkeuring voor den di
(April en December 1887), maar daartegenover stond de Samiai en Pontiaaai in vrij goeden staat, en AeBt
aankomst uit Nederland, achtereenvolgens op 10 Augustus, en Baud'i in bruikbaren staat. Deze laatste bodem zal
28 en 29 October 18X7, van bet IcnroefstoomschiU 1ste nog slechts dienst kunnen doen tot 1889, als wanneer ook
klasse Van Speijk van het aa\iliair eskader en van de voor de ketels versleten zullen rijn. .Sedert December 18X7 was
rekening der Indische geldmiddelen gebouwde nieuwe de Pu,dl M i te Soeratuuja om herstellingen te ondergaan
schroefstoomschepen 4
Flora en (.'■■ram. Dat open van nieuw huidkoper en een nieuw dek tfl worden
1 April 1888 de aeneve sterkte 2 schepen méér telde en voorzien, welke werkzaamheden in April 188S zouden
de tijdelijk buiten dienst zijnde bodems 2 minder in getal anoopen. De Batatia zal in den loop van dit jaar in herIe nieuwe
waren dan op 1 April 1887 , was het gevolg van het be- stelling moeten komen en van degen
ëindigen van de herstellingen aan de Bandje i-musla en de ketels worden voorzien. Tijdelijk buiten dienst waren de
Samba*, die met 1 November 1887 Weder konden worden Padana en de Btntoeku. Eerstgenoemde zou, geheel in
in dienst gesteld. Deze laatsten maakten op 1 April 1887 orde gebracht en van nieuwe ketels voorzien , in Mei 1888
geen deel van de actieve sterkte uit, evenals dit toen het weder voor den dienst gereed komen, terwijl de belanggeval was met de schroefstoomschepen 4de klasse Stoute rijke herstellingen aan de BtnModen een paar maanden later
en Benkocleii en met de raderstooinschepen 4de klasse zouden ailoopen. De Bandjcrmaant, en de Sambas hebben
Si/tdoro en Soembing. De drie laatste schepen waren ook op in het afgeloopcn jaar nieuwe ketels gekregen.
1 April jl. nog tijdelijk buiten dienst, en het vierde dat
O p n e m i n g s v a a r t u i g e n . Het schroefstoomschip
op gemelden datum tot deze categorie behoorde, was het 4de klasse Jlydrograaf verkeerde in bruikbaren staat; de
schroefstoomscbip 4de klasse Padainj. (De RioutO werd — ketels van dit schip, in het laatst van 1887 nagezien,
zullen nog tot in het aanstaande jaar dienst kunnen doen.
y.ooals gezegd — geen herstelling waard bevonden.)
De schoenerbrikken Blommendal en Melv'dl van Carubée
Aan kleine stoomvaartuigen beschikte het In lisch esks
op 1 April jl., behalve over hel stcomjacht Satelliet (dat waren nog in goeden staat; alleen zou hetmastgestelvan
sedert November 1887 tijdelijk buiten dienst was om her- laatstgenoemd vaartuig eerlang vernieuwing vord •
stellingen te ondergaan en van ketel te verwisselen), over
W a c h t s c h e p e n . De korvet Oedeh (wachtschip te
5 stoombarkassen en 18 stoomsloepen, tegen 8 en 11 stuks Tandjong Priok) verkeerde in vrij goeden slaat, doch was
het jaar te voren. In het tusschenliggend tijdvak kwam door witte mieren aangetast; terwijl het vroegere ra lor 1 stoombarkas, als voor verderen dienst onbruikbaar ge- stoomschip 2de klasse Soerabaija (wachtschip te Soera bui ja),
worden , te ontvallen , en werden er 2 , die door de opheffing in Januari jl. gedokt hebbende en van nieuw hui ikoper
op 1 Maart jl. van het kolen-etablissement op 1'oelce Bras voorzien, hoogstens tot medio 1890 dienst zal kunnen doen.
(zie lager oiz. J4I aldaar niet meer noodig waren en de kosten
Stalio/iuccriiig. Voor het station Westerafdeeling van
van opzending naar Java niet waard werden geacht, bestemd
om van de hand te worden gezet. Twee, bier te lande Borneo kon ook gedurende het tijdvak van 1 April 1887
nieuw aangemaakt, worden eerlang naar Indië verzonden. tot 31 Maart 1888 geen oorlogsbodem worden aangewezen.
Deze , en één der reeds in Indië aanwezige stooinLarkassen , De overige vier v a s t e s t a t i o n s waren bezet als volgt:
zijn ingericht tot het voeren van spartorpedo's. Het getal
N o o r d e l i j k S u m a t r a : het raderstoomschip 2de
stoomsloepen werd in den loop van 1887 en het begin van klasse Mcrapi en de schroefstoomscbepen 4de klasse Palem1888 vermeerderd met 8, waarvan er 2 tot de uitrusting badi), Batavia en Makasser, waarvan de beide eersten
cüevelrjk op 31 Augustus en 4 December 1887 verbehoorden der in October aangekomen nieuwe schroefstoomschepen 4de klasse. Evenwel ontviel er één van de i l die vangen werden door de BuU en de Bandjermariu. Als
op 1 April 1887 in dienst waren, namelijk die welke toe- tijdelijke versterking zijn bovendien aan de scheepsmacht
gevoegd was aan het opnemingsvaartuig Btommendal. Thans in Noordelijk Sumatra toegevoegd: sedert 22 Mei 1887bet
zijn bij 's Rijks werf te Amsterdam nog 2 stoomsloepen voor schroefstoomscbip 4 e klasse Bauda, en sedert 19Februari
het Indisch eskader in aanbouw, waarvoor de werktuigen en 9 Maart jl. do Samarang en de Samba» van hetzelfde
charter. Op den 31 sten Maart 1888 warenerdus in de wateren
bij particulieren zijn besteld.
De in dit jaar in Indië verwacht wordende torpedoboot Cet - van Atjeh 7 oorlogsschepen, doch de Bali zou vervangen
berus zal voorloopig mede worden voorzien van eene inrich- worden door het scbroefstoomschip 4de klasse Ceram, dat
ting om spartorpedo's te voeren. Omtrent de invoering van op uien datum te Soerabaija gereed lag om naar Atjeh te
vischtorpedo's bij de marine in Indië is nog geen beslissing vertrekken.
Z u i d e r - en O o s t e r a f d e e l i n g van ü o r n e o : doorgenomen. Aldaar wordt onderzocht of niet in de eene of
andere kleine baai of inham eene geschikte gelegenheid loopend het raderstoomschip 4de klasse SolaA en lij afwisvoor inschietplaats te vinden is. Het onderzoek van de, na seling 1 schroefstoomschip 4de klasse, eerst de Padanj (van
eenige maanden'verblijf te Batavia, herwaarts teruggezonden 9 Mei tot 6 October 1887) en daarna de Sambas (van 20
vischtorpedo's (zie vorig verslag blz. 39) toch heeft geleerd , November 1887 tot 25 Februari 1888).
C e l e b e s en o n d e r h o o r i g h e d e n : aanvankelijk bet
dat eene inschietplaats in Indië zelf niet wel zal kunnen
worden ontbeerd . wanneer men ook voor den Indische:: schroefstoomschip 4de Hnsto Pontianab, welke bodem echter
dienst over vischtorpedo's mocht willen kunnen beschikken. reeds op 12 April 1X87 vervangen werd door het raderAangaande den toestand van de schepen van het Indisch stoomschip 2de klasse Brotho.
M e n a d o en M o l u k k e n : 2 schroefstoomscbepen 4de
eskader valt het volgende op te merken:
R a d e r s t o o m se h e p e n 2 !e en 4de klasse (aanwezig klasse, de Java en de Samarauj, welke laatste op 2
r
7 , waarvan «>
in dienst). Van de 2raderstoomschepen 2de
klasso heeft de Merujii in het laatst van 1887 (te Singapore)
') l)c Jaru, in 1885/86 gebouwd, eu de hooger vermelde radcreenige voorzieningen aan rompen ketels ondergaan; deze stoonischcpcn -de klasse Mertfi N IYMM maken de grootste schepen
bodern zal tegen bet einde van dit jaar i:i aanmerking van het Indisch eskader nit (verg. de reeds aangehaalde bijlage (i i.
In 1887 is men tot de overtuiging gekomen dat root OHM behoorkonijn om van ketels te verwisselen; de nieuwe ketels lijke
organisatie van de Indische ooiiogsmarine een schip van grooter
komen binnenkort gereed. In den loop van 1887 zijn in charter
in aanbouw diende te worden genomen, en bij de Indische
de Mcrapi witte mieren ontdekt Bij de Bromo zal tegen begrooting voor 1888 z»u daarvoor de noodige gelden toegestaan.
het einde van 188'J ketelverwisseling moeten plaats hebben. Met de voorbereidende maatregelen is een geruime tijd vcrloopcn,
De nieuwe ketels voor dezen bodem zijn in aanmaak. Van zoodat eerst thans (Augustus 1888» tot de sluiting van het contract
de scheepsbouwmeesters zal kunnen worden overgegaan. Het
de 5 raderstoomschepen 4de klasse hebben de drie in dien.--t met
werk zal worden uitgevoerd door de Koninklijke fabriek voor stooinzijnde (Onrust, Üeaurang en Salali) in 188G nieuwe ketels en andere werktuigen te Amsterdam voor de som van i 7'.»S 000.
ontvangen en de noodige herstellingen ondergaan , zoodat In dat bedrag zjjn niet begrepen de kosten van den artillerie- 60
zij vooreerst buiten belangrijke herstelling zullen kunnen verderen inventaris.
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December 1887 werd vervuilden door de Floret. Van IS Mei

tot 19 November was da ./«ca alt liet station afwezig tot
bel rol brengen van eene reis naar Nieuw-Guinea.
Oedurende bet tbani beeproken tijdvak bleef ook nog
gehandhaafd het tijdelijk s t a t i o n Palenabang, met 2
o|> de Djambl-rivier gepotteerde oor logibodems, lijnde de
raderttoomaehepeo 4de klasse Onrust en Oenitrwu, dit
laatste eerst van 13 April 1887 af,

toen deze bodem te

Ujamiii liet •chroefttoomschip 4de klassePttUtuff verving.
Uit het bovenstaande blijkt dat op 1 April jl., met inbe
grip van de tijdelijk voor üjambi nog benoodigdo 2sche
pen '), 13 bodems van liet LndJsch eskader stationsdiensten
vervulden, a l s : in de wateren van Noordelijk Sumatra 7
(Merapi, Makasser , Jiali, Bandjermasin,
lianda,
Samaran;/ en Sambas); Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo:
1 (Saluk); Cele'oes en underlioorigheden 1 (Bromo); Menado
en Molukken 2 (Jam en Flores); en Palembang2(Onrust
en Oenarang).
Da actieve sterkte van liet Indisch eskader (dus buiten
de schepen van het auxiliair eskader) bestond, zooall
hooger blijkt, op gemelden ilatum uit 22 bodems. Voor
andere dan stationsdiensten had men dus over een 9-tal
bodems te beschikken, zijnde de 3 opnemiiigsvaaituigen,
de 2 waclitschepen en 4 sehroefstoonischepen 4de klasse.
Deze laatsten waren: de Batavia, die in de haven Tandjong
1'riok (Batavia) beschikbaar lag voor den dienst; de Tontianah, die te Soerabaija eenige voorzieningen onderging
maar nog in den loop van April weder beschikbaar zou
komen ; de Madura, die in de wateren van Bali en Lombok
kruiste tot tegengang van den slavenhandel en van den
uitvoer van opium uit de havens van Karang Asem , en de
Ceram, die van Soerabaija naar Atjeh onderweg was.
Over de kleine stoomvaartuigen bij het Indisch eskader
werd beschikt als v o l g t : het stoom jacht Satelliet deed ge
durende ongeveer zes maanden (Mei/November) dienst voor
de astronomische plaatsbepaling. Van de 5 op 1 April jl. in
bruikharen staat verkeereude stoorabarkasscu was or l toe
gevoegd aan de scheepsmacht in de Atjehsche wateren,
waren 2 in conservatie te Onrust, 1 afgestaan aan het
opnoiniiigsvaartuig Ilydroyraaf en 1 dagelijks in de vaart
tusschen Onrust en Batavia. Van do 18 op dien datum
voorhanden stoomsloepen waren er 11 toegevoegd aan even
zoovele schroefstoomschepen 4de klasse (3 oorlogsschepen
van dit charter, zijnde de Banda, do Pontiana/c en de Ba
tavia, moesten nog van een dergelijk vaartuigje worden
voorzien), 2 aan de beide raderstooiuschepeu 21e klasse,
2 aan de opnemingszeilvaartuigen, 1 aan het wachtschip
te Batavia en 1 in conservatie te Onrust, terwijl er 1 tijde
lijk was afgestaan aan bet auxiliair eskader, ter vervan
ging van de bij één der ranitorenschepeii behoorende stoomsloep , die van een nieuwen uit Nederland ontboden ketel
moet worden voorzien.
De diensten van het auxiliair eskader kwamen gedurende
het behandelde tijdperk van 1 April 1887 tot 1 April 1888
op het volgende neder.
De lieide ramtorenschepen hielden zich gedurende ruim
vijf maanden (van 5 Mei tot 13 October) in de watereu van
Celebes o p , met Makasser als station, hoofdzakelijk tot iiet
houden van oefeningstochten, welke tochten gedurende
eenige weinige weken (achtereenvolgens in Juli en October)
tevens dienstbaar werden gemaakt om tegenover de inlandsche bestuurders van Boeton en Loehoe buitengewoon
machtsvertoon te ontwikkelen ter gelegenheid dat de gou
verneur van Celebes zich naar die staatjes begaf tot het
regelen van eenige quaesties (zie daarover blz. 17 hiervóór).
liet besluit om de beide schepen te .Makasser te doen post
vatten, in plaats van op eene der reeden van J a v a , werd
hoofdzakelijk genomen met het oog op de belangen van de
oefeningen en van de gezondheid der bemanning, terwijl
voorts de overweging gold dat het oostelijk deel van den
lndischen Archipel steeds meer en meer door vreemde oorlogs- en handelsvaartuigen bezocht wordt en dat liet daarom
niet anders dan aanbeveling kon verdienen de Nederlandsche vlag in dat gedeelte onzer bezittingen door de krach
tigste schepen te doen vertoonen. Omstreeks half October
') Volgens berichten van Juni jl. HM het tijdelijk station Palembang worden ingetrokken, daar Aa politieke toestand in Djainbi het
aanhouden der beide oorlogsschepen niet langer noodig deed achten
(verg. blz. 11/12 hiervóór).
Handelingen der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1888-1889.
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gingen de beide schepen naar .Soerabaija om te dokken.
De Kouuij
der Nederlanden bleef vervolgens aldaar ter

reede, in afwachting van de uit Nederland gevraagde mach*
tigin^r betreffende eene aan de machine te bewerkstelligen
belangrijke reparatie, welke in den aanvang van 1888 werd
onderbanden genomen. Het andere ram! irenscnip, <■.<: 1'rins
Hendrik der Nederlanden , onderging intusschen eenige
kleinere herstellingen aan ketel-; en werktuigen en vertrok
14 December weder naar Makasser, waar die bodem zich

op 1 April jl. nog bevond.
De beide tschroefstoomscliopen van het auxiliair eskader
deden zoo gezamenlijk als afzonderlijk af en toe eenige
tochten , meestal bij en om Java. Uitsluitend tot oefening
deed de De Rnykr
van 20 April tot 11 Mei een tocht in en
bewesten straat Boenda, en van 8 September tot 9 October
een tocht om Java. In de tweede helft van Juni begaf
zich deze bodem met de 'Tromp, welke beiden te Soerabaija
gelokt hadden, van daar naar Samarang om op de reede
post te vatten , ten einde den Gouverneur-Generaal, ter
gelegenheid van diens reis naar Middei:—Java (zie blz. 2
hiervóór,), bij aankomst te Samarang de gewone eerbewij
zen te verleenen, waartoe eerstgenoemd ■cbroefstoomschip
omstreeks medio J u l i ook eenige dagen te Tiilatjap verbleef.
De Tromp was inmiddels naar 'randjong Priok vertrokken
om zich voor de terugieis naar Nederland gereed te maken ,
welke reis den 13den Augustus , drie dagen na aankomst
uit Nederland van bet ■ehroefstoomschip Van Spnjk, werd
aanvaard. Van 14 November tot 22 December maakten
de Be Rui/ter en de Van Spefi deel uit van de maritieme
divisie naar Lombok (zie blz. 25 hiervóór). Laatstgeniel Ie bodem volbracht in Februari jl. eene zending naar
onze Consulaten te Singapore e n l ' i n a n g , en nam in de vol
gende maand deel aan den op blz. 19/20 hiervoor bedoelden
tocht naar de Teniinber-eilanden (residentie Ainboina),
terwijl de De Bui/ter van omstreeks medio Februari tot
in de eerste dagen van Maart jl. de vlag vertoonde bij de
tot de residentie Riouw behoorende Anainbas-, Natoenaen Tanibilan-eilanden. Met kortere of langere tussehenpoozen lag in de haven Tandjong 1'riok (Batavia) doorgaans
een der beide schroefstnouischepun 1ste klasse beschikbaar
voor den dienst.
Steenkolen. Oedurende 1887 werden, ingevolge door het
Departement van Koloniën gesloten contracten , uit Enge
land naar de onderstaande bestemmingsplaatsen in Neder*
lutidsch-In lië verscheept 23 973 ton steenkolen, waarvan
18 591 ton Cardiff-, 3881 ton Newcastle- en 1501 ton

Bm eedkolen.
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«) Hieronder begrepen eene partij van 1000 ton smcedkolen,
niet in Indië aangebracht, daar liet schip zijne bestemming niet
bereikt heelt.
'/) Ook deze partij, verzonden niet li. t in de voorgaande noot
bedoelde; schip, is niet in Indië aangebracht.
Bovendien werden in 1887 te Singapore en P i n a n g nog
aangeschaft, zoowel ter verstrekking aan onze oorlogs-
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schepen bij het minitoon van gemelde plaatsen , all ter
aanvulling van MKnniige nabijgelegen depots 80 tor voor
ziening in de behoefte aan die brandstof bij de; scheep*
macht in de wateren van Djambi, 2880'A ton kolen (1302
ton Oardiff-, 1493'/. ton Newcastle- on 85 ton Austra
lische kolen). Voor de Ëngelsclie kolen werd gemiddeld
betaald 10 dollar te Singapore en 12 dollar te r i n a n g en
voor do Australische kolen 8 dollar ter eerstgenoemde plaal i.
ïoti behoeve van de op de ri\ in-eii en l a n g t de Oostkust
van Borneo dienstdoende oorlogs- en gouvernementsatoom'
schepen werden v a n d e n ■ultan van Koetd 210 ton Borneokolen aangekocht (prijs niet opgegeren), terwijl ter aan
vulling van de depots te Bintang en Pontianak (Westerafdeeling van Borneo) door den assistent-resident van Bintang
bij verschillende personen werden aangeschaft 534 ton
Salimbou-kolen, gemiddeld tegen f 18,34 per ton.
De voor de oorlogs- en gouvernementsstoomschepen te
1'adaug benoodigde kolen werden sedert Augustus 1887
ingekocht bij den agent der Nederlandaoh-Indische Stoom■
vaartmaatsehappij , tegen f 28 per ton Kngelsche en 1* 20
per ton Australische kolen. Deze bij Indisch besluit van
16 Juli 1887 n". 6 getroffen maatregel is gebleken voordeeliger te zijn dan rec'utstreL'ksche aanschaffing van de
te Padang benoodigde kolen.
De proefnemingen met Australische kolen (verg. vorig
verslag blz. 40) zijn nog niet beëindigd.
De in het vorig verslag (blz. 40/41 in uitzicht gestelde
aanbesteding voor de levering te Olehleh van de gedurende
drie achtereenvolgende jaren in Atjeh benoodigde (Cardiffen Newcastle-) steenkolen heeft op 1'September 1887
plaats g e h a d , doch is mislukt, aangezien de eenige ge
gadigde, eene handelsfirma te Batavia, ingeschreven had voor
f 36 per ton , zijnde f 3,40 boven den gestelden liniiteprijs.
Kort daarop verklaarde echter dezelfde firma de levering
tegen f 32,00 per ton (dus tegen den limiteprijs) te willen
aanvaarden, mits de voorwaarden op eenige punten gewij
zigd werden. Deze wijzigingen kwamen voornamelijk hierop
neder dat het contract voor vijf, in plaats van voor drie ,
jaren zou gesloten worden en voorts dat bet Gouvernement
zich zou verbinden om , bij afloop van het contract, den
aanwezigen voorraad , benevens de kolenpakhuizen enz., ever
te nemen. Het Indisch Bestuur hoeft gemeend dit aanbod
te moeten aannemen , maar tevens roor zich bevoegdheid
bedongen om de kolen voor andere diensten dan de marine,
alsook voor gehuurde schepen benoodigd . des gewenscht,
bij anderen te kunnen aanschaffen. Ook heeft het Bestuur
zich het recht voorbehouden om levering van kolen aan
particuliere schepen den aannemer te kunnen verbieden. Op
dien voet is onder dagteekening van 17 October 1887 met
bedoelde firma gecontracteerd, en wel voor het tijdvak van
17 November 1887 tot en met 16 November 1892. Uit
drukkelijk is bij het contract nog bepaald dat de kolen
rechtstreeks uit Engeland moeten aangebracht worden. De
te leveren hoeveelheid wordt geraamd voor de marine op
6000, voor den stoomtram in Atjeh op 500 en voor het
departement van oorlog aldaar op 100 ton 'sjaars. In verband
met deze aanneming is op 1 Maart 1888 het gouvernementssteenkolen-etablissement op Poeloe Bras kunnen worden
opgeheven.
§ 3.

Gouvernementsmarine.
a. P e r s o n e e l .
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tot den diens) der kustverlichting en bebaksning behoorende
stoom- en seilvaartuigen wordt eerlang overgegaan.)
liet korpt stuurlieden werd in 1H87 aangevuld met 4

voor gourernemi ntsrakening opgeleide kweekelingen van
de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam en met 1
in Indifl aan boord van een stoomschip opgeleid persoon.
In 't geheel weiden in 1887 0 kweekelingon van gemelde

kweekschool van hier uitgezonden ter benoeming totSden
stuurman bjj do gouvernementsmarine, waarvan één die niet
voor gouverneinentsrekening was opgeleid, doch deze laatste
en één van de vijf anderen ') kwamen eerst in Januari jl.
inlndiëaan. Bij gemis aan vacatures zijn zij tijdelijk boven
de formatie in dienst gesteld.
Aan inlanders was het vaste korps (daaronder voor de
vier vaartuigen die slechts administratief tot de gouverne
mentsmarine behooren , alleen de opvarenden van de Argus),
mede compleet, doch alleen wat het totaalcijfer betreft,
daar alle graden niet overeenkomstig de formatie waren
bezet, immers er ontbraken 2 eerste mandoors, 17 roer
gangers , 24 matrozen 1ste klasse en 17 vuurstokers 1ste
klasse, te /.amen 60 koppen, terwijl daarentegen overcom
pleet waren 2 tweede mandoors, 1 k o k , 25 matrozen 2de
klasse, 7 lichtmatrozen en 25 vuurstokers 2de klasse, te
samen eveneens 60 koppen. Het verhoogde werfloon bleef

dan ook gehandhaafd voor het personeel boven den graad
van matroos 2de klasse en vuurstoker 2de klasse; terwijl,
om de roergangers, hofmeesters, koks en timmerlieden
langer aan den dienst te verbinden en den lust tot indienst
treding voor die qualiteiten aan te moedigen , bij Indisch
besluit van 5 Augustus 1887 n°. 2/c werd bepaald, dat
zij die voor d e n functiën worden aangeuomen , behoudens
eene wijziging in het distinctief, dezelfde baadjes mogen
dragen als bij Indisch Staatsblad 1862n°. 90 voor de mandoors
zijn vastgesteld. Voor deze laatsten werd de gratisverstrekking van dat kleedingstuk bij eerste uitrusting ingetrokken.
Op de in de wateren van Atjeh, Padang en de Oostkust

van Bumatra geatationneerde gouvernementsstoomschepen
waren in 1887 de ziekte- en sterfgevallen over 't geheel
minder talrijk dan in 1886. Onder de bemanningen ter
Sumalra's Oostkust, ook onder het Europeesch gedeelte,
openbaarde zich af en toe berriberri. In Atjeh moest nog
enkele malen de toevlucht worden genomen tot liet huren
van Chineescbe zeevarenden oin den dienst op de gouver
nementsstoomschepen te kunnen gaande houden.
De verstrekking, als tijdelijke maatregel, aan de i n 
landsche opvarenden der in de Atjehsche wateren gestationneerde gouvernementsstoomschepen, van baaien hemden
en wollen dekens bleef nog bestendigd. < )mtreut de blijvende
toepassing van het met 1 Januari 1887 als proef voor één
jaar ingevoerde verbeterde voedingstarief voor de inlandsche
opvarenden dor gouvernementsstoomschepen wanneer zij in
zee zijn , is nog geen beslissing geuomen. Intusschen is
de proeftermijn reeds voor de tweede maal met zes maanden
verlengd.
De bij het einde van 1887 in dienst zijnde kleine zeilvaartuigen der gouvernementsmarine, ten getale van 3 3 ,
vorderden eene bemanning van 363 inlanders, terwijl de
sterkte uit 354 koppen bestond. Deze opvarenden behoeven
geen vaste verbintenis aan te gaan en zij maken dan ook
geen deel uit van het vaste korps. Evenmin de inlandsche
opvarenden \ a n de liogor en van de twee bebakeningsvaartuigen hierboven bedoeld , te zamen ten getale van 35.
Bij bet einde van 1886 vereischten de toen in dienst zijnde
39 kleine zeilvaartuigen (destijds verdeeld in 30 gewapende

Het Europeesch personeel der gouvernementsmarine was
bij het einde van 1887, overeenkomstig de gevorderde sterkte,
voltallig. Het bestond uit 19 gezaghebbers '), 41 stuurlieden,
■) Onder deze 5 gouvernementskweekelingen was er 1 die reeds
40 machinisten en 17 machinist-leerlingen , te samen 117 in 1884 eindexamen bad gedaan, doeh wiens uitzending door bij
koppen, hieronder ook de 1 0 , toegestaan als Europeeacne zondere redenen vertraging had moeten ondervinden, en 4 van het
bemanning voor de slechts administratief bij de gouverne eindexamen van 1886. De vijlde? van dit laatste examen, die later
mentsmarine ingedeelde stoomschepen Argus (inspectie dan de anderen tot zijne proefreis kon worden toegelaten (verg.
verslag van 1888, blz. 86, noot 1), is eerst in het voorjaar van
vaartuig van den dienst der kustverlichting en bebakening) j het
1888 uitgezonden. Ook is in Juni jl. nog een niet voor gouverncen Bogor (communicatievaartuig tusschen Batavia en Onrust) mentsrekening opgeleid kweekeling ter besehikking van den Gou
on voor één der mede bij de gouvernementsmarine in ad verneur-t li nenial gesteld voorden dienst der gouvernementsmarine.
Het getal bij de kweekschool te Amsterdam voor gouverneiuentsministratie zijnde twee zeilbebakeningsvaaituige:!. (Tot de
losmaking van de gouvernementsmarine van de evenbedoelde ïekriiing in opleiding zijnde kweekelingen bedraagt 12. In den
zomer van 1887, toen de 4 die de hoogste klasse uitmaakten ver
gunning kregen hunne BSIUtU zeercis te ondernemen (deze zullen
') Omtrent cene nieuwe algerneene regeling van de vergoeding die vermoedelijk nog dit jaar voor uitzending aan de beurt komen), zijn
aan gezaghebbers van gouvcrnomcntsstoomscliepen toekomt bijaldien ds daardoor opengevallen plaatsen, na een vergelijkend toelatings
z(j gouvernementspassagiers aan boord hebben, en van hetgeen verder examen, door 1 nieuwe kweekelingen ingenomen. De cursus 1887/88
tot het vervoer van passagiers met stoomscliepen der gouverni'iiieiits
begOB dus weder met 18 gouverneinentskwcckolingon, gelijkelijk
marine betrekking heeft, zie men Indisch Staatsblad lsö7 n°. l.i'J en 180, verdeeld in drie klassen.

H

[«. 2.]
Koloniaal verslag van 1888.
booten en 9 advieshooten) eene bemanning van 579 inlanders. '
Dat thans de aanwezige xeilvloot zooveel minder beman- j
hing vordert, moet slechts ten deele op rekening gesteld
worden van het kleiner getal vaartuigen ; de hoofdreden is I
namelijk hierin gelagen dat krachtens bet gouvernementsbadnit dd. 99 Juli 1887 n». 22 (Indisch Staatsblad n°. 134),
waarbij liet verouderde 3-ponds ijzeren kanon bij de gou
vernementsmarine is afgescliaft, alle » gewapende booten"
in bewapening, en dientengevolge ook in bemanning, met
de »adviesbooten" zijn gelijkgesteld , zoodat nu algemeen de
bemanning op 11 inlanders per boot is bepaald , terwijl eene
> gewapende boot" steeds 1G koppen voerde. De geschutbewapening blijft nu enkel bestaan uit twee 1-ponds bron
zen voorlaadkanons (glad), hetgeen voldoende wordt geacht
niet het oog op de diensten waarvoor de zeilbooten der
gouvernementsmarine benuttigd worden. De handwapenen
aan boord (gladloopsgeweren en oude ruiterpistolen) zijn
vervangen deels door achterlaadgeweren klein kaliher (waar
van de bemanning der gouvernementsstoomschepen reeds
sedert verscheidene jaren is voorzien), deels door sabels.
b.

Materieel.

Sterkte en toestand. Omtrent de samenstelling van de
gouvernementsmarine bij het eind»! van 1887 zijn in bijlage II
opgaven verstrekt, die eenigszins vollediger zijn dan de ge
lijksoortige opgaven over vroegere jaren in vorige verslagen.
Uit dat overzicht blijkt dat, buiten de niet voor den eigen
lijken dienst der gouvernementsmarine bestemde stoomschepen Argus en Bogor, de stoomvloot bij het einde van
1887, evenals op 31 December 1880, bestond uit 10 bo
dems, waarvan 10zee-en 6rivierstoomschepen. Onderde 10
zeestoomschepen tellen de vroegere hopperbarges van den
dienst der Bataviasclie havenwerken Sawarang en Soeralaija , w e l k e , na tot gouveruementsstoouisehepen te zijn
ingericht, in Augustus en December 1887 ouder de na
men Albatros en Sperwer bij de gouvernementsmarine
werden ingedeeld , nadat uit de sterkte waren afgevoerd:
voorgoed het in den aanvang van 1887 voor verderen dienst
afgekeurde gouvernementsstoomschip Siak , en tijdelijk de
vroegere hopperbarge van de Bataviasche havenvloot Kediri. welke in September 1886 — herdoopt in Gier —
voorloopig bij de gouvernementsmarine was ingevallen, maar
in Juli 1887 tijdelijk werd buiten dienst gesteld om als
nog tot gouvernementsstoomschip vertimmerd te worden.
Omtrent den toestand der 10 zeestoomschepen is onder
dagteekening van 1 April jl. gemeld, dat de twee oudsten ,
de Tagal en de Ternate, re»pect»Telyk in dienst gesteld in
November 1876 en Augustus 1877 , nog in vrij goeden
staat verkeeren; beiden nebben in den loop van 1887 her■tellingen ondergaan , bij welke gelegenheid in de Ternate
een nieuwe ketel is gezet. In ouderdom hierop volgen de in de
tweede helft van 1878 in dienst gestelde Havik en Zeemeeuw,
eu de in 1880 afgeleverde Arend en VaU. Deze vier verkeeren
in goeden s t a a t , nadat in 1887 en het begin van 1888
aan de beide laatsten, te gelijk met het inzetten van nieuwe
ketels, de noodige voorzieningen zijn aangebracht. Twee
jaar jonger dan de Arend en Valk is de Zwaluw; ook aan
dit stoomschip zijn in 1887 eenige voorzieningen bewerk
stelligd, maar in den loop van 1888 behoeft het eene k a 
pitale herstelling aan machine en ketel. De drie anderen
zijn 't kortst in dienst, namelijk de Condor (welke bodem
in den aanvang van 1888 eenige voorzieniugen te Singa
pore beeft ondergaan) sedert Mei 1886. en de tot gouver
nementsstoomschepen vertimmerde Albatros en Sperwer
eerst sedert eenige maanden. Omtrent den toestand van
deze drie luiden de berichten gunstig. In Mei jl. zou voor
den dienst weder beschikbaar komen de straks reeds g e 
noemde Gier, eu bovendien is op 20 April jl. in Indië
aangekomen h e t , ter versterking van de gouvernements
marine meteen 11de zeestoomsehip, hier te lande gebouwde
nieuwe vaartuig Jieiger. Dit jaar wordt weder een zeestoomschip voor de gouvernementsmarine in aanbouw genomen.
Van de 6 rivierstoomschepen is op 7 April j l . , nadat bel
schip gebleken was geen herstelling meer waard te zijn,
de Sampit, die van 1878 dagteekende, buiten diens,; g e steld om publiek te worden verkocht. ') De vijf andere
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beeten Jioni, Singka wang, Koetei, Djambi en
Indragiri,
de eerste reeds van 1859 al' in dienst, de tweede van 1
Januari 1N77, de derde van April 1879 en de beide
laatsten van 1 Januari 1882. Van de Boni wordt de romp
dun en op dit vaartuig zal hoogst waarschijnlijk nog
slechts één jaar te rekenen zijn. De Singkawang en de
Koelei verkeeren in betrekkelijk goeden staat. De Djambi
sereischt eenige voorzieningen , voornamelijk aan den romp;
terwijl de Indragiri in Maart jl. naar Soerabaija k w a m om

eenige herstellingen aan de machine te ondergaan.

Ten opzichte van de vier slechts administratief bij de
gouvernementsmarine ingedeelde vaartuigen,
waarvan
hooger sprake w a s , zij te dezer plaatse alleen aangeteekeud dat de Bogor (over de drie andere vaartuigen wordt

lager gehandeld In § o), wat romp en ketel betreft, in

vrij goeden staat verkeert, doch dat de werktuigen ver
sleten raken. In hoever dit vaartuig kan vervallen bij
opheffing van het marine-etablissement op Onrust, is nog
niet uitgemaakt.
De stationneering van zeil vaartuigen der gouvernements
marine — sedert Juli 1887 (zie biervóór) allen »advies
booten" gebeetcu — werd in den loop van 1887 i n g e 
trokken in drie gewesten, namelijk in A t j e b , Benkoelen
en Sumatra's Oostkust, zoodat er voor de buitenbezittingen
nog 1 enoodigd bleven 37, tegen 41 op 31 December 1886.
O]) Java (met Madura) bleef het getal stations 5 bedra
gen, te zamen met 6 adviesbooten, doch voor het station
Soerabaija kwam Sumanap op Madura in de plaats. Bij
het einde van 1887 was de formatie van 6 adviesbooten
voor Java en Madura compleet; in de buiten bezittingen
waren er echter slechts 27 van de benoodigde 37 in dienst.
Van de 4 booten die zich in de ingetrokken stations be
vonden , verging er 1, werd 1 in conservatie genomen (te
Onrust) en strekten er 2 ter vervanging vau eene boot die
ter Sumatra's Westkust en van eene die op Banka voor
verderen dienst werd afgekeurd. Verder werden nog afge
keurd 1 boot te Pontianak, die vervangen werd door een
die aldaar in conservatie l a g , en 2 in de Zuider-en Oosterafdeeliug van ÏSorneo, welke niet vervangen werden.
Evenzeer werden in 1887 nog afgekeurd 2 booten, niet
behoorende tot >!e, 39 dte zich op 31 December 1886 in
de verschillende stations bevonden, namelijk die welke te
Soerabaija in conservatie was en die welke tijdelijk aan
de opiumrecherche te Rembang was afgestaan. Van de
7 afgekeurde vaartuigen zijn of zullen 5 worden verkocbt;
terwijl ! werd aangewend als werkvaartuig bij het
marine etablissement te Soerabaija en 1 te Onrust g e 
sloopt werd. Naarmate ten dienste van het binnenlandscb
bestuur meer stoomjachten worden aangeschaft (zie hoofd
stuk J , af.'. 1, § 5 ) , zal het aantal adviesbooten geleidelijk
I kunnen verminderen.
j

Stationneering.
De veranderingen gedurende het tijdvak
van 1 April 1887 tot 31 Maart 1888 gekomen in de
.stationneering van de gouvernementsstoomschepen zijn opgeteekend in bijlage H van dit verslag. Voor een zestal
gewesten bleven dezelfde bodems (3 zee- en 2 rivierstoomscbepen) gestationneerd, die er blijkens bet vorig verslag
aanwezig waren, namelijk voor Menado (met Ternate),
Amboina en Timor respectievelijk de zeestoomschepen
Havik, Arend en Zwaluw,
voor de Westerafdeeling van
Borneo bet rivierstoomschip Singkawang en voor Riouw bet
rivierstoomschip Djambi.
Ter Oostkust van Sumatra deed de hopperbarge Gier
(zie hooger) slechts tot 23 Juni dienst, terwijl daarvoor nog in
dezelfde maand bet zeestoomschip Ternate inde plaats kwam.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo bleef, na
het vertrek in J u l i 1887 van de Koetei om de Sampit in
| bet station Palembang te vervangen, alleen de Boni over,
i waarbij zich echter in September de Tagal voegde.
In de residentie Palembang deden tot Maart jl. twee
j rivierstoomschepen dienst, namelijk eerst de Sampit en de
I Indragiri, en van J u l i af de Koetei en de Indragiri.
Dit
laatste schip, dat in de Toengkal-rivier (Djambi) tegen
'. den invoer van wapenen had te waken, is echter in Maart jl.
: naar Soerabaija moeten opkomen om herstellingen te
i ondergaan.
In de wateren van Atjeh bleven , na het vertrek in het
') Te geljjk met de afvoering uit de sterkte van de Sampit, is
besloten om , bfiwfM van tijdelijkcn maatregel, als 12de zeestoom- j laatst van Maart 1887 van de Tagal, alleen de Zeemeeuw
I en de Condor over. Doch m October werd de Albatros aan
scliip de Gfar in dienit te stelleu.
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dit station toegevoegd, zoodat than■; weder 9 uettoomschepen in Atjeh beschikbaar zijn.
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kwam eeuige verandering, doordien aan den

eerstaan-

wesenden werktuigkundig ingenieur, belast met «Ie leiding
Het gewest tëuinntra's Westkust w i l geduren Ie onge der werkzaamheden, in .'dei 1N87, op verzoek, eervol
veer zes ni;i;inden (October 1887 tol April \HHH) van een ontslag uit 's landa liensl werd verleend. Hei technisch
gouvernementsstoomsohin ontbloot; van September 1887 personeel der fabriek bleef toen bestaan uit den ingenieur
tot April jl. was namelijk de Valk uit het .slation afwezig
OOI op .lava herstellingen te ondergaan en om een nieuwen

ketel te krijgen, terwijl de in Augustus 1887 als gouvernementsstoomschip in dienst gestel Ie en toen naar Sumatra's w'estkust gezonden A&atrOt aldaar slechts tot in
de eerste helft van October kon aangehouden worden , daar
liet schip toen in Atjeh benoodigd was.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigherlen, dat
sedert 't laatst van October 188(1 van een gouvernement-stoomschip ontbloot was, kon eerst in Januari jl. weder
over zoodanig vaartuig (de Sperwer) beschikt worden. In
middels werd er — van 21 J u n i 1887 af — door een ge
huurd particulier stoomschip (de Ban Hok) in de behoefte
voorzien. Daarvóór ia f 5000 's maands moeten betaald wor
den buiten de kosten van het kolenverbruik.
Voor de residentie Lampongsche Districten ko:i in het
behandelde tijdvak slechts gedurende twee B drie maanden
een gouverneinentsstoomschip worden afgezonderd, door
namelijk van Augustus tot October aldaar te doen ver
blijven het rivierstoomschip Sampit, laatstelijk gestationneerd in Palembang, vanwaar het naar .lava was opgeroe
pen om gekeurd te worden. Zooals reeds hooger is gezegd ,
bleek echter het schip geen herstelling meer waard , zoodat
het na zijn vertrek uit de Lampongsche Districten geen
dienst meer heeft gedaan.
Voor Banka en Billiton, waar men inede tot nog toe
een gouvernementsstoomschip miste, zou aangewezen wor
den het vermoedelijk in .Mei 1888 gereed komende zeestoomschip Gier (vroeger de hopperbarge Kediri), terwijl
het nieuwe zeestoomschip Jiei/er, op 20 April jl. uit Neder
land aangekomen , bestemd zou worden voor de gewesten
Soerabaija, Madura en Bezoeki met Bali en Lombok.
Over welke gewesten de adviesbooten waren verdeeld
kan blijken uit de aangehaalde bijlage H. Men zie ook
hetgeen ter zake is gezegd in de voorgaande rubriek. Van
de drie in de residentiën Bezoeki en Pasoeroean aanwezige
adviesbooten werden er twee zooveel mogelijk aangewend
om in straat Madura te waken tegen het berooveu van
handelsprauwen.
§ 4. Maritieme
inrichtingen.

der 1ste klasse en ei'ii tijdelijk bij de fabriek gedelaeheerdeii

ofiieier-machinisi 21e klasse der marine, lu December
werd de Ingenieur late klasse, op wlen feitelijk reeds van
Mei af de; leiding was overgegaan, tijdelijk met de waar
neming der betrekking van eerstaanwezend werktuigkundig
ingenieur belast, en werd tevens een van verlof terugge
keerde ingenieur 3de klasse bij den (burgerlijke!!)) dienst
van het stoomwezen tijdelijk bij de marine-fabriek gede
tacheerd, loodal van toen ai' het technisch personeel weder
op zijne vroegere sterkte was gebracht. Het oppertoezicht
over de fabriek bleef berusten bij den directeur van het

marine-etablissement.
Het korps ingenieurs voor het vak van schee],sbouw be
stond bij het einde van 1887 uit 6 in IndiB aanwezige
titularissen en 2 die met buitenlan isch verlof waren, tegen
7 en 1 op :il December 188"). De hoofdingenieur, 1 in
genieur 1ste klasse en 3 ingenieurs 2de klasse waren g e 
plaatst bij iiet marine-etablissement te Soerabaija, terwijl
een reeds in 1884 van verlof teruggekeerde, doch nog niet
in dien rang herplaatste hoofdingenieur als waarnemend
ingenieur 1ste klasse verbonden was aan het marineetablissement op Onrust. (Met 1 Juli j l . is aan laatstbedoelde,
op zijn verzoek, een eervol ontslag uit 'slands dienst
verleend.)
Omtrent de verrichtingen bij elk der twee marine-etablissenienten gedurende 1887 is het volgende gemeld.
MarÏM-cldblissement
{en marine-fabriek)
te Soerabaija.
Niettegenstaande de toenemende werkzaamheden was bij
de werf werkvolk steeds voldoende te verkrijgen. Het geven
van taakwerk werd zooveel mogelijk uitgebreid, op grond
dat deze wijze van werken schier altijd goedkoopere en
vluggere uitkomsten gaf dan het arbeiden in daggeld.
Aan premiën voor buitengewoon of verdienstelijk werk
(zie n°. 434(5 van het Bij blad op het Indisch Staatsblad)
werd in 1887 eene som van f 4655 uitbetaald.
De gezondheidstoestand der werklieden en van hunne
gezinnen was in het afgeloopen jaar zeer gunstig. Van de
446 zieken (280 Europeanen en 166 inlanders) stierven
er 2 (1 Europeesche vrouw en 1 kind behoorende tot de
inlanders). Het ziektekarakter was catarrhaal, terwijl epi
demische ziekten niet voorkwamen.
Bij het eigenlijke marine-etablissement vertoefden in 1887,
hetzij om herstellingen of voorzieningen te ondergaan, hetzij
alleen om te dokken , 76 schepen , en wel 6 van het auxiliair
eskader, 32 van de Indische militaire marine, 24 van de
gouvernementsmarine en 14 vaartuigen tot andere diensttakken behoorende. Hiervan konden er 61 vóór 31 Decem
ber het etablissement weder verlaten. De groote sleephelling
is nog in goeden staat. Den laten Januari 1887 stond de
Bandjermasin op deze helling, die onmiddellijk na b e t t e
water later van dat schip in orde werd gebracht voor de
Benkoekn , welke den lsten Januari jl. haar nog bezet
hield. De kleine sleephelling werd veel gebruikt voor het
ophalen van lichte vaartuigen en stoomsloepen.
Van de drie marine-dokken ') was er gedurende 1887
slechts één — het 3000-tons ijzeren dok — gedurende het
geheele jaar in dienst; het bewees uitstekende diensten
en was dan ook bijna geen dag zonder schip. In 't geheel
werd er gedurende 449 >dokdagen" gebruik van gemaakt.
Aan het 5000-tons ijzeren dok , dat sedert 10 Februari 1886
aan den dienst onttrokken was, liepen de herstellingen in
April 1887 af; den 14den Mei kon daarin weder het eerste
schip worden opgenomen . en van dien datum tot. 31 De
cember 1887 werd er gebruik van gemaakt gedurende 204
> d o k d a g e n " Het 1200-tons houten dok moest in den loop
van het jaar voor verder gebruik worden afgekeurd en
werd in Augustus verkocht (verg. vorig verslag blz. 210).
Daarvan werd in de voorafgegane zeven maanden gedu
rende 178 > dokdagen" gebruik gemaakt. Voor de drie

Overeenkomstig het bij de Indische begrooting voor 1888
ontwikkelde plan is in Mei j l . , krachtens machtiging des
Konings, in beginsel besloten om alle maritieme inrich
tingen in Indiü geleidelijk te Soerabaija samen te brengen.
Bij gouvernementsbesluit dd. 24 Mei 1888 n". 15 (Indisch
Staatsblad n°. 99) is namelijk bepaald dat op een nader
vast te stellen tijdstip het marine-etablissement op Onrust
wordt opgeheven en de marine-magazijnen van Batavia
naar Soerabaija worden overgebracht, en is voor het marine
etablissement te Soerabaija, dat dan het eenig marine
arsenaal in Indië zal zijn, zoodanige nieuwe organisatie
van het personeel vastgesteld, als h e t , in verband met de
bedoelde opheffing en overbrenging en nadat de te Soerabaija
aanwezige fabriek voor de marine en het stoomwezen
geheel met het marine-etablissement zal zijn vereenigd,
zal behoeven om al het werk te kunnen leveren dat voor
het onderhoud der vloot gevorderd wordt. De nieuwe
organisatie zal geleidelijk worden ingevoerd, naarmate de
vereischte nieuwe inrichtingen (werkplaatsen, magazijnen,
enz.) bij het etablissement gereed komen. Met de over
brenging van de marine-fabriek naar de terreinen van het
etablissement, waarmede, nadat de werkzaamheden een
tijdlang gestaakt waren, in 1837 weder voortgang is ge
m a a k t , rekent men in 1889 gereed te komen, terwijl
inmiddels Mik de hand is gelegd aan de oprichting Tan de
verder uoodige gebouwen om het etablissement voor zijne
uitgebreider bestemming geschikt te maken. Benige bij
het op te beffen etablissement op Onrust opengevallen en
in de nieuwe organisatie niet, meer begrepen betrekkingen
zijn onvervuld gelaten of daarin is op tijdelijken voet voor
zien door de tewerkstelling van personen op daggeld.
') Onfrerckend het lialptlokje te Pontianak (WesUMVhleeUng van
In het hoogere technisch personeel bü de marine-fabriek, liorneo),
hetwelk ia 1887 ten hehorve van kleine vaartuigen) 260
welke inrichting reeds in April 188(1 verklaard is een "Uokdaj;en„ telde. Ovet Int te l'aiiiljon^' l'riok aanwezige p u i l onderdeel van het marine-etablissement uit te maken, ntnientsdok zie ïuun hoofdstuk l* afd. 11.

Bijlage C.
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dokken alzoo een totaal van 831 »dokdagen". Daarvan
kwamen er op rekening van het auxiliair eskader 8 0 ,
van het Indisch eskader 3 5 8 , van de gouvernementsmarine 224 en van andere vaartuigen 189.
De ineen/.etting van het 1400-tous d o k , waarvan de
samenstellende doelen, blijkens het vorig verslag, uit Nederland waren aangebracht, nam met het leggen van de
eerste plaat op 28 Juni 1887 een aanvang; den 16 len
October daaraanvolgende werd de laatste p l u t aangebracht.
Volgens een bericht van 1 April jl. was het nieuwe dok
gereed gekomen en zou van het eerste springtij worden
gebruik gemaakt om het in het bassin te brengen.

Aantal verlichte dagdiensten:
J A R E N.

door ambachtslieden (allen
vrijwillige»).

door koelies
(allen vrijwilligere).
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Ter zake van de
huur i s , te rekenen
liv87 n°. 204), eene
ter wegneming van

door particulieren verschuldigde dokvan 1 Januari 1888 (Indisch Staatsblad
nieuwe regeling ingevoerd, en zulks
menige tegen het tot dusver g.ddende

tarief gerezen bezwaren. Voortaan cal DU een stoomschip
niet minder betalen dan een zeilschip van gelijke afmetingen , maar zal wel een verschillend tarief worden toegepast naarmate de schepen leeg d u wel geladen worden
gedokt.
Het gebruikelijk vijfjarig overz'cht betreffende den omvang der werkzaamheden bij het marine-etablissement
(zonder de fabriek) vindt men in het volgende staatje.

Uitbetaalde
arbeidsloonen.

Aantal
Gelds- Van dearbeUslöoaea arbeiders ! Gemiddeld dagloon:
is uitbetaald:
waarde
gemiddeld
der verdagelijks
te werk
werkte
materia- wegens wegens (buiten hen voor
voor
taakdie on taak aiubachts
len.
koelies.
werk. overwerk, werkten). lieden.
23 830

1 810

f 0,69

f 0,45

113 935

26 059

1857

0,71

0,45

504 609

172 631

37 398

1979

0,72

0,45

553 177

420 263

160 372

8 866

1900

0,72

0,44

301 513

228 964

195 585

4 655

1361

0,73*

0,43'

f 454 623 f 429 057 f 84 771

1883

428 G89

112 562

1884

444 200

112 898

516 749

431 76

1885

458 226

137 980

601 184

1886

464 334

109 709

1887

408 234

114158

Hieronder volgt een dergelijk overzicht I«treffende de msirinefabriek

Aantal verrichte dagdiensten door:
.1 A R E N.

taalde
ambachtskoelies
arbeidslieden
(allen vrij(allen vrij- willigers).
loonen.
willigers).
I

1883

bewerkt

smeeden onbewerkt en steen-

!

5 703

201 793

V n ' mikte hoeveel- Gemiddeld aantal
Gemiddeld
der dageljjks ge
heid (in K.G.):
dagloon
voor;
werkt hebbende

Geldswaarde
der
verwerkte
materialen.

Uitbe-

koelies.

amkoebachtslies.
lieden.

ijzer.

kolen.

339 506

1 086 750

674

19

f 0,85

f 0,50

1 208 515

683

20

0,83

0,50

1 322 438

731

19

0,84

0,50

1 021 977

665

30

0,83

0,50

1 216 650

699

30

0,92

0,50

I

f 164 549 f 178 970

ambachtslieden.

i
1884
1885
1886
1887

5 988

205 193
219 312
201 025
209 922

174 609

178 266

350417

186 839

168 855

335 312

171285

99 359

283 440

291472

188 595

446 466

5 690
9 060
8 846

Het aantal werkorders bij de fabriek beliep in 1887 9 4 ,
waarvan 67 werden afgewerkt. Meer of minder belangrijke
voorzieningen aan de machines en ketels werden verricht bij
3 schepen van bet auxiliair en bij 7 van het Indisch eskader.
Nieuwe ketels werden geplaatst in de oorlogsschepen
Sambas en Bandjermasin,
het stoomjacht Satellieten in 'ie
gouvernementsstonmschepen Ternati en Arend. Tevens ondergingen toen de werktuigen van deze schepen meer of
minder belangrijke herstellingen. Met de ketel verwisseling
en met herstellingen aan de werktuigen van de oorlogsschepen Socmlintj, Sindoro en Padantj en van het gou> ernementsstoomscnip Valk werd begonnen. Nieuwe ketels
voor 2 oorlogsschepen en voor 2 gouvernementsstoomschepen
waren onderhanden.
Overigens werd voldaan aan veelvuldige bestellingen
ten behoeve van de in dienst zijnde schepen. alsmede
repnratiewerk uitgevoerd voor de marine-etablissementen
en de verschillende departementen.
Marine-etablissement

op Onmst.

Han Inliniren der Staten-Generaal.

Tengevolge van het
Bijlagen.

1888-1889.

!

I

ontbreken van een droogdok (het was in de eerste maanden
van 1886 naar Soerabaija overgebracht) zijn ouk in 1887,
evenals in 1886, de werkzaamheden te Onrust van geringer omvang geweest dan in vorige jaren. Hoewel in
mindere mate dan in 1886 had er toch eem'g verloop van
werkvolk plaats. Het gehalte der werklieden gaf over
het geheel geen reden tot klagen.
De voornaamste werkzaamheden bestonden in het beschieten en aftimmeren van twee hopperbarges, die in
gouvernementsstoomschepen zijn veranderd. Overigens werden herstellingen verricht aan 2 schepen van bet auxiliair
eskader , 3 van het Indisch eskader en 6 der gouvernementsmarine. Verder werden 15 sloepen voor den voorraad
a a n g e ' o u w d , terwijl aan de aanvragen zoowel van de in
dienst zijnde schepen als van de magazijnen en andere
departementen werd voldaan.
Het volgende staatje geeft een overzicht van de verrichte
werkzaamheden, in vergelijking met de vier voorafgegane
jaren.
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9 272
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.

.

08 325

37 057

10 030 '

2 231

84 955

39888

186 403

15 519

201922

134 025

0 377

1,76

1886 .

.

.

39 588

12 215

3 788

2 320

43 376

14535

106 624

5 119

111743

232 500

1030

2,05*

1887 .

.

.

47 608

12 559

2 215

1376

49 883

13935

127179

3 073

130 252

100587

344

2,11

a) Aan taakwcrk werd in elk der behandelde jaren achtereenvolgens uitgegeven f 40 271, f 21 509, f 11149, f 0 580 en f 7 255.
Het jaar 1887 kenmerkte zich door een zeer ongunst igen
gezondheidstoestand, waartij malaria-infectie overheerschend
w a i Er ovorle ieu echter slechts G inlanders enCbineezen
en 5 dwangarbeiders, te zamen 11 sterfgevallen , tegen
25 in 1886.
§ 5. Spcc'ale dienste* ouder uelfcr vat het departement der marlde.
KustverHchtiug en bebakening: Hot kustlicht der 2!e

orde op het eiland Sapoedi, beoosteh Madura, kwam in de

eerste degen van 1888 gereed ; inmiddels vond reeds op
20 December lb'87 de ontsteking plaats. Het andere, 't • elk
bliJKens hel vorig verslag (h'z. 44) onderhanden was, da'
der 4de orde op het rif den Bril, bezuiden straat Makaaser,
kwam op 27 November te voren inwerking. Beide lichten
arjrj geplaatst op ijzeren torens De hoogte der lichtbron
boven voltee bedraagt voor het eerste 58.6 IL, vuor het
andere 20.7 31. De opstand in zijn geheel is hoog: op
Sapoedi 62.5 en op den Bril 2^i 31.
De haven- en oeververlichting te; Oostkust van Suinatra,
volgens het in het vorig verslag omschreven plan, waarin
nog werd opgenomen een staand oeverlicht op houten
staak aan de monding der Ajsahan-nvier, kwam geiieel
tot stand, uitgenomen vooralsnog het bavenlicht der 6de orde
aan den ingang dn- Deli-rivier , bij de oprichting waarvar.
vertraging werd ondervonden door de:i zeer slappen bodem.
De oeverlichten bestaan deels uit licbttoestellên der Ode
orde, deels uit anker- of seinlantaarns , looals bij de zeemacht
in gebruik zijn , maar deze laatsten geven een wat zwak
licht. 3ie:i is er daarom op uit voor oeverlichten lampen
te verkrijgen van een verbeterd stelsel, die uieer licht
geven en niet te gevoelig zijn voor tocht, noch voor het
schokken bij het lnjseh; n. Eene als proef vervaardigde
hijschlantaarn met lampen en toebehooren is weinige maanden geleden naar Indië verzonden.
Voor de ontworpen drie kustlichten ter helere verlichting
van straat Banka (één groot en twee kleine) zqn in Indië
de werkeu begonnen, terwijl de voor liet groote licht (op
Poeloe Besar) hier te lande aangemaakte ijzeren toren reeds
verzonden is. Eerlang volgen ook de drie hchttoestellen.
De uitvoering van het denkbeeld (zie vorig verslag blz. 44)
om onzerzijds een kustlicht op te richten ten behoeve van
de vaart door de Api-passage (in de Chineesche Zee nabij
de Westerafdeeliug van Borr.eo) is van nadere overwegingen afhankelijk gesteld.
Het bavenlicht der 6de orde te Probolinggo werd hersteld en in Juli 1887 op nieuw ontstoken.
Voor het tot stand brengen van eeue permanente verlichting, door middel van met petroleumgas gevulde boeien,
in het oostervaarwater van Soerabaija wordt het noodige
voorbereid. Inmiddels doen er in den westmoesson twee
lichtscheepjes dienst.
Het personeel tot beheer en bediening der kustlichte'ablissementen werd. voor zoover de sterkte aangaat, in
overeenstemming gebracht met de bij Indisch Staatsblad
1885 n°. 169 vastgestelde en in 1887 (Indisch Staatsblad
nos. 15, 215 en 228) aangevulde formatie. Er waren in-

tusschen nog lichtopziehters en licht wachters in dienst
die de vroegere hoogere traktementen genoten. Sedert 1
Januari 1888 (Indisch Staatsblad n°. 10) wordt het tot dusver slechts bij sommige kustlicliten aan do daarbij gedetacheerde dwangarbeiders te gced gedaan wordende hoogere
siribgeld (f 1 's maands in plaats van f 0,50) algemeen
door de op d< ze wijze te werk gestelde veroordeelden genoten.
Slechts bij enkele kustlichten was in 1887 de gezondheidstoestand minder gunstig. Op Edam (baai van Batavia)
leed het personeel in den oostmoesson veel aan koortsen,
doch eene tijdiger aflossing (om de halve maand) bracht
daarin veel verbetering. Op Poeloe Bras (Atjeh) werden
tegen de berriberri krachtige desinfectie-maatregelen genomen en werd tevens eene verbetering van voeding ingevoerd; in den laatsten tijd kwamen onder het kustlicht-

personeol aldaar geen berriberri-gevallen meer voor. Echter

waren er de dwangarbeiders vervangen door Chineesche
koelies die voor berriberri niet vat'aar schijnen. !-e ziektegevallen onder bet personeel op Poeloe Bodjo (Sumatra's
Westkust) bleken gean werkelijke berriberri, doch van
catarrhalen aard te rijn, waartegen met goed gevolg maatregelen werden genomen.
Oe dienst der bebakening werd naar vermogen behartig!. Bet bezigen van houten bakentonnen is, na eene
mislukte proef iu de vaarwaters van Soerabaija, gebleken
getrn aanbeveling te verdienen, zoodat daarvan is afgezien.
In de residentie Oostkust van Sumatra werden de hoofdrivieren van tonnen en boeien voorzien. Als proef heeft men
zich daarbij bediend van het uit Nederland ontvangen licht
ijzeren baken materieel ten behoeve van rivieren en riviergeulen.
Op een rif ter reede van Banjoewangi werd eene Herbertsbakenton geplaatst; terwijl twee zoodanige tonnen op
de reeden van Probolinggo (Noordkust van Java) en Kalianda
(Lampong-baaf) konden worden weggenomen, in het eene
geval ouidat het gevaar dat een wrak voor de scheepvaart
opleverde verdwenen was, en in het andere geval omdat
ter plaatse, namelijk te Kalianda, de vaart van Europeesch
getuigde vaartuigen had opgehouden.
Het vaarwater tusschen Doela en Toewal (Kei-eilanden)
werd op eone et/ivoudige wijzo bebakend.
Als inspectievaartuig voor den dienst der kustverlichting
en bebakening en van het loodswezen bleef gedurende
1887 gebezigd het in 1871 in dienst gestelde stoomschip
Argus, dat echter meer en meer gebreken begon te krijgen.
Toen bet in den aanvang van 1888 weder bij een der
marine-etablissementen moest opkomen, bleek bet zoo aan
de huid als aan den ketel belangrijke herstellingen te behoeven, terwijl het dan nog misschien hoogstens één jaar dienst
zou kunnen doen. Daar de kosten dier herstelling niet geëvenredigd waren aan de diensten die dan nog van het vaartuig te
verwachten waren, is in .Mei jl. besloten het op publieke veiling van de hand te r.etten. Ter vervanging van de Argus is
kunnen invallen het op 28 Maart jl. te Batavia aangekomen
nieuwe stoomschip Lucifer, dat van een ander model is en
eene kleinere bemanning cischt. Eene andere verbetering zal
bestaan in de voorgenomen vervanging van de twee zeilbebakeningsvaartuigen (één voor de reede van Batavia en één
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voor de residentie Kiouw) door één itootnljebakeniiMjfvaar'
tuig;, els hoedanig zul kunnen worden beschikt over een

nieuwe haven wordt gezegd in hoofdstuk I J , ufl. I l . v a u
dit verslag.
der hopperbarges van den vroegeren dienst der Batavia>cue
Bij bet haven departement te Bamarang bleek eene inkrimhavenwerken. In beginsel ia tevens door bet Opper bes', uur ping mogelijk van het inlandsch personeel, waartoe in
reeds goedgekeurd dat de vaartuigen, uitsluitend gebezigd Januari jl. (Indisch Staatsblad 1888 n°. 26) Is overgegaan.
wordende voor den dienst oer kust verlichting en bebakening ïa-ne som van f 181) 'sjaars werd echter toegestaan tot
en van bet loodswezen , geheel onder dezen tak van dienst bekostiging van eene reeds sedert eenige maanden op proef
gebracht en dus losgemaakt worden van de gouvernements- werkende telephoon-inrichting ten behoeve van bedoeld,
marine , waartoe liet inspectievaartuig en de t'.vee zeilbe- hav. ndeparteinent.
bakeningsvaariuigen thans nog administratief behooren.
De bezwaren die tot dusver bestonden tegen eene volledige toep s.sing in de residentie Sumatra'a Oostkust MUI
Loodswezen.
Het personeel van den loodsdienst kon in het algemeen politiereglemaut voor ree ten, ankerplaatsen
1887 voltallig worden gehouden. De heffing van loodsgelden en havens (In iisch Staatsblad 1885 n". 87) zijn in't laatst
bracht in dat jaar nagenoeg evenveel op als in 1880, doch van 1887 uit den weg geruimd. Van den sultan van Deli
belangrijk minder dan in 1885 , sooala de volgen !e opgaaf en de overige betrokken inlandsche vorsten zijn namelijk
schriftelijke verklaringen verkregen , waarin zij, ook voor
aanwijst. Kr werd namelijk ontvangen:
het verled ne, het havenbeheer en de havenpolitie in het
1885.
1886.
1887.
door hen bestuurde gebiel aan het Gouvernement toestaan *)
te Soerabaija en Grissee . . . f 141 458 f 120 759 f 127 523 Te Laboean Deli, waar vroeger, ingevolge Indisch Staatsblad 1881 i,0, 54, het havenmeesters rbap, voor zooveel die
„ Baajoewangl (voor straat Bali)
1G63C
15 132
12 451 functiën bestaanbaar wareu met b< i zelfbestuur der in„ Tjilatjap
15 640
10 955
10 555 landsche vorsten, als bijbetrekking werd waargenomen
door den ontvanger der in- en uitvoerrechtan en accijnzm ,
Tezamen f173 734 f152 846 f150 529 is in December 1887 (Indisch Staatsblad n°. 240) een
afzonderlijke havenmeester in dien<t gesteld niet gelijke
Voor Tandjong Priok, de nieuwe haven van Batavia, bevoegdheid als de havenmeesters in de rechtstreeks bewerden de twee aanvankelijk op tijnelijken voet aangenomen stuurde streken. Door dezen maatregel wordt tevens beter
loodatsn bij Indisch Staatsblad 1888 n 0 .16 voorgoed in dienst verzeker I het bij het bavendepartement berustende toezicht
gesteld. Loodsgelden worden echter in die haven voorshands zoowel op de gewestelijke politievaartuigen als op de bebakening en de kust- en oeververlieiiting in bet gewest.
niet geiieven (verg. vorig verslag bis. 115).
In Februari 1888 (Indisch .Staatsblad n°. 42) werd, in
verband met de invoering van getij- en diepte-aeinen, eenige
wijziging gebracht in het loodsrêglement voor Soerabaija.
Het personeel en materieel voor het loodswezen in straat
Buli onderging in Januari 18' ; 8 (Indisch Staatsblad n ° . 18)
eene inkrimping, waartoe, ah; gevolg va:i het in de laatste
jaren minder druk geworden scheepvaartverkeer aldaar,
zonder schade voor den dienst kon worden overgegaan.
De wijziging, bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 11) in het
reglement voor bedoelden loodsdienst g e b r a c h t , hing met
die inkrimping samen.

Op Poeloe Bras (Atjeh), waar bet havenmeesterschap tot
dusver werd uitgeoefend door den beheerder van 's lands
goederen op dat eiland, worden na de opheffing van het
etablissement der marine a l l a a r (zie bis. 54) de fun.tiën
van havenmeester niet meer plaatselijk uitgeoefend, n a a r
is daarmede belast de havenmeester te Olebleb (Indisch
Staatsblad 1888 n°. 38).

Ilydrographische
dienst. In het afgeloopen ja~r werd
door den opnemingsschoener Dlomm-ndal de oostkust en
een gedeelte der zuidkust van Jlsdura tot en niet de reede
Boeuder opgenomen. De andere opnemingsschoenerMelviil
Ilati'iun kklLigcn.
De in 1886, in verband met de vol- van Carnlée vervolgde de opneming langs de ncordktwt
ledige in-gebruik-Stelling van de nieuwe haven van Batavia van Java tot aan Oedjong Pangka. Van beide Beboeten
(Tandjong Priok), voorloopig ingevoerde nieuwe organisatie w e r d , naarmate dit no.tdig w a s , do zinken huid te Soeravan he' navendepartement te Batavia, volgens welke de baija schoongemaakt en geschilderd. Het opneming*ba de stad gevestigde havenmeester ') overdag zijne functiën Stoomschip llydroyraaf
zette -ie opneming van de Karjmonin de nieuwe haven zou uitoefenen , om voor den dienst Djawa-eilanden voort, doch bet werk werd door ongunstige
op de ou..e reede en in het havenkanaal te worden vervangen weersgesteldheid zeer vertraagd.
door een hem toegevoegden onderhavenmeester (verg. vorig
Behalve de door de drie opnemingsvaartuigen verrichte
verslag blz. 4 5 ) , bleek in de praktijk tot, bezwaren a a n - werkzaamheden werd in 1887 nog door daartoe aangew zen
leiding te geven. Niet alleen waren de bavenmeestersfunctiBn afzonderlijk personeel en materieel het west- en oostgat
te Tandjong Priok voor één persoon te zwaar, maar ook van Soerabaija op nieuw opgenomen en tegen het laatst
leerde de ondervinding dat er des ochtends voor de komst van het jaar een begin gemaakt niet de opneming van de
eu des avonds na het vertrek van dien ambtenaar iemand Brandewijnsbaai en de reede Padang.
te Tandjong Priok aanwezig diende te zijn om de voorde
Bij het departement der marine te Batavia is men er
scheepvaart benoodigde inlichtingen te geven cf in voor- op uit om langs verschillende w e g e n , ook met medewerkomende gevallen met het noodige gezag en met keunis king van onze consulaire ambtenaren in China en Japan
van zaken op te treden. En daar ook voor den loodsdienst en op de Philippijnen , gegevens te verzamelen , die licht
in de nieuwe haven (buiten de twee loodseD) nu en dan kunnen verspreiden omtrent het groote scheepvaartverkeer
behoefte bestond aan een derden persoon, is bij de in in het oostelijk deel van Nederlat.dsch-Indië en in de straten
Januari jl. vastgestelde definitieve organisatie van het Karimata en Makasser, met name omtrent de routes die
bavendepartement te Batavia (Indisch Staatsblad 1888 de schepen volgen, hetzij zij al of niet eenige plaats in
n°. ](>) gerekend op de indienststelling van n o g één onder- onze bezittingen aandoen. liet doel is zich op die wijze
havenmeester, die te Tandjong Priok zal wonen en aldaar een oordeel te vormen nopens de vraag, welke vaarwaters,
tevens zal optreden als loodscommi.-saris, zoodat hij, des uit aanmerking van de toenemende scheepvaart en van het
gevorderd, ook loodsdiensten zal hebben te verrichten. getal passeerende vaartuigen , in aanmerking behooren te
Overigens is de voorloopige organisatie van 1886, be- worden gebracht voor hetere bebakening en verlichting ,
houdens eene kleine vermeerdering van het inlandsen per- en van welke het in de eerste plaats noodig i3 (.lat zij
soneel der havenvaartuigen, onveranderd gebleven. Eene goed worden opgenomen en in kaart gebracht.
regeling van de waterverstrekking aan de te Tandjong
Do sterrekundige plaatsbepalingen werden door den spePriok binnenvallende schepen — welke verstrekking voor- ciaal daarvoor aangewezen zeeofiicier van half Februari
loopig kosteloos geschiedt (zie de bekendmaking in de tot het ein ie va:i October 1887 voortgezet langs de eilanJavasche Courant dd. 27 Mei 1887) — kwam met 1 J u n i den beoosten J a v a , waar niet het stoomjncht Satelliet tal
1887 tot stand en werd onder toezicht van den haven- van primaire en secundaire punten werden b e p a a l ! ; door
meester gesteld. Verg. overigens hetgeen omtrent de ongunstig weder werd het werk echter zeer bemoeilijkt.

') Zjjne woning aldaar is met den uitkyk te Tandjong Priok
telephonisch verbonden.

-) Hierdoor is ook geregulariseerd de heffing van haven- en
ankeragegcldcn die sedert 1 Juli 1885 ter Oostkust van Sumatra
had plaats gevonden op den voet van Indisch Staatsblad lssó n". 88.
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liij liet uydrograpbisch bureau te Batavia werdes in 1887
uitgegeven de volgende kaarten, als: Noordkust Java,
blad I (Vierde puui tot hoek Krawang) en blad 111 (hoek
Iodr im.iijoa tot raede Pekalongan), beide op de schaal van
1:200 000; — Java-see e.i aangrenzende vaarwaters, blad 11
( 1 : 1 000 000); — Java , blad 1 ( 1 : 500 000); — reede Tagal

(1:60 000); — Wester- enOostervaarwater van Soerabaga,
2 bladen (1:75 000); — Westkust van S u m a t r a , 2de gedeelte: van Padang
totVlakkeboek(l:1000000)i
—zoomede Plannen van ankerplaatsen op de Noordkust \ a n
Celebee en op de S.mgi- en Talaut-eilanden. Tevens
verscheen in 1887 supplement :.°. ! van den » Gids voor het

aandoen van de reede van Batavia".
De onderddpdt* van zeekaarten te Bane en Aijer Bangies
(Sumatra** Westkust) werden opgeheven (Indisch Staat*bla 1 1887 n°. 144). De overige ondenlepóts , ten getale
van 5 op Java en U in de L.uitenbezittingen , bleven aan

hunne bestemming I eantwoorden.
§ 6. Verrichtingen der zeemacht.
De verrichtingen der zeemacht in de verschillende s t a tions bestonden in het bekruisen van de kusten, baaien
en rivieren . het veitoonen van de vlag , het weren van
zeeroof en slavenhandel en het verzamelen van hydrographuche gegevens. Inzonderheid iu liet station Noordelijk
Sm iatra bewees de zeemacht weder belangrijke diensten.
Men vindt daaromtrent het een en ander aangestipt in
hoofdstuk C , § 3 , hiervóór. In datzelfde hoofdstuk is ook
gehandeld over het gebruiken van één of meer oorlogsschepen voor politiek' zendingen , o. a. nnar inlandsche staten op Celebes, naar Nieuw-Guinee, naar Lombok, enz. (verg.
blz. 17 . 20 en '25 hiervóór), welke reizen niet tot de eigenlijke
stationsdiensten te rekenen zijn. Voor uitvoeriger mededeelingen omtrent de verrichtingen der marine in en buiten
de stations moge overigen* worden verwezen naar de door
middel van de Javascbe Courant openbaar gemaakte kwartaalberichten over 1887 (zie de uos. dier courant van 7
Juni, 20' Augustus en 2 December 1887 en 24 Februari 1888).
F.

Rechtswezen.

§ 1. Rechterlijke

macht.

Naar aanleiding van het voorstel door den GouverneurGeneraal ingediend ter voldoening aan de uitnoodiging,
bedoeld op blz. 41 van het Koloniaal Verslag van 188(5,
is in Juni j l . , krachtens 's Konings m a c h t i g i n g , aan den
Landvoogd medegedeeld, dat liet hooren van den president
v a n - en van den procureur-g. ueraal bij het Hooggerechtshof, ten aanzien van de benoeming, de verplaatsing en
het ontslag van rechterlijke ambtenaren , hem wordt vrijgelaten als hij dit in het belang van de leden der rechterlijke macht of tot betere voldoening aan de haar toegedachte roeping en plichten uoodig of nuttig acht.
Wijzigingen in het reglement op de rechterlijke organisatie
en het beleid der justitie in Nederlandscn-Ind'ië.
In Augustus
1887 (Indisch Staatsblad n°. 153) is in Indie afgekondigd
het in 't vorig verslag (blz. 46) besproken Koninklijk besluit
van 21 J u n i te voren n*. 3 7 , waarbij de redactie van eenige
artikelen van het hierbedoelde reglement in overeenstemming is gebracht niet het tegelijkertijd (Indisch Staatsblad
1837 n'. 152) afgekondigde Koninklijk besluit van genoemdeu datum u°. 3 0 , houdende wijziging in de omschrijving
van de rechtsbevoegdheid van den Hoogen Raad der N e derlanden ais rechter in appel over arresten door het Hooggerechtshof van Nederlandscli-Iudië in eersten aanleg g e wezen.
Residentiejcrechten.
Bij besluit van 21 April 1888 ( I n disch Staatsblad n°. 71) heeft de Gouverneur-Generaal de
bij art. 20 van het reglement op het rechtswezen in de
residentie Zuider- en Üosterafdeeling van Borneo (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 55) gevorderde toestemming verleend,
dat tot het afdoen der zaken behoorende bij het residentiegerecht de resident, behalve ter hoofdplaats van het gewest, ook op de hoofdplaatsen der afdeelingen en onderafdelingen zal kunnen zitting houden.
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Inlandsche rechtbanken.
Bij ieder der landraden te Kendal en te BanjoemSS (tevens voor Tjilatjap) is een rechtskundig voorzitter in dienst gesteld (Indisch Staatsblad 18S8
n°. 31) en bij den eerstgemelden landraad in bij dien te
Tjilatjap een afzonderii'k griffier (Indisch StuutsUad 1888
n*. 22).
Aan den djaksa te Soerakarta is bij Indisch besluit dd. 8

Januari 1888 tijdelijk een adjunct met eenig ondergeschikt

personeel toegevoegd, ten einde hem in zijne drukke werkzaamheden bij te staan.
§ 2. Rechtswezen

in het algemeen.

Gerechtelijke statistiek.
Eene statistiek van de w e r k zaamheden oer verschillende rechtbanken en gerechten in
Nederlandseh-IndiS over de jaren 1881 t/m 1885 is hierachter afgedrukt als bijlage J. Voor 'teerst zijn daarin
ook, doch alleen wat de jaren 1884 en 1885 betreft, eenige
gegevens opgenomen betreffende de militaire rechtspraak.
Under de verschillende tabellen is er voorts ééne (hoedanige
mede niet aangetroffen werd in de bij het Koloniaal Verslag van 18.SÖ overgelegde gerechtelijke statistiek) welke
voor sommige categorieën van rechtbanken vermeldt hoeveel
zaken er in elk der daarin genoemde jaren (1883 t/m 1885)
bij ieder college in het bijzonder te behandelen waren en
hoeveel daarvan telkens op 31 December onafgedaan bleven.
Rechtswezen in de Vorstenlanden op Java. In afwachting
van eene definitieve regeling van het rechtswezen in de
Vorstenlanden op Java is de Gouverneur-Generaal in J u n i
jl. gemachtigd om in de bepalingen der resolutie van
11 Juni 18'J1 n°. 3 0 , waarvan nader afkondiging heeft
p l a a t s g e h a d bij Indisch Staatsblad 187(5 ii°. 140, zoodanige
wijzigingen te brengen als uoodig zijn tot juiste regeling
van de bevoegdheid van den raad van justitie te Samarang
en den residentieraad te Soerakarta in civiele zaken , waarin

gouvernementsonderdanen betrokken zijn, alsmede tot wegneming van onzekerheid aangaande de middelen van voorziening tegen de uitspraken van laatstgemeld college.
Inmiddels heeft de Gouverneur-Generaal bevelen gegeven
om de definitieve herziening van het recht&wezen in de
Vorstenlandc; met de noodige voortvarendheid ter hand te
doen nemen.
Rechtswezen ter Sicmalra's Westkust. Aan het i n ' t vorig
verslag (blz. -tl) onder dit hoofd besproken bezwaar, betreffende de tewerkstelling van tot dwangarbeid veroordeelde
inlanders van Sumatra buiten het eiland, is in den a a n vang van 1888 tegemoetgekomen (verg. lager blz. 67).
Rechtswezen in Benkoelcn. Te gelijk met eene reorganisatie va:, het inlai.dsch bestuur ter hoofdplaats Benkoelen
(zie lager hoofdstuk J , s f d . 1 , §4) is, na bekomen machtiging des Konings, eene daarmede verband houdende wijziging gebracht in het reglement op het rechtswezen voor
de residentie van dieu naam (Indisch Staatsblad 1887 n°. 244).
Rechtswezen ter Sumatra's
Oostkust. Ter gelegenheid
van de invoering met 1 Juli 1887 van het in 't vorig verslag (blz. 47) bedoelde nieuwe reglement op het rechtswezen
in dit gewest (Indisch Staatsblad 1887 n°. 45) zijn, ingevolge eene opdracht van de Indische Regeering, bij eene
circulaire van 21 Mei 1887 (zie n". 4404 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad) door den toenmaligen gouvernements-commissaris voor de reorganisatie van het rechtswezen in de buitenbezittirigen, mr. T. H. D E R KINDEKEN,
aan de krachtens bedoeld reglement met politie en rechtspraak belaste Europeesche ambtenaren de noodige wenken
en voorlichtingen verstrekt in het belang van eene goede
werking der nieuwe regeling.
Rechtswezen in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden. Naar aanleiding van den in een rapport van den
procureur-generaal bij het Hooggerechtshof uitgesproken
twijfel, of de voordeelen , verkregen door de onderwerping
van de residentiCn Amboinaen Ternate (waar te voren afzonderlijke raden van justitie bestonden) aan het rechtsgebied van den raad van justitie te Makasser (zie art. 34
van Indisch Staatsblad 1882 n°. 2 2 ) , wel opgewogen worden
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door het tij [verlies en de meerdere kosten die het gevolg
zijn van de opheffing dier kleinere rechtbanken , is in J uni jl.
dienaangaande het gevoelen van do Indische Regeering
ingewonnen , en haar de vraag gedaan, op hoedanige wijze ,
door herstel van één of meer der opgeheven raden van
justitie , de eventueel als gegrond erkende beswaren kunnen
worden weggenomen.
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1887 gewijzigde dan wel nieuwe statuten goedgekeurd.
De bewilliging van den Gouverneur-Generaal, die volgens
het Indische Wetboek van Koophandel vereischt wordt alvo
rens in Indië naamlooze vennootschappen kunnen tot stand
komen, werd in 1887 verleend voor 20 dergelijke maat
schappijen, waarvan er 5 gevestigd waren te Batavia, 5
te Soerabaija, 2 te Salatiga, 2 te Padang, 1 teCheribon,
1 te Samarang, 1 te Tjandi (Samarang), 1 ta Soerakarta,
Wetyvchig voor inlanders. De voorgenomen regeling van 1 te Blitar en 1 te Menado. In 11 gevallen beoogden de
de onderlinge rechten en verplichtingen van werkgevers opriciiters het drijven van cuHiuirondernemingen (daaronder
en werknemers in de residentie PalemLaug is — gelijk één vennootschap die haar werkkring buiten Nederlandsenreeds werd aangeteekend op hlz. J8G van het vorig verslag — Indië had). Van do 9 andere vennootschappen beoogden 2
tot stand gekomen bij ordonnantie van 4 November 1887 de oprichting van een ere lietfor.ds voor kleiue sommen (de
(Indisch Staatsblad n . 201). Voor de residentiëuTernate Padangsche en de Samarangsehe hulpbank), 2 de exploi
en Ambeina zijn gelijksoortige regelingen vastgesteld bij tatie van apotheken, 1 de oprichting van eene touwfaordonnantiën van 29 April 1888 (Indisch Staatsblad n<». briek en het drijven van andere industrieën te Buiteii/iorg,
1 de oprichting van eene ijsfabriek te Padang, 1 de verdere
74 en 76).
exploitatie van een hotel en wagenverhuurderij, terwijl de
beide andere waren de »Soerabaijasche sleepboot-maat
Rechtspersoonlijkheid tan tereeniginaeu; naamlooze ven schappij " en het » Prau wen veer te Menado ".
nootschappen. In 1887 zijn in Indië op den voet van het
Onder de in 1887 hier te lande — ingevolge bewilliging
Koninklijk besluit dd. 28 Maart 1870 n*. 2 (Indisch Staats i bij Koninklijk besluit — tot stand gekomen naamlooze
blad n°. (54) 32 vereenigingen als rechtspersoon erkend, j vennootschappen waren er insgelijks 20, welker werkkring
waarvan 28 waren aangegaan voor onbepaalden tijd, 1 I tot Nederlandsch-Indië betrekking had (16 cultuurm.iatvoor 99 jaren, 1 voor 75 jaren, 1 voor 29 jaren en 1 voor i schappijen, 1 tot bat drijven van handel ter Oostkust
25 jaren. Vijf er van waren Chiueesche vereenigingen, en ! van Sumatra , 1 tot den handel in tropische planten , zaden
onder deze waren vier van godsdienstigen aard (Indisch i enz., voorts de mHnbonwinaatschappn Tam bang Salida, en
Staatsblad 1887 u<>s. 16, 78, 80 en 81), terwijl do vijfde | eindelijk de Dordsche maatschappij tot het opsporen en
de stichting van een familiefonds beoogde (Indisch Staats ezploiteeren van petroleum bronnen on Java).
blad 1887 n°. 17). Twee van de andere vereenigingen
Eene nadere opsomming van al de hierbedoelde naam
zijn reeds op blz. 48 en 102 van het vorig verslag ge looze vennootschappen vindt men in bijlage K hierachter,
noemd, namelijk de »Indo-Europeesche laudbomvmaat- waaruit onder andere blijkt dat het maatschappelijk kapi■chapptj tot het stichten van landbouw-koloniën Toor be ■ taal van de 11 in Indië en de 16 in Nederland opgerichte
hoeftige Indo-Europeanen" (Indisch Staatsblad 1887 n*. 93) ! vennootschappen voor Indische cultuurxaken respectievelijk
en de » Vereeniging tot het stichten van een immigranten- bedroeg f 7 202400 •) en f 11590(00. Voor de overige 9
asyl te Medan" (Indisch Staatsblad 1887 n°. 59). De Indische vennootschappen te zamen was liet maatschappelijk
overblijvende 25 vereenigingen waren de volgende: vier kapitaal f 315 (i00 en voor de overige 4 Nederlandsche te
vereenigingen tot het oprichten, enz. van scholen , namelijk zamen f 3 050 000, in welk laatste bedrag de mijnbouwvan » scliolen met den Bijbel te Batavia ", van eene ambachtfl maatschappij Tambang Salida deelde voor f 2 100 000. In
school aldaar, van eene Frübelschool te Soerakarta en van : totaal derhalve f 22 157 400, namelijk f 7 517 40') voorde
teue gymnastiekschool te Makasser (Indisch Staatsblad 20 Indische en f14 640 000 voor de 20 Nederlandsche ven
1887 los. 13, 230,200 en 2); — eene vereeniging van zusters nootschappen.
van liefde te Padang, in het bijzonder beoogende de op
Vijftien ree Is vóór 1887 en twee in dat jaar erkende
voeding en het onderwijs der vrouwelijke jeugd (Indisch vennootschappen erlangden in Indië bewilliging op de wij
Staatsblad 1887 n°. 142); — eene te Samarang tot stand ziging harer akten van oprichting, terwijl aldaar voor één
gekomen vereeniging, genaamd «Soerja Soemirat" (de vennootschap bewilliging werd verleend op de verlenging
opkomen 'e zon), tot het verleenen van hulp en bijstand van haren duur en voor ec;e andere de termijn werd ver
aan Europeanen die buiten hunne schuld in armoe Ie zijn lengd , binnen welken hare nog niet uitgegeven aandeelen
geraakt (Indisch Staatsblad 1887 n°. 126 en 1688 n°. 104); — moesten zijn geplaatst.
eene te Batavia opgerichte officiersvereeniging tot onder
linge ondersteuning van nagelaten betrekkingen (Indisch
Gelijkstdllinj met Europeanen ,- rechtstoestand tan personen.
Staatsblad 1887 n°. 99); — een begrafenisfonds te Soerabaija
(Indisch Staatsblad 1837 n°. 214); — eene vereeniging tot Art. 109, laatste alinea, van het Regeeringsreglement vond
ten aanzien van 34 inlauders, allen
het oprichten van een proefstation voor suikerriet in Oost- in 1887 toepassing
:
Christenen
).
Op
9
verzoekers kon de bij dit wetsvoor
Java (Indisch Staatsblad 1887 n°. 125); — eene landbouwvereeniging te Blitar (Indisch Staatsblad 1887 n°. 111); — schrift bedoelde gelijkstelling met Europeanen niet aanstonds
en eindelijk vijf vereenigingen tot gezellig verkeer, drie worden toegepast, omdat zij nog niet op de voorgeschreven
schietvereenigingen , twee gymnastiekverenigingen, eene wijz • (Indisch Staatsblad 1883 n°. 192) in het wettig bezit
vereeniging tot het stichten van een openbaren tuin (te van een geslachtsnaam waren gekomen. Overigens werden
Padang), eene muziekvereeniging, eene muziek- en tooneel- gedurende 1887 8 verzoeken om gelijkstelling met Euro
peanen al aanstonds afgewezen, en wel 1 dat — zonder
vereeniging, eene leesinrichting en een leesgezelschap.
Verscheidene verzoeken om erkenning als rechtspersoon behoorlijke machtiging — namens een ander gedaan was,
konden wederom niet voetstoots worden ingewilligd, hetzij 5 omdat, de belanghebbenden niet geacht kouden worden
om !at de statuten de grondslagen der vereeniging niet voorgoed in de Europeesche maatschappij te hebben plaats
behoorlijk aangaven, hetzij omdat niet bleek dat de ver genomen, en 2 omdat de belanghebbenden betrekkingen
zoeker tot het doen der aanvrage bevoegd was. Overigens bekleedden welke alleen door inlanders kunnen worden
moesten nog twee verzoekeu om rechtspersoonlijkheid vervuld.
Bij een in den aanvang dezes jaars met den Minister van
voor Chineesche vereenigingen worden afgewezen, op grond
dat de redactie der overgelegde statuten niet duidelijk Justitie gevoerd overleg omtrent het verzoek van een hier
te lande vertoevenden Chinees, die behoort of althans ver
genoeg was.
In liet begin van 1888 moest een verzoek om rechts moedelijk zal gaan behooren tot de bevolking van Nederpersoonlijkheid worden afgewezen, op grond dat de statuten landsch-Indië, om naturalisatie als Nederlander, werddetoelieten dat het lidmaatschap der vereeniging werd ver
kregen door inlanders, op wie de bepalingen van het bo
vengenoemd Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 niet toe
Hieronder voor de buiten Ncderlandsch-Indië werkende eulpasselijk zijn. Op gelijke wijze moest worden gehandeld t uu')i-maatschappij
(voor het drijven der tabakscultuur op gronden
met een verzoek om rechtspersoonlijkheid, te verleenen van de lSritish North-Borneo Company) f 240 000.
aan eene vereeniging, welker gewone leden allen inlanders
:
waren.
) Zie de ordonnanticn in Indisch Staatsblad 1887 n». -20, 36,
Van 12 reeds vroeger erkende vereenigingen werden in 61, 09, 73, 107, 140, 145, 149, 151, 211, 212 en 229.
Han ielingen der Staten-Generaal. Bijlager.
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zerzijds de inwilliging van dat verzoek ontraden , omdat
door toekenning van de hoedanigheid van Nederlander
(aannemende, wat in casu nog quaestieus scheen, dat de
belanghebbende, die volgens de Indische wetgeving tot de
met de inlanders gehjkgestelden behoort, na naturalisatie
als Nederlander, zou zijn te rangschikken onder de Europeesche en met deze gelijkgestelde ingezetenen) zou worden
ter zijde gesteld het uitdrukkelijk voorschrift van het Regeeringsreglemeut (art. 109), dat inlanders en met dezen
gelijkgestelden (waaronder Chineezen) slechts op den voet
van dat artikel (dat is krachtens eene ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal) tot de Europeanen en met dezen
gel ijkgestelden kunnen overgaan. Het verzoek zou dus,
naar het dezerzijdsch oordeel, in elk geval eerst in overweging zijn te nemen , nadat de belanghebbende bleek
voldaau te hebben aan de eischen die in Indië gelden
om tot eene gelijkstelling met de Europeesche bevolking
dier gewesten te worden toegelaten en die gelijkstelling
verkregen had.

zekerheidsmiddel verschaft het besluit den Staat verder
voor zijne uitgestelde vorderingen een voorrecht op alle
roerendeen onroerende goederen van den schuldenaar, met
eerbiediging echter van de rangorde der bevoorrechte ins^hulden, genoemd in art. 1149 van het Indisch Burgerlijk
Wetboek.

Handels- en fabrieksmerken. Aangezien eene rechterlijke
uitspraak als bedoeld werd op blz. 49 van het vorig verslag , — waarvan zou afhangen of het noodig zou zijn de
bij het Koninklijk besluit dd. 6 April 1885 n°. 13 (Indisch
Staatsblad n c . 109) voor Nederlandsch-Indië uitgevaardigde
bepalingen op de handels- en fabrieksmerken te wijzigen
of aan te vullen, — zich te lang liet wachten, en inmiddels door verschillende Regeeringen de wensch was uitgesproken dat voor Nederlandsch-Indiö zou worden toegetreden tot dz internationale overeenkomst betreffende dit
onderwerp op 20 Maart 1883 te Parijs gesloten (zie Nederlandseh Staatsblad 1884 n°. 53), heeft de Regeering hier
te lande. naar aanleiding van een voorstel van den Gou§ 3. Burgerlijk recht, handelsrechl en burgerlijke
verneur-Generaal en na verkregen Koninklijke machtiging,
rechtsvordering.
tot zoodanige toetreding besloten, waartoe zal worden
overgegaan met 1 October 1888; terwijl inmiddels in lndie
zullen
worden afgekondigd de wijzigingen en aanvullingen
Verlijden van akten van eigendom en hypotheek- Ten
in verband daarmede, in het aangehaalde besluit van
einde ook na de overbrenging van den gewestelijken be- I 6die,
1885 zijn gebracht bij Koninklijk besluit van 10
stuurszetel der residentie Oostkust van Sumatra van Beng- JuliApril
1888
n°. 31.
kalis naar Medan (Maart 18S7) ter eerstgemelde plaats de '
gelegenheid te laten bestaan tot het doen in- en over- \
schrijven enz. van vaste goederen — hetgeen voor belangFaillissementen. Ten vervolge op een soortgelijk overhebbenden wenschelijk werd geacht wegens den verren zicht, als bijlage J gevoegd bij het Koloniaal Verslag van
afstand tussehen Bengkalis en Medan en de beperkte ge- 1871, betreffen Ie liet aantal in Nederlandsch-Indië bemeenschap tusschen beide plaatsen — is bij ordonnantie handelde faillissementen gedurende de jaren 1806 t/m 1870,
van 15 Juli 1887 (Indisch Staatsblad n°. 129) de assistent- is thans ontvangen een dergelijk , eenigszins in anderen
resident van Bengkalis bevoegd verklaard tot liet verlijden vorm samengesteld overzicht, loopende over de jaren 1883
van de akten bedoeld bij art. 1 der publicatie in Indisch '■t/m 1887. va eerstgemelde vijf jaren beliep het aantal
Staatsblad 1834 n°. 27.
uitgesproken faillietverklaringen achtereenvolgens 67, 67,
In de residentie Djokjokarta, waar in den aanvang van 105, 69 e:i 60, ofte zarnen 368 (van Europeanen 60,
1888 een gewestelijke secretaris is in dienst gesteld, zijn , Chineezen 265, andere vreemde oosterlingen 41 en inlaningevolge de ordonnantie van ."50 Januari 1888 (Indisch ders 2). terwijl ge'urende het tijdvak waarover het hierStaatsblad n°. 32), de functiën, uit het aangehaalde artikel ! achter als bijlage L afgedrukt overzicht loopt, het aantal
voortvloeiende, van den ter hoofdplaats bescheiden assistent- faillietverklaringen bedroeg: in 1883 58, in 1884 55, in
1885 99, in 1886 113 en in 1887 110, of te samen 435
resident overgegaan op den gewestelijken secretaris.
(van Europeanen 61 ' ) , Chineezen 294 : ) en andere vreemde
5
Uitvoering ran het derde lid van de wet van 25 December oosterlingen 80 ). Van de 110 faillietverklaringen in 1887
18SG (Xederlaudsch /Staatsblad n". 247, Indisch Staatsblad voorgekomen (hiervan 105 welke bijzondere kooplieden gol1887 iC. 34), houdende maatregelen in het belang der gou- j den , zijnde 8 Europeanen, 69 Chineezen en 28 andere
TerneMcnts-snikerculluur op Java. Daar, ingevolge het j vreemde oosterlingen, en 5 welke vennootschappen onder
hun bij de wet van 25 December 1880 (zie vorig verslag eene firma betroffen) waren op 1 Januari 1888 nog niet
blz. 165) verleend uitstel, de op contract met het Gou- \ beëindigd 87, terwijl dit nog met 65 faillietverklaringen
vernement werkende suikerondernemers den cijns wegens j van de jaren 1883 t/m 1886 het geval was. Als beëinden g)uvernementsaanplant voor de helft eerst gedurende | digd zijn dus over het laatst behandelde vijfjarig tijd1892 tot en met 189') behoeven te betalen en alsdan de \ vak te vermelden 283 faillissementen, waarvan door acwaarborg voor behoorlijke kwijting niet meer bestaat, I COOrd 73, door vereffening 196, door te-niet-doening van
dien art. 16 hunner tot 189i werkende contracten oplevert ; de faillietverklaring 9 en op andere wijze 5. Voor ver(zie Indisch Staatsblad 1871 n°. 233), is bij diezelfde wet dere bijzonderheden, zooals omtrent het passief en actief
aan den Koning voorbehouden het vaststellen van maatre- j der boedels, bet aan de schuldeischers uitgekeerde pergelen, om ook na afloop van bedoelde contracten de betaling I centage hunner vorderingen, de kosten van het faillissete verzekeren van de bedragen waarvoor uitstel is verleend, ! ment in verhouding tot het actief, het aantal vervolgingen
alsmede van de boeten welke ter zake van wanbetaling wegens bedriegelijke of eenvoudige bankbreuk, meent men
mochten verschuldigd zijn. Bij wijze van aanvulling van met eene verwijzing naar de aangehaalde bijlage L te mogen
het burgerlijk recht is ee:ie daartoe strekk.nde voorziening, volstaan.
nadat de Raad van State was gehoord , tot stand gekomen ■■ In 't laats: van 1887 is bij de Indische Regeering de
bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1888 i.°. 17 (Indisch j vraag aanhangig gemaakt of er, na de ree Is vroeger aanStaatsblad n°. 72). De Staat zal nu verhaal hebbeu zoowel bevolen , docii ondoeltreffend geoordeelde voorzieningen
op den schuldenaar (of op diens erfgenamen) als op den : (zie laatstelijk het verslag van 1885 blz. 54), niet andere
eigenaar of mede-eigenaar der fabriek, wanneer de eigendom middelen zouden zijn uit te denken om een einde te maken
daarvan voor het geneel of voor een gedeelte, op welke ; aan bet misbruik door vreemde oosterlingen van het failwijze ook, in handen komt van een ander dan den scliul- ; lissement gemaakt, waarin zij vaak een uitweg zoeken
denaar. De Gouverneur-Generaal is echter bevoegd ver- j om zich van aangegane verplichtingen te ontslaan. Meer
klaard om — des gevraagd — toestemming te verleenen !
dat, bij eigendomsovergang van de fabriek, alleen de
nieuwe eigenaar als schuldenaar worde gesteld in plaats !
van zijn voorganger in den eigendom. Ter wegneming van
') Hieronder 23 faillietverklaringen van vennootschappen onder
mogelijke onzekerheid nopens de toepasselijkheid van lijfs- eene
firma, waarvan uitsluitend Europeanen de firmanten waren.
dwang wanneer na afloop van het gouveruementscontract
de fabriek geheel of gedeeltelijk op een ander mocht zijn
*) In 10 gevallen werd de faillietverklaring uitgesproken van venovergegaan, verklaart het besluit dat art. 581 n°. 4 van
onder eene firma, waarvan defirmantenniet tot de
het reglement op de burgerlijke rechtsvordering op de hier- nootschappen
Europeanen behoorden. Deze 10 gevallen zijn hier verantwoord t>ü
bedoelde vorderingen ook dan van toepassing blijft. Als de faillissementen der Chineezen.
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bepaaldelijk wordt thans in Indiö nagegaan of voor Nederlandsch-Indie niet alvast eene partieele regeling aanbeveling
zou verdienen, in den geest van sommige der denkbeelden,
door de commissie voor herziening van het Nederlandsche
Wetboek van Koophandel nedergelegd in een door haar
bewerkt » on 1 werp eener wet op het faillissement."

Bezwaren die waren ondervonden met de invordering van
kosten ten laste van personen die, vóór de tenuitvoer
legging van het vonnis in Indië, naar Nederland waren
vertrokken, hebben aanleiding gegeven tot eene gedachtenwisseling tusschen het Opperbestuur en de Indische Regee
ring over eene herziening van de omtrent de invordering
van geldboeten en gerechtskosten bestaande bepalingen
(zie
art. 347 en volgende van het reglement op de straf
Vertooning van het scheepsjournaal. Bij Indisch Staats
vordering).
Onlangs is door de, Regeering hier te lande
blad 1888 n°. 73 is bepaald, dat de vertooning der jour
nalen, bedoeld i-t de artt. 379, 380 en 381 van het Indisch het denkbeeld opgeworpen om de gerechtskosten waartoe
Wetboek van Koophandel, ook kan geschieden ten over iemand bij strafvonnis is veroordeeld, nadat het bedrag
staan van den onderhaven meester , ter plaatse waar een daarvan door den rechter is vastgesteld , met boeten te
doen gelijkstellen , zoodat zij, evenals deze, bij lijfsdwang
zoodanig ambtenaar is aangesteld.
zouden kunnen worden ingevorderd. Hieromtrent wordt
het advies ingewacht loowel van de commissie tot het
Gemengde. hv.irAijken. In het afgeloopen jaar kwamen ontwerpen van een nieuw strafwetboek, als van de Indische
93 huwelijkeu (27 meer dan in 1886) tot stand tusschen Regeering, welke uitgenoodigd is dienaangaande ook het
personen behojrende tot de inlandsche bevolking (of met Hooggerechtshof te raadplegen.
dezegelijkgeslelden)en Europeanen, nadat de eerstbedoelden,
overeenkomstig de bij art. 15 der Overgangsbepalingen tot de
nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde, zich vo<>raf hadden
UUltveriaj van vreemdelingen. In het afgeloopen jaar
onderworpen aan de Europeesche wetgeving betreflende het werden van onze zijde aan het Bestuur der Straits-Settleburgerlijk- en handelsreeht. Zooals uit bet volgend staatje ments uitgeleverd 3 personen, namelijk een uit Pondichery
blijkt, bevonden zich onder die 93 niet-Europeanen 62 uerkouistijt persoon , die van oplichting werd beschuldigd ,
Christenen.
een inlander uit de Straits-Settlenvnts, beschuldigd van
moord, en voorts een Chinees, beschuldigd van diefstal
met braak. Omgekeerd werden aan het Indisch Bestuur
uitgeleverd één Europeaan , wien valschheid in geschrifte
H U W E L I J K E N TUSSCHEN
was ten laste gelegd, en twee Chinetzen die van diefstal
Ressort
in gewapende bende waren beschuldig 1.
inland
Europeesche mannen eu
sche
Aangezien de terechtstelling van de beide in 't vorig
van den
mannen
verslag (blz. 50) vermelde Cbineezen, die, ais beschuldigd
(Chris Totaal.
van zeeroof, gepaard met moord, door het Bestuur der
raad van justitie inland inland Chinee- Chinee- tenen)
sche
sche
sche
Straits-Settlements aan de Indische Regeering waren uit
sche
en
te
(Chris
(niet(Chris Euro
(oietgeleverd, bij vonnis van den raad van justitie te Batavia,
Christen) ten) Christen) ten)
peesche
Bekrachtigd bij arrest van het Hooggerechtshof, werd ge
vrouwen.
vrouwen. vrouwen. vrouwen.
vrouwen.
weigerd . zijn die lieden op 's lauds kosten teruggezonden
naar Pinang, vanwaar de uitlevering had plaats gehad.
II

8

1

4

Samarang. . . .

7

10

4

-2

Soerabaija . . .

1

5

■

3

n

Makasser....

|

'_6

1

Totaal . .

23

M

8

1

U

1

9

»

5

7

12

31

13

93

Vergoeding van kosten in burgerlijke zaken voor den rijks
raad te Ternate. Het kwam der Indische Regeering niet
billijk voor, om ten aanzien van deze rechtbank, die o. a.
rechtspreekt in burgerlijke vorderingen door gouvernements-oiiderdanen tegen die der vonten, de bepaling te
handhaven dat de rechtspraak kosteloos geschiedt, ten
gevolge waarvan de betrokken griffier en deurwaarders
verstoken waren van de hun elders toekomende reeb ten
en salarissen. Bij Koninklijk besluit van 21 Juni 1888
ii°. 25 is derhalve de Gouverneur-Generaal gemachtigd
om, op het voetspoor van art. 85 van het n glemcnt op
het rechtswezen in de residentie Teruate (Indisch Staats
blad 1882 n°. 32). uitdrukkelijk aan te wijzen, hoever
zich de veroordeeling in de kosten bij burgerlijke processen
voor den gezegden rijksraad kan uitstrekken.
§ 4. Strafrecht en strafvordering.
Strafwetboek voor Europeanen. De commissie tot het
ontwerpen van een nieuw strafwetboek voor Europeanen
in Indië (zie vorig verslag blz. 49) zet hare werkzaamheden
geregeld voort. Het advies van den procureur-generaal
bij het Hooggerechtshof in Xederlauclsch-Indië over een
door den directeur van justitie vervaardigd ontwerp is in
hare handen gesteld; terwijl nog wordt ingewacht het
advies van het Hooggerechtshof zoowel over dit ontwerp
als over het aan te nemen strafstelsel in het algemeen.
Invordering van boeten en gerechtskosten in strafzaken.

Gratie, en remissie van straffen. De Gouverneur-Generaal
had in 1887 nopens 75 verzoeken om gratie van de dood
straf t>' beslissen. Aan 59 veroordeelden, waaronder 4 Euro
peesche en 2 inlandsche militairen , werd lijfsgenade, ge
schonken , doch aan 16 anderen, waaronder 1 militair
(inlander), werd de doodstraf voltrokken, evenals aan 3
t ' '.ie straf veroordeelden (l Europeesch militairen 2 in
landers) die niet om gratie hadden verzocht.
Ter gelegenheid van de viering van 's Koniugs verjaar
dag erlangden in 1887 03 Europeesche . benevens 792 in
landsche en iret dezen gelijkgestelde veroordeelden geheele
of gedeeltelijke kwijtschelding van straf.
Op de verzoeken van i23 ter zake van berriberri in
ziekengestichten verpleegde veroordeelden tot dwangarbeid
om gratie van straf, werd in 1887 gunstig beschikt, nadat
door eene geneeskundige commissie (zie Bijblad op het
Indisch Staatsblad n°. 4331) te hunnen aanzien verklaard
was dat verdere verpleging gcva uitzicht op herstel gaf.
Aon 31 veroordeelden tot dwangarbeid v e r d , bij wijze
van belooning, gratie of remissie van straf verleend, als:
aan 7 wegens lofwaardig gedrag en goede plichtsbetrachting
ui; het uitvoeren van bevolen diensten onder het werkdadig
vuur van den vijand in Atjeh ; aan 3 wegens andere bui
tengewone diensten aldaar; aan 1 die, tengevolge van eene
] in en door den dienst van den lande b 'komen verwonding,
het volkomen gebruik van een der armen moest missen;
: aan 2 voor bewezen buitengewone diensten bij gelegenheid
: van het omslaan in de Merawang-rivier (Banka) van eene
I prauw waarin zij met andere lotgenooten werden vervoerd;
; aan 17 voor buitengewone diensten , bewezen bij de ver! volging van TOEMENGGOEXG GA.UAR en zijne aanhangers
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo (zie vorig
verslag blz. 13), en eindelijk aan 1 die zich bijzonder ver
dienstelijk had gemaakt bij een militairen tocht tegen de
Raija-Battaks in het landschap Padang (Sumatra's
Oostkust).
In het geheel werd in 1887 door den Gouverneur-Gene
raal aan 1276 veroordeelden (waaronder 49 militairen van
leger en vloot) gratie of remissie van straf verleend , zooals
het volgend overzicht nader aanwijst.
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Euro-

Chi- Ara- InlunB M M neezen bieren. ders. Totaal.

Aard der straffen.

Doodstraf

o) 4

Tuchthuisstraf

'0 7
9

Kruiwagenstraf

'') 1

t) 4

14

Detentie
Gevangenis

047

Dwangarbeid il tn binten den
ketting

57

Bannissement

r)64

r

9

n

14

t) i

48

//)994

1057

3

3

14

72

Ti

Geldboete

43

Verbeurdverklaring

15
1

n

Ontzetting van de rechten en
bevoegdheden vermeld in art.
22 van het strafwetboek voor
inlanders

1

Provoost

n

Totalen . . .

1 •-'.".

71

59
11

1071

1

1
1
1276

n) Allen militairen, van wie zich hadden schuldig gemaakt:
2 aan feitelijke insubordinatie, 1 aan feiteljjke insubordinatie tweemalen gepleegd en 1 aan feitelijke insubordinatie tweemalen geploegd
en insubordinatie door woorden en gebaren.
/>) Veroordeeld wegens moord.
<•) Hieronder 2 militairen, die tot de doodstraf veroordeeld waren
wegens het aanlegden en zich aan het hoofd stellen van eene samenrotting. Van de 52 overigen , allen burgerpersonen , waren veroordeeld: 1 wegens vadermoord, 18 wegens moord, 2 wegens moord
en poging tot moord, 5 wegens moord gevolgd door diefstal, 1
wegens moord gevolgd door diefstal onder verzwarende omstandigheden, 2 wegens moord en het met voorbedachten rade toebrengen
van kwetsuren , eene ziekte van meer dan twintig dageu ten gevolge
gehad hebbende, 1 (een Balinees) wegens het maken van amok,
waarbij twee personen gedood en vier gewond werden , 1 wegens
doodslag gevolgd door diefstal en gestrekt hebbende om het plegen
van den diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en de ontdekking daarvan te voorkomen , 2 wegens doodslag gestrekt hebbende
om een ander misdrijf gemakkelijk te maken en de ontdekking daarvan te voorkomen, 1 wegens het plegen van gewelddadigheden
tegM een magistraatspersoon van de administratieve macht in de
waarneming zijner bediening, dadelijk den dood ten gevolge gehad
hebbende, en eindelijk 18 wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden.
(/)

Hieronder 2 militairen.

e) Allen schepelingen der militaire marine.
f)

Hieronder 30 militairen.

g)

Schepeling der militaire marine.

Ii) Hieronder G militairen.

§ 5.

Gczait<j?uiswczed.

Gehouwen. In 1887 werden 27 nieuwe gevangenissen
betrokken , waarvan 8 afdeelings- en 19 districtsgevangenissen. De 8 eerstbedoelden waren rlie te Boekaboemi ::. de
Preanger Regentschappen , te Boijolali en Ampel in Soer a k a r t a , te Padan^ Sidempoean en Baligé ter Sumatra's
"Westkust, te KottaAguiig i n d e Lampongsche Districten,
zoomede te Kepahiang en Tebmg T m g g i in Palembang
(op beide laatste plaatsen diende daartoe het reduit der versterkingen). Van de plaatsen waar nieuwe districtsgevaugenissen betrokken werden , waren er 10 op J a v a , 1 ter
Sumatra's W e s t k u s t , 1 in Benkoelen en 1 in de residentie
Timor. Voorts werd het dwangarbeiderskwartier te Batavia

[Neueri. (Oost-) IodiB.]

vergroot door de bijbouwing van 4 bamboezen loodsen tot
tijdelijke voorziening in het gebrek nan plaatsruimte; kreeg
de gevangenis te Singkarah (Sumatra's Westkust) uitbreiding ; onderging bij de gevangenis te Tandjong Poera
(Oostkust van Sumntra) de uit tijdelijke materialen bestaande ziekenzaal wegens bouwvalligheid vernieuwing,
en werd de gevangenis te Amboina verbouwd om tevens
tot dwangarbeiderskwartier te kunnen dienen. Overigens
werden aan verschillende gevangenissen verbeteringen of
herstellingen aangebracht, deels tot bevordering van den
gezondheidstoestand (door het leggen van vloeren van portland-cement , het boren van artesische putten en het maken
van goten), deels ter voorkoming van ontvlucbting (door
de vensters der door het opzichtvoerend personeel bewoonde
k a m e r s . die het uitzicht hebben op de gevangenlokalen ,
van tralies te voorzien , of door het aanbrengen van ijzeren
deuren aau de kamers en aan den ingang der gevangenis),
deels tot onderhoud of voor eene andere indeeling van het
gebouw.
In J u n i 1887 gingen de vrouwelijke veroordeelden tot
dwangarbeid van het opgeheven land bouw-etablissement te
Soekaradja nabij Banjoewangi (Bezoeki) over naar de voorloopig voor haar bestemde centrale strafinrichting te Soerabaija (zie vorig verslag blz. 50). Ook werd de districtsgevangenis te Muntok (Banka) o n t r u i m d , omdat het
dwangarbeiderskwartier aldaar voldoende ruimte aanbood
voor de aanwezige gevangenen en omdat er behoefte was
aan een gebouw tot tijdelijke opneming van de voor den
mijnarbeid aangebrachte Chineesche immigranten t n tot
huisvesting van ontslagen veroordeelden , die te Muntok
moesten verblijven in afwachting van scheepsgelegeuheid
om naar hunne vroegere woonplaats te worden teruggevoerd.
Te Kroë (Benkoelen) vernielde een door onvoorzichtigheid
ontstane brand de gevangenis, waarin tevens het zoutverkooppakbuis werd gehouden. Een ander ongeval trof de
gevangenis te Taba Peuandjoeng in de Ommelanden van
Benkoelen , waarvan een der blokken , terwijl men bezig
was het gebouw te herstellen, door eene aardbeving instortte. Bij geen der beide ongevallen had men persoonlijke
ongelukken te betreuren. In de behoefte aan eene gevangenis
te Laboeha (Batjan) bleef men nog voorzien door een gehuurd gebouw ; te Mandhor (Westerafdeeling van Borneo)
was zulks niet meer noodig nu sedert 1 Januari il. de
tijdelijke eontróie-afdeeling van dien naam is opgeheven

(verg. blz. 15 biervóór).
Statistiek , enz. De laatst verzamelde statistische opgaven
betreffende het aantal gevangenen (zie bijlage M hierachter)
reiken niet verder dan het jaar 1886. Zij doen zien dat
bij het einde van dat jaar het aantal burgerlijke en militaire veroordeelden in Nederlandseh-Iudië bedroeg 20 050
en dat der preventief gevangenen (waaronder ook die veroordeelden wier vonnis nog niet in kracht van gewijsde
was gegaan) 4 9 5 0 , te zamen 25 000 ' ) , terwijl genoemde
totalen op 31 December 1885 (met toepassing van eene
kleine verbetering in de verleden j a a r gedane opgaven)
bedragen hadden 19 586 en 4 5 2 4 , te zamen 24 110 ').
De gebruikelijke specificatie over beide jaren laat men
hier volgen.

') Ongerekend p. m. een 400-tal in de gevangenis-tabellen niet
verantwoorde veroordeelden tot dwangarbeid, verpleegd in het berriInrri-gesticht te Buitenzorg (zie de noten <j en // op de volgende bladzijde). Overigens vermeldt de aangehaalde bjjlage M nog
afzonderlijk op uit. 1886 317 „doortrekkende gevangenen"', tegen
309 op uit. 1885. Of de opgegeven totalen van 25 000 en 24 110
ook met dit aantal moeten worden verhoogd, dan wel of de doortrekkende gevangenen in die totalen reeds verantwoord zjjn, is uit
de hier te lande ontvangen opgaven uiet met zekerheid op te maken.

Bijlage C.
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;tl December 1880.

Bi December 1885.
CATEGORIEËN VAX GEVANGENEN'.

Kiiropeaiieil.

Vreemde

Inlanders.

loOstellillgCU.

Euro
peanen.

Vreemde

I nlandors.

oosterlingen.

Aainivzni ui i/r /; II il/1 r / ij '• '• ge—*ge»lum.
Veroordeelden
die zich reeds opde
hun m | M t M
strafplaats bevon
den (waaronder
de in Atjeh (^deta
cheerde dwangar
beiders) :
Veroordeelden
wier vonnis reeds
in kracht van ge
wijsde was gegaan,
maar die zich nog
niet op hunne defi
nitieve strafplaats
bevonden:

burgerpersonen

«)C0(1)

uit bet leger afgevoerde militairen
(personen die van den militairen
stand vervallen zijn verklaard of
aan wie tijdelijk bel recht is ont
zegd om als militair te dienen) .

0) 45

militairen der landmacht .

10M

(17)

<)
19

07

(1009)

1241

008

(18)

lo

2551

(130)

211

17 737

b) 42

')

31

27

3

18

. .

.

27

I personeel der militaire marine .

.

3

21

14

431

(16)

38

(2)

2G

2151

(110)

118

(2)

wier zaak wel reeds door den eer
sten rechter was afgedaan, maar
voor wie de termijn tot liet aanteekenen van revisie, appel of
cassatie nog niet was verstreken.

474

(20)

11

004

(31)

19

wier zaak nog by den hoogeren
rechter aanhangig was
. . . .

1141

(33)

CC

1219

(42)

74

7

120

(15)

burgerpersonen

(21)

uit het leger afgevoerde militairen
(die hunne straf in Nederland
moesten ondergaan, maar nog niet
derwaarts opgezonden waren). .
wier zaak nog door den eersten
rechter moest worden afgedaan .

Preventief
gevangenen
(allen burgerper
sonen) :

17 028 (1065)

die nog wachtten op het verstrijken
van den termijn na welken het
vonnis of arrest kon worden ten
uitvoer gelegd

3C1

(IC)

13(2)

(2)

(1)

Aanwezig in ile militaire
gevangenissen en in ét
provoosthuizen. e)
militairen der landmacht
Veroor
deelden:

Preventief
macht)

gevangenen

10

/) 132

(militairen der land
011G*

Totalen

481*(1)

v e r o o r d e e l d e n wier vonnis in kracht
van gewijsde was gegaan

838* (1)

p r e v e n t i e f g e v a n g e n e n (daar
onder ook die v e r o o r d e e l d e n wier
vonnis Mf Md in kracht van gewjjsde
was gegaan)

149*

Totalen als boven

.

.

.

481* (1)

48

O 88

40*
22 303* (1259)
24 110

Verdeeling
der
totalen in:

/) 58

31*

/■) 8 t i *

uit het leger afgevoerde militairen (per
sonen die van den militairen stand ver
vallen zjjn verklaard of aan wie tijdelijk
het recht is ontzegd om als militair te
dienen)

1320

(21)

437(2)

(1281)

25 000

IS 130* (1080)

1124

(19)

4173* (179)

202

(2)

22 303* (1259)

1320

(21)

//) 24 110 (1231)

23 008 (1245)

333

18 400

104(2)

1555

(21)

(1027) 1251

(21)

334

(3)

(1271)

4 542 (218)

437(2) 23 008 (1245)

1."».">

(24)

9) 25 000 (1271)

a) De tnsschen ( ) geplaatste cijfers wijzen het getal der vrouwelijke gevangenen aan. Haar getal is onder het ter linkerzijde uitge
trokken totaal begrepen.
b) Hieronder ook die (Europeescho) gewezen militairen die hunne straf hier te lande ■Metten ondergaan, maar nog niet herwaarts
opgezonden waren.
c) Niet atzonderlijk opgegeven; begrepen onder de rubriek „ burgerpersonen".
il) Niet afzonderlijk opgegeven (zie noot Ii).
e) De cijfers onder dit hoofd leveren eenige kleine verschillen op niet die op blz. 44 hiervóór, waaromtrent in de hier te lande ont
vangen opgaven geen toelichting is verstrekt.
f) Hieronder ook Afrikanen. (De getallen, waarbij een * is geplaatst, zijn ontleend aan verbeterde opgaven.)
g) Ongerekend 421 veroordeelden tot dwangarlxid (inlanders en vreemd
ist.rlingeii) ter zake van berriberri verpleegd in het zoo
genaamd berribcrri-gesticht te Bnitenzorg, welke veroordeelden — van 1'adang en Soerabaija naar Atjeli gezonden — van daar wegens
ziekte niet naar de plaats van herkomst, maar naar llatavia zijn geëvacueerd.
h) Ongerekend de in het berriberri-gesticht te Beltenmerg verpleegde veroordeelden tot dwangarbeid, van Atjeh derwaarts geëvacu
eerd. Hun aantal op 31 December 1885 is echter niet opgegeven.
V a n de m u t a t i ë n o n d e r de g e v a n g e n e n g e e f t de v o l g e n d e
s t a a t een o v e r z i c h t , waarbij e c h t e r v a l t o p t e m o r k e n , d a t
de o p g e g e v e n m u t a t i ë n zich niet u i t s t r e k k e n t o t de n o g
H a n d e l i n g e n der Staten-Generaal.

Bijlagen.

1888-1889.

n i e t o p h u n n e definitieve strafplaats a a n g e b r a c h t e veroor
deel ieit (op u i t . 1885 ten g e t a l e van 4 8 3 en o p u i t . J8!SG
t e n g e t a l e van 078).
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Veroordeelden dia zich Op de Preventief gevangenen en dt Veroordeelden die zich op de Preventief gevangenen en de
IIUII aangewenu itnfplaati umlei' <le/.e. c a t e g o r i e nok t e hun a a n g e w e z e n Hl rafjilaals onder deze categorie ook te
bevonden (daaronder nok de
bovondeu (daarondorook de
verantwoorden gevange
Verantwoorden gevangein Atjeh gedetacheerde
in Atji-h gedetacheerde
nen in wier zaak reeds
nen in wier zaak f Is
dwangarbeider»).
dwangarbeiders).
uitspraak was gedaan.
uitspraak was gedaan.
lilllgol pcl'Militairen
■ODên wnarDodarook van
dt'ii militairen tot het leger
sluinl vorwilbehuurvnde
lcii verklaar
den . en per
eil
personeel
sonen wien
tijdelijk het
recht is ont der niilitaire
zegd om als
marine.
militair te
dienen,.

M IJ T A T I B N.

Aanwezig op 1 Januari

.

.

Militairen.

293

20 i n

n
aanr~
? f ( politioneel
brac]
^ ^ V e r o o r d e e l d e n , 100 742
>uwe I
nieuwe.
Bijge
veroor-)
, .
10 042
komen d e e l d e n / a n d e r e n

18819

«)

Militairen.

284

10 580

4 302

a) 1G2

355
03 820

59 578
20

10 070

437

4314

1 153

Aanwezig op 31 December .

Burger
personele

181 809

101

1 033

102

188 007

330

59 079

M

197 790

3G1

03 922

437

208 154

023

G1G54

030

2IÜCI5

G45

08 284

599

I door f
Ktrafein-j politioneel
diging veroordeelden, 102 950
of remis-j
Vermin- sie van /anderen . .
7 492
straf. '
dcrd in door ontslag van rechts)
vervolging. . .
den loop „ executie van de
opgelegde straf .
Tan het | „ verandering van
strafplaats. . .
tl 3C8
jaar:
.. desertie (voorzoo
veel niet in het
opgegeven jaar
ook teruggekeerd).
4 r.03
\ „ overlijden . . .
2 932

181 502
342

7 139

294
20 880

104

38 800

347

20 052

01

42 389

389

5 238

30

252
354

1 999
1 590

19

139
290

13

189 33.'

337

00 292

470

197 528

300

03 470

403

18819

280

4 302

160

19 087

285

4 814

13G

l)

b) 19 105
o)

208

4 975

310

\

in den in hechtenis genomen.
IOOD i u ' t a " ^ u r e gewesten
"
overgeplaatst. . .
van hetjvan desertie terugge.
j keerd (voor zooveel
J a u ' I niet in het opgcgeI ven jaar gedeseri teerd)

Burgerpers men.

Burgerpertonoa (waar
Militairen
onder ook van
den militairen tot het leger
«tand verval
len verklaar hehoorende
den , en per
sonen wien en personeel
tijdelijk het
recht is ont der militaire
zegd om als
militair te
marine.
dienen).

e) 19 374

452

4 950

Volgens verbeterde opgaven.

4) Voor de hier uitgetrokken totalen van 19 105 en 4522 moest eigenlijk gelezen worden 19 103 en 4 5 Ï 4 . maar men heeft die verbeteringen
et kunnen overnemen, omdat niet blijkt tot welke der opgegeven mutatien zij betrekking hebben. Zie overigens het slot van de volgende noot.
r)

Hiervan waren 1783 personen ziek of niet tot arbeid in staut. Bij het einde van 1885 was dit het geval met 2203 van de 19105 veroordeelden.

E e n e specificatie van d e o n d e r s c h e i d e n e categoriei;n v a n
g e v a n g e n e n bij" h e t e i n d e v a n 1 8 8 6 , n a a r g e l a n g zij z i c h
o p J a v a e u M a d u r a d a n w e l o p d e b u i t e n b e z i t t i n g e n be
v o n d e n , e n — w a t de veroordeelden betreft — n a a r g e l a n g

v a n d e strafl'en d i e zij o n d e r g i n g e n , v i n d t m e n i n d e v o l 
g e n d e opgaaf, waarbij het g e t a l v r o u w e n weder afzonderlijk
— tusschen ( ) — is aangeduid.
Op J a v a en
Madura.

V e r o o r d e e 1 d o n aaaawsif in ét iurftrljfkt
o.

voor

zooveel

zij

zich

reeds

op

afoaafM&M.'
de

hun

aangewezen

strafplaats

bevonden,

veroordeeld tot:
t u c h t h u i s - , kruiwagenstraf e n , voor zooveel het t burgerpersonen
personeel der militaire marine betreft, militaire < van den militairen stand vervallen verklaarde personen
gevangenisstraf:
l personeel der militaire marine
burgerpersonen
van den militairen stand vervallen verklaarde personen
UIT ; uit liet leger afgevoerde militairen w i e n tijdelijk het
militaire marine betreft, militaire d e t e n t i e :
\
recht is ontzegd om als militair te dienen . . .
f militairen der landmacht
personeel der militaire marine .

(

Transporteeren

18
21
10
48
1
20
24
11
153

Op de Buitenbezittingcn.
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Op de Bnitenlii'/ittingiii.
8
:.' BB I
1 470 (0)

1 M7
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.... , „
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73

tlsj

en prorootlhuisen :

i, militaire detentie!

4

7o

veroordeeld tot: f
^vangenissliMi
(
P r e v e n t i e f g e v a n g e n e n (daaronder ook die v e r o o r d e e l d e n wier vonnis Mf niet iu kraebt
van gewüsde was gegaan):
burgerpersoncn
militairen
Totalen

n

UI

(183)

950 (40)
72

17 551(1175)

7 449 (90)

3 8i>4
C4

25 000 (1-271)

a) Waaronder begrepen inlandsche militairen der landmacht.

In de voorafgaande opgaven ia geen sprake van liet
aantal gegijzelden, waaromtrent de aangehaalde bijlage 11
mede opgaven bevat. Uit die opgaven blijkt dat bei aantal
der wegens schulden gegijzelden in 1886 steeg van 101
(waaronder 7 vrouwen) tot 106 (waaronder4Trouwen). Ge
durende den loop van het jaar werden nameUjk in gijzeling
gesteld 193 personen en daaruit ontslagen 188. Onder de 106
op 31 December 188(5 nog aanwezige:) (91 op .lava en Hadura
en 15 op de buiten bezittingen) bevonden aicb 2 Europea
nen, 23 inlanders en 81 vreemde oosterlingen. Het aantal
gegijzelden wegens niet-betaling van geldboete klom in 1885
van 15 tot 50 (waaronder 4 vrouwen). Onder deze 50
(waarvan 45 op Java en Madura en 5 op de buitenbezit
tingen) bevonden zich 49 inlanders en 1 vreemde oosterling.
Beliep het aantal in Atjeh van elders ge detacheerde
veroordeelden tot dwangarbeid op uit. 1884 2089 en op
uit. 1885 1036, iu den loop van 1886 kon de sterkte verder
belangrijk worden verminderd , zoodat bij het einde van dat
jaar het aantal teruggebracht was tot 235. Gedurende
1886 werden er in Atjeh 1643 in de sterkte opgenomen .
en daarentegen 2444 daaruit afgevoer.1, waaronder 1991
die om andere redenen dan wegens strafeindiging(tneerendeels wegens ziekte) naar Padang en Java moesten worden
teruggezonden, 339 die in Atjeh overleden, 80 wier straftijd kwam te eindigen en 34 die ontvluchtten en bij l.et
einde van het jaar nog niet waren gevat. In den aanvang
van 1887 is de benoodigde sterkte , die in September 188(5
op 260 man bepaald was, nader vastgesteld op 312 (verg.
vorig verslag blz. 53). Óp 31 December 1887 beliep de
aanwezige sterkte 304 dwangarbeiders.
Nu de behoefte aan werkkrachten van veroordeelden in
Atjeh tot een zoo matig cijfer is kunnen worden terug
gebracht, heeft men ook de handen vrijer gekregen om bij
de aanwijzing der strafplaatsen met de herkomst der veroor
deelden rekening te houden. Ten opzichte van veroordeel
den , behooreude tot de inheemsche bevolking van Sumatra's
Westkust, die hunne straf elders dan ter jilantse der veroor
deeling moeten ondergaan, is dan ook in den aanvang van
1888 besloten de aanwijzing van hunne Strafplaats zoo
danig te regelen dat de straf op het eiland zelf of in de
residentie Riouw en onderbourigbeden wordt uitgediend.
Het was namelijk gebleken dat verwijdering van het eiland
Sumatra van veroordeelden die daar geboren waren of te
huis behoorden wegens de groote gehechtheid van de Sumatranen aan hun geboortegrond en de omstandigheid dat zij
zich moeilijk bij van elders afkomstige lotgenooten aan
sluiten , in vele gevallen voor hun levensbehoud nadeelige
gevolgen opleverde.
Aan twee door den militairen rechter veroordeelde, niet
tnawhen de keerkringen geboren en opgevoede, Europeesche
militairen werd, op hun verzoek , vergund hunr.e tuchthuisstraf in India, in stede van in Nederland, te ondergaan.
Gezondheidstoestand. Nopens de sterfte onder de gevan
genen zijn voorshands nog alleen volledige opgaven voor
handen over 1886, en die opgaven zijn belangrijk gunstiger

dan over 1885. Kr overleden namelijk tijdens het ondergaan
van hunne straf 1598 en in preventieve hechtenis 303ge
vangenen, welke getallen over 1885 bedroegen 2938 en

373. Tegenover de middeusom van bet aantal veroordeelden

op 1 Januari en 31 December van elk der genoemde jaren
geeft dit voor 1886 eene sterfteverhouding van ruim 8 en
voor 1885 van ruim 14.4 pet., terwijl die verhouding voor
de preventief gevangenen bedraagt voor 1886 bijna 6.4 en
voor 1885 bijna 7.7 pet.
De opgaven die tot dusver over 1887 nopens het aantal
zieken en overledenen in sommige gevangenissen ontvangen
zijn, laat men hieronder volgen.
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Waar een f is ingevuld , ontbreekt de Opgaat
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Hieronder ook zieken uit andere gevangenissen in P.antam.

r) Ongerekend de uit Atjeh geëvacueerde dwangarbeiders, ver
pleegd iu het bcrriberri-gesticlit te ltuitcn/.org.
■0

Gemiddeld per dag.

<■) Hiervan stierven 11 aan berriberri.
/)

De opgaven betreffen alleen de veroordeelden tot dwangarbeid.

!/) Gemiddeld per dag. Onder het cijfer der zieken waren dooreengenoiiien 10 bcrriberri-lijders per dag.
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«O Hiervan 15 van de naar Oeloe Liman Manis geëvacueerde
berriberri-iyder.s.
w) Hieronder 4 overledenen uit MM andere gevangenis dan die
te Palembang.
o) Gcëvacuecrden. Van de gedurende liet tweede balljaar 1887
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>) Onder de.se zieken waren 13 bcrriberri-ljjders, van welke er
5 overleden.

/.) De opgaaf heeft alleen betrekking tot de centrale gevangenis
voor vrouwen te Soerabaüa.
i)

f) 242

r) Hiervan stierven 13 aan berriberri.

19
T

Tandjong Pandan

Menado . .

Aantal
sterf
gevallen
gedu
rende
1887.

q) Onder de zieken waren 27 berriberri-Iuders, van welke er 1
overleed.

58
7
83
20
31

/.)
l

. . . .

Aantal
zieken
gedu
rende
1887.

/.,

47

Lampongsche Districten .

Tiinor

Bali en Lombok

1

183
105
100
155
103

t

.

Gevangenissen.

Gemid
deld
aantal
gevan
genen
per dag.

i) Onder deze zieken waren 2 berriberri-lijders, van welke er
1 overleed.

1

t

. .

.

Celebee.

Menado

122

Soerakarta. .

Sumatra's Westkust

314
//) 37
4
3
;>
1

4302
137

443

Kediri . . .
Toeloeng Agoeng
Trenggalek. .
Ngandjoek . ,
Blitar. . . .

.

Zolder- en Ooiterafdceliug van BOTaeo

40
118
358
19
1

i

t
t
t
t
t

.

Westeral.leeiing
v;in Boneo .

187

Probolinggo .
Kraksaiin . .
Loemadjiag •

Djokjokarta
Djokjokarta .

12C2
ii i :VM
217
r.7

GEWESTEN.

liilliton.

M
51'.
tM
•IS
287
:;7C
010
1M

101
285
:;:i7
18(1

.

-1-

GEWESTEN.

Gemid
Aantal Aantal
iteif(l.ld
gieken gevallen
aantal
gedugedngevan
ronde
rende
genen
1JSH7.
1887.
per dag.

[Nedarl. (Oost-) lndie\]

De opgaven betreffen alleen do veroordeelden tot dwangarbeid.

De hoogste cijfers kwamen voor ouder de gevangenen
te Batavia, Soerahaija, Magelang en Padang. Te Batavia,
waar in 188(3 4315 ziekte- en 234 sterfgevallen onder de
gevangenen waren voorgekomen, liad men in 1887, bij
eene gemiddelde dagelijksche sterkte van 2422 gevangenen
(over 1886 is die gemiddelde sterkte niet gemeld), 5296
zieken en 550 overledenen. Te Soerabaija, waar gemiddeld
per d a g aanwezig waren: in 1886 925 en in 1887 1262
gevaugeneu, stierven er in eerstgemeld jaar 180, doch in
1837 314. Daarentegen was het cijfer der zieken onder be
doelde gevangenen in het afgeloopen jaar veel lager dan
in 1880, namelijk gemiddeld per dag 121, tegen 148 in
1886. Dit was een gevolg van het geringer aantal lijders
aan huid- en aan oogziekten. Bij onderzoek was gebleken
dat de dwangarbeiders zich met opzet zieke oogen veroor
zaakten , ten einde in het stadsverband te worden opgeno
men en alzoo van arbeid vrij te zijn. Ten einde dit euvel
tegen te g a a n , werd in overleg met den behandeleuden
geneesheer bepaald, dat de minder ernstige oogzieken in
de gevangenis zelve zouden worden behandeld. Onder de
hier opgegeven cijfers voor Sjerabaija zijn niet begrepen de
vrouwelijke veroordeelden tot dwangarbeid die in J u n i 1887
vnn het opgeheven landbouw-etablissemeut in Banjoewangi
naar Soerabaija waren verplaatst. Onder deze veroordeelden
kwamen, kort na hare verhuizing, veel zieken voor, maar
allengs kwam hierin verbetering, tot zich in September
de berriberri onder haar openbaarde; op 31 December jl.
waren nog 72 dezer vrouwelijke veroordeelden onder g e 
neeskundige behandeling , waarvan 37 wegens berriberri.
Te P a d a n g , waar het aantal ziektegevallen onder de g e 
vangenen in elk der beide jaren tussclien de 1500 a. 1600
beliep, stierven er iu 1886 154, doch in 1887 slechts 6 1 .
Het herstellingsoord Oeloo I.iniau Manis, waarheen de te
Padang aangebrachte berriberri-lijders, zoodra zij vervoer
baar waren, gezonden werden, bleef aan bet doel beant
woorden. Iu liet afgeloopen jaar werden 119 dezer lijders
daarheen vervoerd, waarvan «Ie meesten binnen betrek
kelijk korien tijd volkomen herstelden.
Te Soerakarta kwamen in 1887 in de gevangenis nog
gedurig berribeni-lijders voor; er werden 95 gevallen bij
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mannen en 2 bij vrouwen geconstateerd; bij het eindedes
jaars waren er nog 34 onder genee.skundige behandeling.
In da gevangenis te Cheribon deden zich veel gevallen
van icabidS voor, welke kwaal door wasschingeii m-t
eene subliumat-oplossing met goed gevolg werd b -.streden.
In de gevangenis te Bangkallan op Madam beersohten
in 1887 gelurende het geheelo jaar koortsen , zonder echter
veel sterfte te veroorzaken. Ook te Tjilut jap in Banjoemas,
wa:ir een groot deel der gevangenen aan malaria-koorts
leed, was het aantal sterfgevallen betrekkelijk getuig. Ter
Sumatra's Westkust was de gezonliheidstoeetand minier
gunstig in de gevangenissen te Padang Pandjang, Fort
van der Capellen en Siboga. In de gevangenis te Telok
Betong (Lamp mgsche Districten) was de berribeni (lit)
vorig verslag blz. 53) zo(j g ied als geweken In de resi
dentie Oostkust van Sumatra brak de cholera uit in de
gevange:is te M e l u n , tian welke ziekte binnen weinige
dagen 10 gevangenen overleden. Te Laboean üeli in het
zelfde gewest was het sterftecijfer onder de dwangar.ei Iers
vrij hoog tengevolge van do ongezondheid der plaats. Te

MeDadu werden de door berriberri aangetaste gevangenen ,

op a l vies van den geneesheer , met goed gevolg ter ver
pleging naar naburige plaatsen gezonden. Het groot aantal
berriberri-gevallen in de gevangenis te Amboina werd t' egeschreven aan de vochtigheid van den bodem , ten deele
veroor/.aakt door een nabijgelegen moeras en de aanwezig
heid van veel sagoboomen. Deze laatsten zijn gerooid, en
maatregelen zijn genomen o:n den waterafvoer der gevan
genis te vei beteren ').
In verband met de in het najaar van 1887 genomen
beslissing dat de door den hoogleeraar dr. C. A. P E K K L HAHIXG auibevolen ontsmettings-mautregclen t t g e u de
berriberri (zie blz 42 hiervóór) zich ook tot de gevuuget.issen souden uitstrekken, had een algemeen onderzoek
plaats linnens de vraag welke gevangenen-verblijven als door
berriberri besmet wareu aan te merken. Inmiddels werd
te Batavia reeds aaustonds tot de aanbev den ontsmetting
overgegaan, ouder de rechtstreeksehe leiding va» den In
specteur van des burgerlijke!-, geneeskundigen dienst, die,
in het b. lang van de gelijkvormige en volledige toephssing
van den maatregel elders , ter zake een algemeen voorschrift
vaststelde. In April j l . was bij al de besmet verklaarde
burger'.|ke strafinrichtingen het noodige voorhanden oin ,
overeenkomstig het bewuste voorschrift, tot de ontsmetting
over te guan zoowel van de lokalen en den inventaris ,
als v«n de gevangenen zelven. De gevangenis-lokalen
w e l k e , .' angeude de voorbereiding van dezen algeineenen
maatregel, hier en daar reeds eene volledige ontsmetting
Ir: I en : ndergaan op het advies der betrokken geneesheei-ei:, '/.■.". van deze eerste algemeene teepassing uitgezon lerJ geldeven.
In verband met den

besproken maatregd

werd

den

hoofden van gewestelijk bestuur aanbevelen om, in plaats
van t w e e m a a l ' s jaars ééu s t e l , éénmaal 's jaars twee stellen
kleeding aan de dwangarbeiders te verstrekken, opdat zij
stee Is /. o noodig van kleeren kunnen verwisselen.
Uit lierribeni-gestioht te Buiteuzorg, waar de uitkoinsten
der verpleging steeds g u n s t i g blijven, wordt soodanig
uitgebreid, dat het plaats aanbie.lt voor de opnemingvan
alle in hei tadsverband te Batavia aan berriberri lijdende
dwangarbei.lers, die voor het behoud van hun leven naar
elders moeten worden geëvacueerd.
Onderde Buropeesche gevangenen was de gesondheids*
teest; nd , evenals vroeger, gunstig. Onder die te Weltevreden kwamen in 1887 slechts 1 1 . onder die te Samarang
68 ziek ego vallen voor; van deze (>8 zieken waren er bij
het eindt- les jaars nog- 8 onder behandeling, van de 11
te kVeltev e .en 1. : ) Op laatstgetnel Ie plaats maakte een
i) Over kwijtschelding van straf aan dwangarbeiders die in
ziekeiigjsticliteti niet van berriberri konden genezen, is gehandeld
op blz. Co hiervóór.
-) Aan eene berekening van hetgeen de Europecsche gevangenen
te Weltevreden en te Samarang (elders is hun getal onbeduidend,)
in 1S3G — ovi-r een gezamenlijk aantal van 55 942 verplcegdagen —
per hoofd en per dag gekost hebben , ontleent men hier het volgende.
De uitgaven bedroegen: aan voeding CM 860, tabaksgeul f2917,
kleeüiiiL', ligging en bewassching f 3807, geneeskundige behandeling
en verzorging f.'5905, kosten van het personeel (hieronder huishuur
indemniteit en bureau-uitgaven) f 1 9 924, onderhoud en reiniging
der lokalen f 2508, aankoop en onderhoud van inventarisgocderen
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Europeaan, die sioo in preventieve hechtenis bevond, door
ophanging een einde aan zijn leven ; in het hospitaal te
.Samarang- overleden twee tot tuchthuisstraf veroordeelde

Europeanen.

Arbeid. In de werksaambeden der Bnropeesche veroor
deelden kwam in zoover verandering, dat in de centrale
gevangenis te Bamarang het vervaardigen van kleedingstukken voor de iidandache gevangenen en de verpleegden in

de inlacdsche siekeugestichteo, thans behoorende tot de
taak der vrouwelijke veroordeelden te SoerabaUa, werd gesti.ik'. Overigens weiden geregeld k l e d i n g s t u k k e n aan
gemaakt voor de BuropeeSCbe gevangenen, het leger, de
politie- en justitie-oppajsen en de gewapende politiedienaren, In het kleermakers-atelier werkten ge durende 307
dagen gemiddeld 7 0 , en te Weltevreden in de boekbinderij
van het civiel en militair gevangenhuis gemiddeld 21 veroordeeld-n. De in eerstgeinelde werkplaats, deels uit de
h a n d , deels machinaal, vervaardig !e kleedingstukken en
slaapfournituren zouden, bij particulieren besteld, naar
schatting aan meakloon hebben gekost f 10 579, terwijl
er nu slechts voor werd uitgegeven f 4 1 0 5 , namelijk f 4080
wegens koeten van het ainliucbtstoezieht en f 85 wegens
buitengewone verstrekking van werkbroekeu. Het boekbin lerswerk der veroordeelden te Weltevreden, ten behoeve
van de Iauds lrukkenj en de gouveruementsbureaux, ver
tegenwoordigde
eene waarde van f 5 9 3 1 , tegenover eene
uitgaaf van f 1240, waaronder f 1200 aan kosten van
ambnchtstoezicht. Voorts waren te .Samarang- doorgaans
3 tot gevangenisstraf veroordeel ie Europeanen, en te Wel
tevreden 4 , belast met bet verrichten van schrijfwerk. 7
van de Buropeesche gevangenen te Samarang w a r e n ,
krachtens geneeskundig certificaat, van arbeid vrijgesteld.
De weinige Buropsesche veroordeelden te Soerabaija waren ,
voor zoover zij met op bet bureau der gevangenis gebe
zigd werden, belast met het maken van lederen hoofdku-seus voor inlandsche gevangenen. Dit werk werd ge
kozen i.i plaats van het breeuwwerk, daar dit bij verkoop
weinig gewild was. Er weiden iÜ8 stuks hoofdkussens
aangemaakt. Van de Buropeesche preventief gevangenen
namen te Samarang twee vrouwen in hare kamer geregeld
deel aan den arbeid, te Weltevreden ééu m a n ; van de
overigen was slechts nu en dan een enkele bereid om aan
de werkzaamheden deel te nemen.
De arbeidskrachten der inlandsche en me- hen geïijkgestelde veroordeelden werden meerendeels voor dezelfde
doeleinden aangewend als in vorige jaren. Over het aantal
dwangarbei Iers voor Atje.h afgez mderd is reeds hiervóór
gehandeld. 3) Grooter echter nog was het aantal van beu

die bij de militaire siekengesticnten en bij de kustlichtetablissementen gebezigd werden. Ten behoeve van de ter
Sumatra's Westkust onderhanden genomen spoor wegwerken
werd daarheen het grootste gedeelte van de tot dusver bij
de spoorwegv.erken te Tjilatjap ingedeelde dwangarbeiders
overgebracht. Overigens werd ui 1887 van deze categorie
van veroordeelden nog partij getrokken bij de uitvoering
van de volgende werkzaam heden: het aanleggen van
nieuwe wegen voor de uitbreiding van het Chine.sche
kamp te Tangerang (Batavia), de oprichting van ver
schillende gebouwen in de Pieanger Regentschappen, het

overbrengen van hout naar de houtetaptlplaatsen te
Tjiandjoer, de bouw van eea nieuw spoorwegstation te
Djombang (Soerabaija), het maken van de omheining en
het opkoogen van het terrein van het ziekengestieht te
Sit'iebondo (Bezoeki), de aanleg van de afdeelkigslioofdplaats Djember (me.ie in Bezoeki), de bovenbouw van
eene brug te Uagettau (Malioen), het uitbouwen aldaar van
Bteenblokken om t j t mijlpalen en greusteekens te dienen,
f2128 , verlichting f 4012, en vervoerkosten f 452, te zamen f G4 0 0 3 .
In mindering daarvan kwam ceae bate van f 1028, als: voor de be
waring van gegijzelden f 854, voor de bewaring van onwillige
schepelingen f 120 eu als opbrengst van verkochte afgekeurde i n 
ventarisgoederen f 48. De kosten lubben dus zuiver bedragen f 02 975
zij iele gemiddeld f 1.13 per hoofd daags.
') In 't laatst van 1884 was besloten (verg. het verslag van 1885
blz. 56) om de invoering van liet in beginsel aangenomen nieuwe
stelsel van dwangarbeid voorloopig te verschuiven in verband met de
destjjds nog bestaande groote behoeften aan dwangarbeiders in Atjeh.
Nu echter die beboette beduidend is verminderd, is de Indische Kegeering in het najaar van 1887 uitgcnoodigd de noodige voorstellen
te doen tot invoering van het nieuwe stelsel.
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■oomede \( oi' een landhoofd bij eene overvaart, het in orde
brengen van een weg naar bet nieuwe los- en laadboofd
aan de Patjitan baai, bet onderhoud en de aanleg van
transportwegen ter Sumatra's Westkust, o. a. van den weg
tusschen Bondjol en Loeboe Sikaping en van dien tusschen
Alahan 1'andjang en Loeboe Koelasi (I'adnngsche Bovenlanden), bet vervoeren van gouvernementsjroederen in
Tapanoli, het dempen van een moeras te Siboga, het
verharden van de wegen en het dempen van moerassen te
Telok Betong (Lainpongsche Districten), de bouw van de
nieuwe versterking te Ivepahiang (Palembang), het open
houden en zuiveren van het terrein rondom onze vestiging
te Djambi, het slepen en zagen van hout voor bruggen
in de residentie I'alemliang, het bakken van steenen voor
de gouvernenients-bouwwerken In de residentie Oostkust
van S u m a t r a , liet openkappeu van het terrein in Atjeh,
het onderhoud en herstel van bamboedoeri-paggers aldaar,
het verwijderen van de in de Djeboes-rivier (Uanka) a a n 
wezige boomstronken die de scheepvaart belemmerden ,
de bouw van bruggen over de Merawang- en Koerouwrivieren op dat eiland, het graven van waterleidingen ten
behoeve van de mijnen op B a n k a , het ophoogen van het
terrein in en om de laudsgebouwen te Kwala Kapoeas
(Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo), het in orde
brengen van de door zware bandjirs beschadigde wegen
te Bima (Soembawa, gouvernement Celebes e. o.), het
onderhoud van een ter hoofdplaats Timor-Koepang in de
rivier gelegen uitgestrekten dam en de daarmede in ver
band staande drinkwater-waterleidingen, en eindelijk ook
bewezen dwangarbeiders goede diensten bij de opmeting
van de toebaka en tuinen in degouvernements-afdoelingen
Boeleleng en Djembrana (Bali) ten behoeve van eene nieuwe
regeling dor landrente.
Van de gelegenheid om ook de veroordeelden, die niet
buiten de gevangenis mogen of kunnen worden tewerk
gesteld, aanhoudend bezig te houden, door hun de ver
vaardiging van lederen hoofdkussens en ligmatjes op te
dragen, werd slechts op een paar plaatsen gebruik gemaakt.
De veroordeelde vrouwen in de centrale strafinrichting
te Soerabaija konden , wegens gebrek aan stoffage , niet
voortdurend met naaiwerk worden bezig gehouden. Zij
vervaardigden uit de hand 21 197 hoofddoeken en verstelden
hare eigen kleeding. Overigens werden zij onledig g e 
houden met het ophoogen en verbreeden van de aarden
borstwering der binnenwallen van het fort en met het
aanstampen en ophoogen met klipsteen van het binnen
plein der gevangenis.
Zooveel mogelijk trachtte men ook de inlanders en met
hen gelijkgestelden die zich in preventieve hechtenis be
vonden ten eigen bate arbeid te doen verrichten, in den
regel echter !e vergeefs. In Atjeh daarentegen vroegen de
meesten om w e r k , omdat zij vreesden bij een langdurig,
in lediggang doorgebracht, verblijf in de gevangenis door
berriberri te zullen worden aangetast.

178 werden gevat. Te Bodjonegoro (Rembang) wisten 3
gevangenen door bet binnenraam der wachtkamer buiten
den hoofdingang te k o m e n e n , naden wachtdoenden pradjoerit het geweer te hebben o n t r u k t , de poort te openen ,
waarop 35 gevangenen van de gelegenheid gebruik maakten
om te ontvluchten. Hiervan werden 22 nog denselfden
diig gevat en 9 later. Een der ontvluchten, die, na lat hij
een van zijne vervolgers had doorstoken, zich niet goedschiks
wilde overgeven, werd bij dit verzet gedood. Overigens
werden ü der ontvluchten bij hunne opvatting lichter of
zwaarder verwond. De andere vergrijpen tegen de orde en
tucht bestonden voor het grootste gedeelte in poging tot
ontvluchting, het zich verwijderen van het w e r k , luiheid
en onwil op het w e r k , dobbelen , vechteriien, het bezit
van verboden artikelen, bet zoek maken of van de hand
doen van gevangeniskleeding , rustverstoring , beschadiging
van gereedschappen , enz.
Betreffende de meest voorkomende overtreding, namelijk
het wegloopen van het w e r k , zijn hieronder eenige op
gaven verzameld (van de niet genoemde plaatsen is ter
zake niets gemeld).
Aantal inlandsche
gevangenen in 1887
GEWESTEN.

PLAATSEN.

ontvlucht.

Bantam

. . . .

Serang en elders.

21

Batavia

. . . .

Batavia
. . . .
Buitenzorg . . .

30G
93

Krawang

. . . .

Tagal
Samarang.

Rembang

. .

.

. . . .

Soerabaija.

.

.

.

Pocrwakarta .

.

Probolinggo .
Bezoeki
Banjoemas

Bagelcn

.

.

.

.

. . . .
.

.

.

. . . .

Kadoe

Samarang . . .
Deraak, Ambarawa
en Salatiga. .

191

Rembang en elders.

152

113

276

175

70

46

40

35

101

48

Soerabaija . . .
Sidoardjo, Grissee,
Djombang en
Lamongan . .

17

t

56

14

Pasoeroean en e l Probolinggo en
elders . . . .

58

Bezoeki en elders.

16

9

Tjilatjap. . . .
Banjoeraas en el-

226

170

17

12

Poevworedjo en
elders

42

28

Magelang en T e manggoeng. .

60

46

153

33

179

85

Madioen en elders.

33

19

Kediri en elders .

131

59

Djokjokarta.

Soerakarta

.

.

Soerakarta en el-

Sumatra's Westkust

13

28

.

. . . .

6)

Tagal en elders .

.

Madioen

251

«) t

11

Djokjokarta .
.

14

.

Pamakassan
en
elders . . . .
Pasoeroean

weder gevat
(daaronder
ontvluchten
van 1886
en vroeger).

Padang

.

.

. . . .

80
8

a) Waar een f »s ingevuld, ontbreken de opgaven.
b) üiervan 2 die vóór 1887 ontvlucht waren.

e) Hiervan 19 als voren.

c)

62

■\-+-

Toezicht, orde en tucht. Op een paar ondergeschikte
beambten n a , gaf het Europeesch gevangenispersoneel
reden tot tevredenheid. In verband hiermede kon ook on
der de Europeesche gevangenen de orde voldoende worden
gehandhaafd. Te Soerabaija behoefde op geen hunner eenige
straf te worden toegepast; en te Weltevreden gaf alleen
een preventief g e v a n g e n e , die trachtte den schildwacht
om te koopen , om hem in bet ontkomen behulpzaam te
zijn , aanleiding tot ernstige klachten. Wegens de ge
brekkige ligging van en de onvoldoende ruimte in de
woningen van het personeel der Europeesche gevangenis te
Weltevreden, werd den directeur vergund vonrloopig buiten
de gevangenis te wonen. De hierdoor vrijgekomen lokalen
werden tot huisvesting van twee ondergeschikten ingericht.
Talrijk waren weer de klachten over bet inlandsche
gevangenispersoneel. De orde en tucht onder de inlandscbe
gevangenen lieten dientengevolge hier en daar te wenachen
over. Ontvluchting uit de gevangenis kwam nog al eens
voor, hetzij door omknoping van het wachthebbend perso
neel , hetzij door het graven van een gat in den m u u r ,
overklimming, verbreking van de sluiting van deuren of
van de tralies van vensters , het uitbreken van vloerplanken ,
enz. Het grootste aantal ontvluchtingen had plaats uit
het berriberri-gesticht te Buitenzorg. Niet minder dan
263 lijders wisten daaruit te ontsnappen , waarvan er weder
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Aantal iulandsche
gevangenen in 1887
GEWESTEN.

PLAATSEN.

ontvlucht.

Benkoelen

. .

Palembang .

.

.

Uenkoelen en el-

.

Atjeh

21

16

Palembang en drie
kleinere plaatsen.

15

7

Kotta Radja en
elders . . . .

7

1

Muntok en elders.

3

3

Tandjong Pandan.

Billiton
We3tcrafdeeling
van Borneo .

.

weder gevat
(daaronder
ontvlucliti'ii
vau l««ii
en vroeger).

Pontianak en elders

3

2

3

n

Zuider- en Oosterafdeeling van BorBandjermasin .

.

Maros en eenige
andere kleine
plaatsen . . .
Amboina
Bali

.

.

.

1

17

1

7

.

4

4

Boelelengen Djembrana . . . .

6

6

Amboina </)

.

d) Op Banda kwam geen enkele ontvluebting voor, evenmin te
Teniate en te Timor Koepang.
Ter verbetering van dezen toestand werd hier en daar,
•waar de dienst niet de aanwezige middelen niet voldoende
kon worden gaande gehouden, het personeel vermeerderd
of beter geregeld. De gevangenis te Bezoeki kreeg 2 oppassers TOOT de bewaking; bij die te Padang Sidempocan
(Sumatra's W e s t k u s t ) , te Tandjong Balei en te Laboean
Batoe (Oostkust van Sumatra) werd een cipier aangesteld,
terwijl bij elk der gevangenissen te Medan en Laboean
Deli (mede in laatstgenoemd gewest) het personeel niet
drie oppassers werd uitgebreid; te Datavia en Soerabaija
ontvingen de mandoors, belast met het toezicht op den
arbeid der veroordeelden, eene hoogere bezoldiging. Op
een paar plaatsen, waar geen inlanders te vinden w a r e n ,
geschikt en genegen om tot cipier te worden aangesteld,
•werd een Europeaan voor die betrekking gekozen. Verder
werd bij het dwangarbeiderskwartier te Samarang een
directeur met eenig ondergeschikt personeel aangesteld, en
het hulpkwartier voor dwangarbeiders te Weltevreden
(Batavia) voorloopig gesteld onder het beheer en toezicht
van het personeel der nabijgelegen Europeesche gevangenis.
De gunstige uitkomsten , verkregen door aan het hoofd van
groote gevangenissen gewezen officieren als directeur te
plaatsen , leidden er toe om ook voor de iulandsche gevangenis en het dwangarbeiderskwartier te Batavia die regeling in te voeren. (Jok werd het berriberri-gesticht te Buitenzorg, met uitbreiding tevens van liet inlandsen personeel , tijdelijk gebracht onder het beheer en toezicht van
een Europeeschen beambte.
V'iedhig en kleeding. Niettegenstaande de geringe prijzen,
die voor de voeding zijn bedongen, kwamen de leveranciers
over 't algemeen hunne verplichtingen goed na. Een voortdurend streng toezicht was echter noodig. ü e lage rijstprijzen op Java deden van de Indische Regeering eene
aanschrijving u i t g a a n , volgens welke in 't vervolg aan
de leveranciers ten behoeve van 's lauds dienst de verplichting zal moeten worden opgelegd om uitsluitend Javarijst te leveren, uitgenomen natuurlijk die streken buiten
J a v a , waar inheemsche rijst in voldoende mate verkrijgbaar is.
W a t de kleeding betreft, werden op 1 Januari jl. aan
eenige dwangarbeiders te Batavia, Samarang en Soerabaija,
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bij wijze
om door
voor de
verdient

van proef, bruine baadjes en broeken ver.-trekt
de ondervinding te doen uitmaken of deze k l e u r
kleeding der iulandsche gevangenen de voorkeur
boveu de blauwe.

§ 6. Militair

recht en militaire

rechtspraak.

Naar aanleiding van de ter zake gevoerde gedachten-,
wisseling bij de behandeling van de Indische begrooting
voor 18t<8 ') is met de Indische liegeering in overleg getreden nopens de vraag, in hoever eene wijziging van
de bestaande bepalingen aangaande de desertie noodzakelijk
is te achten.
Voor statistische opgaven betredende de militaire rechtspraak in Indië over de jaren 1884 en 1885 wordt verwezen naar blz. 44 hiervóór en naar de hooger reeds aan
gehaalde bijlage J hierachter.
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke

verordeningen.

De gedurende 1887 door de hoofden van gewestelijk
bestuur, krachtens i:e bun toekomende wetgevende bevoegdheid (zie Indisch Staatsblad lfSó8 n°. 17 en 18, 1862
n°. 146 en 1870 n°. 189j, uitgevaardigde gewestelijke of
plaatselijke verordeningen betroffen voor het meerendeel
weder de gewone, in vorige verslagen herhaaldelijk g e noemde onderwerpen van politiezorg. Afzonderlijke vermelding verdienen: eene verordening van den resident
van Batavia, waarbij de bepalingen op het nummeren
van woonhuizen in de stad en voorsteden van Batavia
zijn herzien en dit onderwerp tevens geregeld is voor de
afdeelingshooflplaats Meester Coruelis (Javasche Courant
dd. 16 Augustus 1887); — eene verordening van denzelfd e n , waarbij de bestaande bepalingen tot bevordering
van netheid, zindelijkheid, orde e:i veiligheid te Batavia
en in de voorsteden zijn herzien en soortgelijke bepalingen voor 't eerst zijn uitgevaardigd voor de nfleelingshoofdplaatsen Meester Cornehs, Buitenzorg en Taogerang
(Javasche Courant dd. 16 December 1887); — e e n e verordening van denzelfden, waarbij ouder de buurten of wijken
vau de stad en voorsteden vau Batavia, waar voor nieuw
op te richten woningen of gebouwen het bezigen van eene
uit atap of andere licht ontvlambare materialen bestaande
dakbedekking verbol en is, ook zijn opgenomen de daarbij
nader aangeduide gedeelten van bet nieuwe haventerrein
Tandjong Priok (JavascheCourant dd. 25 November 1887); —
eene verordening vau den resident van Pasoeroean, waarbij,
ter uitvoering van art. 1 van Indisch Staatsblad 1886
n°. 247, nopens dit laatste onderwerp het noodigc is g e regeld met betrekking tot de af leelingshoofdplaatsen Bangil
en Malang en de dienaangaande voor de hoofdplaats I'asoeroean bestaande bepalingen zijn herzien (Javasche Courant dd. 3 Mei 1887); — eene verordening vaii den resident
van Bezoeki, waarbij, in verband met Indisch Staatsblad
1886 n c . 192, hetzelfde onderwerp is geregeld voor de
afdeelingshoofdplaats Banjoewangi (Javasche Courant dd.
4 Januari 1887); — eene verordening van den resident van
Soerakarta, waarbij aan de inlanders die geen onderdanen
des soesoehoecans zijn. zoomede aan de met inlanders
gelijkgestelde personen in het gewest, de verplichting wordt
opgelegd o m , wanneer zij zich na zonsondergang op den
openbaren weg vertoonen, licht bij zich te dragen, en
zulks in navolging van hetgeen reeds sedert 1869 voor de
onderdanen des soesoehoenans verordend was (Javasche
Courant dd. 13 Mei 1887); — eene verordening van den r e s i dent van Madioen, waarbij ook voor dat gewest bepalingen
in het leven zijn geroepen tot bevordering van netheid.
zindelijkheid, veiligheid en orde (Javasche Courant d !. 7
J u n i 1887); — eene verordening van den resident van B e n koelen, waarbij, in het belang van de openbare veilighei 1,
het hebben eu planten van hoog opschietend g e b o o m t e ,
voor zooveel de gewestelijke hoofdplaats betreft, aan zekere
beperkingen is onderworpen (Javasche Courant dd. 16
Augustus 1887); — drie verordeningen van den resi Jent der
Lampongsche Districten, betreffende het bestuurstoezicbta.
op het vervoer van vee in, uit en door het g e w e s t , b op
de vestiging van nieuwelingen, behoorende tot de inlaiidsche
bevolking, op de gewestelijke hoofdplaats of binnen of
') Zie het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer, blz. 24, en
I beraadslaging iu de zitting dier Kamer van 29 November 1887,
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b u i t e n d e n o m t r e k dor d o r p e n van liet g e w e s t ' ) , e n e . op
h e t gebruik
van litrl lo»- en Uadhoofd o p bedoelde lioofdpbiiiis ( J a v a a c b e Co irant dd. 5 A p r i l . 12 April en 18 Nov e n i ' - i r 1887); — de v o l g e n d e vour de resiiientie O o s t k u s t
v.in S u m e t r a vaatgeeteldt 1 v e r o r d e n i n g e n : e e n e , b e t r e d e n d e
d e uit te oefenen controle op de bij p a r t i c u l i e r e n in h e t
g e w i s t a a n w e z i g e v u u r w a p e n e n en m u n i t i e ; eene op de
l o g e m e n t e n , h e r b e r g e n , koffiehuizen en d e r g e l i j k e o p e n 
b a r e i n r i c h t i n g e n ; ecne t o t b a n d b a v i n g van orde en t u c h t
o n d e r da verpli e g d in in bet i m m i g r a n t e n - a s y l te M e d a n ,
e n ecne t o t t e g e n z a n g van het r o n d i w e r v e n r a n v r e e m d e
o o s t e r l i n g e n en niét tot da Inheemaoha b e v o l k i n g van S u 
m a t r a bdhoordnd i Inlander* o p d e land l o u w o o d e r n e m i n g e u
b i n n e n n e t g o w e e t ( J a v a a c b e C o u r a n t dd. 17 M e i , 21 J u n i ,
lb' A i g u s t u s en l(i Sflptember 1<S87); — e n eindelijk e e n e
v e r o r l e n i n g v a n d e n a s s i s t e n t - r e s i d e n t van Billiton , waarbij
h e t bezoeken v a n iie u i j j n e n , aonder v e r g u n n i n g v a n d e
a d m i n i s t r a t e u r ; , in b e t b e l a n g van d e o p e n b a r e veiligheid
en t o t b e t e u g e l i n g van den s l u i k h a n d e l in opiuin , is verbo
d e n aan niet tot h e t m\Jnperaooeel liehooreude i n l a n d e r s en
v r e e m d e o o s t e r l i n g e n ( J a v a s c h e C o u r a n t d d . 3 J u n i 1887).
§ 8. Bijzondere

rechte».

Recht van vrllijf.
V e r g u n n i n g t o t v e s t i g i n g in Nederl a n ! e h - I n d i ü w e r d in 1887 verleend a a n h e t v o l g e n d a a n t a l
N e d e r l a n d e n e:i W e a t e w c h e en Ooeteracbe v r e e m d e l i n g e n .
Aantal personen die in 1887
in Nederlandsch-Indie vergunning
tot vestiging kregen:

LANDAARD.

bij besluit
van den
OouvorneurClcn oraal.

bij besluit van
dan hoocsten
gewestelijken
g ziighebber
la cii)ig gewest
buiten Java en
Madura.
40
2

Nederlan Iers
Belgen. . .
Franaehan
Engelsrhon .
I) iil scheis .
Zwinxu • .
Ooil'k rijke; s
K M i. • ■
Noren . . .
Denen. . .
Turken . .
Amerikanen .
Perzen. . .

a

3
(i
20

4

IS
G

«
I
1
3
1
1
08

Chinezen
Arabieren
Andere vreemde oosterlingen

606
27
54

812
I '.'fi
10

Totaal.

i

a)

1018

777

11 IC

860

a) Van deze 92 Europeanen en met hen gelijkgestelden werden er
alleen in de residentie Oostkust van Sumatra C8 toegelaten, namelijk
29 Xr-ilerlanders. 1 Franschman, 4 Engelschen. 24 Duitschers, 5 Zwit
sers. 1 Xoor. 3 Denen eu 1 Amerikaan. (Volgens het vorig verslag
zouden in 1886 ter Sumatra's Oostkust 10 personen vergunning tot
vestiging hebben gekregen, waaronder slechts 4 Nederlanders. De juist
heid dezer opgaaf wordt echter betwijfeld. De ter zake vanden resident
gevraagde inlichtingen zijn hier te lande nog niet ontvangen.)
A l s een g e v o l g v a n de in ' t v o r i g v e r s l a g (blz 5G) ver
m e l d e r e g e e r i n g s - a a n s c h r i j v i n g van h e t b e g i n van 1887
(zie ii°. 4 3 ^ 9 van h e t Bijblad op h e t I n d i s c h S t a a t s b l a d )
w e r d er s t r e n g e r o p toegezien d a t n i e u w a n n g e k o m e n e n in
l n d i ü , bij h e t verstrijken van de g e l d i g h e i d V U d e h u n
u i t g e r e i k t e t o e l a t i n g s k a a r t , niet t e r v e s t i g i n g w e r d e n toe
g e l a t e n d a n voor zoover g e n o e g z a a m w a s a a n t e n e m e n
d a t zij n i e t v a n m i d d e l e n v a n h s t a a n w a r e n o n t b l o o t . In
6 5 g e v a l l e n w e r d d a n ook in 1887 v e r g u n n i n g t o t v e s t i g i n g
g e w e i g e r d , e n w e l a a n 6 2 C h i n e e z e - i , 2 B e n g a l e e z e n en
1 van S i n g a p o r e af k o m s t i g e n M o h a m m e d a a n s e h e u E n g e l s c h m a n , die zich t e r O o s t k u s t v a n S u m a t r a o p h i e l d . Bovendien
•) üü deze verordening
verzekering van het met
soekoehoofdcn en van het
de openbare orde te geven

werd ook eene bepaling opgenomen ter
eerbied bejegenen van de kampong- en
nakomen der door hen in het belang van
bevelen.

[ N e d e r l . ( O o s t - ) Indiö.]

w e r d e n , a l s zich wederrechtelijk in K e d e r l a n d s c h - I n d i e o p 
h o u d e n d e , in 1887 door h e t open b a a r g e z a g van daar ver
wijderd 2 4 E u r o p e a n e n (17 N e d e r l a n d e r s , 4 D u i t s c h e r s ,
2 N o r e n e n 1 F r a n s c h m a n ) , zijnde allen g e w e z e n s c h e 
p e l i n g e n of m i l i t a i r e n , en voorts n o g 9 2 Chineezen. I n
31 g e v a l l e n w o r d e n in 1887 d e a a n v r a g e n o m v e r g u n 
n i n g t o t v e s t i g i n g in beraad g e h o u d e n , o m d a t de v e r 
zoekers (18 Chineezen , 11 A r a b i e r e n en 2 B e n g a l e e z e n ) ,
ofschoon voor h e t o o g e n b l i k in h u n o n d e r h o u d k u n n e n d e
voorzien , zich in Indiö n o g te k o r t h a d d e n o p g e h o u d e n
om t e k u n n e n doen blijken d a t zij o p den d u u r g e n o e g 
z a m e m i d d e l e n v a n b e s t a a n zouden bezitten of door w e r k 
z a a m h e i d k u n n e n v e r k r i j g e n ; de t e r m i j n v a n zes m a a n d e n ,
waarvoor a a n d e z e personen t o e l a t i n g a k a a r t e n w a r e n u i t 
g e r e i k t , w e r d voorloopig v e r l e n g d . Dezerzijds is de I n d i 
s c h e R e g e e r i t i g in Mei Tl. n i t g e n o o d i g d om t e o v e r w e g e n
of niet op m e e r afdoende wijze dan door de bovenbedoelde
a a n s c h r i j v i n g , n a m e l i j k door eene h e r z i e n i n g van d e be
p a l i n g e n zelven die de t o e l a t i n g in Indiö regelen , de toe
vloed n a a r J a v a en n a a r onze o v e r i g e b e z i t t i n g e n v a n g e e n
voldoende m i d d e l e n van b e s l a a n b e z i t t e n d e Chineezen e n
a n d e r e Oostersche of W e s t e n e n e v r e e m d e l i n g e n (Nederlan
ders u i t g e z o n d e r d ) zou k u n n e n w o r d e n g e t e m p e r d .
A a n 3 5 E u r o p e a n e n en m e t h e n g e l i j k g e s t e l d e n (waar
onder — voor zoover met z k e r h e i d k a n worden n a g e g a a n —
1 Nederlander) werd in 1 8 8 7 , o v e r e e n k o m s t i g Indisch
S i a a t s b l a l 1881 n°. 2 2 0 , v e r g u n n i n g verleend o m in de N e d e r l a n d a c h - l n d i e c h e bezittingen te r e i z e n , en wel a a n 3
zonder a a n d u i d i n g van een b e p a a l d gedeelte dier b e z i t t i n g e n
Van d e overige v e r g u n n i n g e n s t r e k t e n er 2 6 voor J a v a
alleen , 1 voor J a v a , M a d u r a en S u m a t r a , 2 voor Pasoeroean , 1 voor de b i n n e n l a n d e n van de W e s t k u s t van Atjeh ' )
en 1 voor B a n k a . terwijl 1 persoon a c h t e r e e n v o l g e n s ver
g u n n i n g e r l a n g d e t o t reizen t e r O o s t k u s t van S u m a t r a ,
o p h e t eiland NlM en eindelijk op J a v a .
G e d u r e n d e 1X87 w e r d sleclit3 v a n één persoon de verwij : e r i n g g e l a s t bij politieken m a a t r e g e l , n a m e l i j k t e n
o p z i c h t e v a n een M a l ö u a a a r , die zich op F l o r e s daden v a n
g e z a g h a i a a n g e m a t i g d (verg. b l z . 24 hiervóór). H e m w e r d ,
m e t t o e p a s s i n g van a r t . 47 van h e t K e g e e r i n g s r e g l e m e n t ,
M a g e l a n g o p J a v a a l s verblijfplaats a a n g e w e z e n .
I n den a a n v a n g van 1888 is een gelijke m a a t r e g e l g e 
nomen t e n o p z i c h t e van 1 4 i n b o o r l i n g e n d e r residentie
Z u i d e r - en Ooaterafdeeling v a n B o r n e o , a a n h a n g e r s v a n
den g e s L e u v e l len o p s t a n d e l i n g G A M A R , en t e n o p z i c h t e
van 1 in de reaidentie W e s t c r a f d e e l i n g van Borneo g e horen C h i n e e s , die m e t n o g 4 in C h i n a g e b o r e n l a n d g e nooten t o t de v o o r n a a m s t e leiders b e h o o r d e v a n een voor
de o p e n b a r e orde g e v a a r l e k e n g e h e i m e n bond (zie d a a r o v e r
meer o p blz. 15 hiervóór). De 1 4 i n l a n d e r s ( v a n wie reeds
m e l d i n g is g e m a a k t op blz. 16 hiervóór) werde- g e r e l e g e e r d
n a a r J a v a , en wel deels n a a r T j i l a r j a p , deels n a a r Poerworedjo en de.ds n a a r P a t j i t a n . A a n den eerstbedoelden
Chinees w e r d b e t verblijf in de W e s t e r a f d e e l i n g van B o r n e o ,
a l s m e d e in eenige n a b i j g e l e g e n g e w e s t e n ( O o s t k u s t v a n
S u m a t r a , R i o u w en o n d e r b o o r i g h e d e n , B a n k a en Billiton)
o n t z e g d , t e r w i j l de drie a n d e r e n (de vierde w a s i n m i l d e l s
o v e r l e d e n ) , k r a c h t e n * a r t . 4 5 van bet B e g e e r i n g s r e g l e m e n t ,
uit Kederlandsch-Indie verbannen werden.
G e e n dezer
vier Chineezen behoefde v a n r e g e e r i n g s w e g e b u i t e n h e t
gebied , w a a r h e t verblijf b u n o n t z e g d w a s , g e b r a c h t t e
worden , w a n t allen g a v e n h e t v e r l a n g e n t e k e n n e n om
o p e i g e n g e l e g e n h e i d , door zich n a a r S i n g a p o r e t e b e g e v e n ,
N e d e . l a n d s c h - b i d i ë t e v e r l a t e n , en e r w a s g e e n reden o m
h u n dit te verbieden of te b e l e t t e n .
Daar de w e n s e h e l ' j k h e i d g e b l e k e n w a s o m , ter. v e r m i j d i n g
van q u a e s t i e s n o p e n s de behoorlijke n a l e v i n g v a n de w e t ,
n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n r e g e l e n te stellen , w a a r n a a r d e

J
> Deze vergunning, te Kotta Radja verkregen door een Russischcn reiziger (dezelfde van wien sprake was op blz. 204 van 't
vorist verslag), heelt van de züde der Regeering eenige bedenking
uitgelokt w é l had de gouverneur van Atjeh o. a. de voorwaarde
gesteld dat de reiziger zich niet naar eenige plaats in de binnen
landen zou mogen begeven waarvan het bezoek hem wegens onvei
ligheid door den civielen geza<;hebber te Malaboeh zou worden ont
raden , maar aan deze voorwaarde kon geen strikte toepassing worden
gegeven zonder de vergunning krachteloos te maken. In Juli 1887
is de genoemde gouverneur uitgenoodigd om voortaan op de b[j hem
inkomende aanvragen om vergunning tot reizen niet te beschikken
dan na voorafgaand overleg met het Indisch Bestuur.
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hoofden van gewestelijk bestuur zich te gedragen liel>he:i
liij de uitvoering va:: art. 48 van liet Kege.'ringsreglomcnt,
krachtens welk urtikel tot de politieke verwijdering, bedoeld in de artt. 4 5 , 40 en 47 van dat reglement, door
den Gouverneur-Generaal niet mag worden overgegaan dan
nadat de betrokken persoon in zijne verdediging geboord
of daartoe behoorlijk opgeroepen i s , zoo werden bij Indisch
besluit dd. Ü Uctober 1887 n°. l/C, in afwachting van eenc
door het Opperbestuur goed te keuren definitieve regeling,
bij wijze van dadelijke voorziening eenige ambtelijke voorschriften nopens deze aangelegenheid uitgevaardigd, en zulks
met wijziging van de tot dusver ter zake geldende instructiën
van 1855 (Bijblal op het Indisch Staatsblad n*. 6). Nadat
de voorloopig uitgevaardigde voorschriften (welke, voor het
eerst toepassing hebben gevonden ten aanzien van de hooger
bedoelde vijf Chineezen) door den Koning , den Raad van
State gehoord, waren goedgekeurd , onder voorwaarde dat
nog op een paar punten wijziging zou worden aangebracht,
is bij Indisch besluit dd. 1 Mei 1888 n°. 24 — als definitieve
regeling ter zake — het navolgende vastgesteld :
I. Het bevel tot oproeping van den betrokkene, ten
einde ingevolge art. 48 van het Regeeringsroglement in zijne
verdediging te worden gehoord , wordt door het hoofd van
gewestelijk bestuur schril telijk verleend , en door een tot
het doen van exploiten in strafzaken bevoegd persoon beteekend , om van de behoorlijke oproeping, In dat artikel
bedoeld , te doen blijken.
II. In den oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk vermeld
dat de oproeping geschiedt irgevolge art. 48 van het Kegeeringsreglement.
III. Het verhoor moet loopen over de daadzaken, waarin
termen worden gevonden tot toepassing van een der aangehaalde artikelen op den betrokkene
IV. Aan dezen w o r d t , nadat het verhoor ten aanzien
van de hem medegedeelde bezwaren is afgeloopen, de vraag
gesteld : of hij nog iets te ziji:er verdediging heeft aan te
voeren wat hij niet reeds naar aanleiding der vroegere
vragen heeft medegedeeld.
V. Het proces-verbaal van het afgenomen verhoor wordt
aan den betrokkene voorgelezen en door bem onderteekend.
Indien hij niet kan onderteekenen , dan wel de onderteekening weigert, wordt daarvan , onder vermelding van de
reden van weigering, als die is opgegeven , melding g e maakt in het proces-verbaal.
VI. Wanneer hij het verlangt en de noodzakelijkheid
eener onverwijlde beslissing zich daartegen niet Terzet,
wordt aan den betrokkene toegestaan zich binnen een hem
te stellen termijn nader schriftelijk te verdedigen.
VII. Bij de voordracht aan de Begeering tot toepassing
van den politieken maatregel legt het hoofd van gewestelijk bestuur al dadelijk het proces-verbaal over van het
aan den betrokkene ingevolge art. 48 van het Kegeeringsreglement afgenomen verhoor.
Aan eeue in April 1884 vau de Kei-eilanden naar de
hoofdplaats Amboina gerelegeerde inlandsche vrouw werd
in Februari 1887, niet opheffing van den te baren aanzien
genomen politieken maatregel, vergund naar hare vroegere
woonplaats (het eiland Koor) terug te keeren. ')
Van de in 't vorig verslag (hlz. 5(5) bedoelde in het landschap Koeboe (Westcrafdeeling van Borneo) geboren, maar
door den radja van Koeboe uit zijn gebied verwijderde Arabieren , die bij administratieven maatregel door het Gouvernement te Poerworedjo op Java waren geïnterneerd, gaf
er één in Juli 1887 het verlangen te kennen om NederlandschIndië te verlaten. De resident werd gemachtigd om hein
te laten vertrekken e n , daar de man in behoeftige omstandigheden verkeerde, hem voor rekening van den lande naar
Singapore te doen vervoeren , vanwaar hij zich naar Serawak
wenschte te begeven. Door het verlaten van Ne> lerlandsch-Indiö
verviel tevens de onderstand, hem door den ra Ija van Koeboe
toegelegd ter tegemoetkoming in zijn levensonderhou 1.
De aanwijzing door het Gouvernement, bij administratieven maatregel, van verblijfplaatsen aan doorialandacbe
vorsten buiten hun gebied verbannen personen, vond in
') De maatregel van Augustus 188G, waarbij aan twee Europeanen (de hceren E. P. C. SOL en Jhr. A. L. DK STÜBLEH), ,I,S
tjjds in dienst van den eigenaar van het landgoed Tjiomas in de
afdeeling Buitenzorg (residentie Batavia), het verder verblijf 'n die
at'deeling was ontzegd (verg. vorig verslag blz. i en 50;, is ingetrokken b(J Indisch besluit dd. 16 Augustus 18)48 n . 1.
Handelingen der Stilten-Generaal.
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1887 en in de eerste iiia;indeii van 1888 plaats ten opzichte

van twee onderdanen van den sultan vau Djokjokarta (de
een was een van des sultans zonen, wiens wangedrag tot
den maatregel aanleiding gaf, en de andere was de eenige
nog niet gevatte medeplichtige aan de iu April IHH'.i in
Djokjokarta verijdelde poging tot opstand), zoomede ten

opzichte van drie onderdanen van bet hoofd van het liangkoe
Negorosche huis in Socrakarta (deze. drie waren hooge inlandsche ambtenaren van den prini die zich in hunne Intrekking aan wederrechtelijke handelingen hadden schuldig
gemaakt). De door den Gouverneur-Generaal aangewezen
verblijfplaatsen aan dat vijftal waren lfuntok , lSanda ,
P a d a u g , Menado en MskssSOT
j'itssinstelsel. Sedert, door hunne verheffing in 1882 tot
eene afzonderlijke residentie, de eilanden Bali en Lombok niet
meer administratief liciiooren tot Java en .Madura, had er de
toepasselijkheid opgehouden van de voor Java en Madura
geldende regeling van het passenstelsel (Indisch Staatsblad
180:1 n". H'.i) en was bet nieuwe gewest onder de werking
gekomen van de verouderde bepalingen, nopens bet onderwerp
vervat in Indisch Staats' bid 1816 iiu. 25. Bij ordonnantie
van 22 .Maart 1888 (Indisch Staatsblad u". 60) is n u de zaak
ook voor Bali en Lombok nfzonderlijk geregeld, en w e l , behoudens de DOOdige wijzigingen, naar het voorbeeld van de
gelijksoort.ge verordeningen voor andere buitenbezittingen.
Drukpers.
Blijkens het vorig verslag (blz. 56) werd tegen
den schrijver van de daar genoemde in het te Saraarang
verschijnende dagblad » De Locomotief" opgenomen artikelen , nadat hij in de eerste maanden van 1887 op Java
was teruggekeerd, eene strafvervolging ingesteld. Aangezien de beklaagde op de terechtzitting, waarop zijne zaak
zou dienen, niet verscheen, werd de behandeling daarvan
tot in 1888 uitgesteld. Overigens werden in het afgeloopen
jaar wegens drukpers-delicten zes veroordeeltngen uitgesproken , allen ter zake van laster, smaad en hoon. Bene
der vervolgingen wegens drukpers-delict leidde tot vrijspraak , eene andere tot ontslag vau rechts\ervolging.
Slavernij en pa udeliny schap. In d e , nog betrekkelijk
kort geleden , in het gouvernement Sumatra's Westkust
onder rechtstreeksch bestuur genomen landschappen, u i t makende de onderafdeeling Toba-landen en de afdeeling
I'adang Lawas, neemt het aantal slaven gaandeweg sterk af.
De gewestelijke gouverneur is aangeschreven om tegen
den tijd dat de rechtspleging in Padang Lawas definitief
zal kunnen worden °erogeld, voorstellen te doen tot volledige afachafling van de slavernij aldaar. Dit is ook geschied
ten opzichte van de. tot hetzelfde gouvernement behooremle
onderafdeeling Bilindong, waar eveneens nog slaven zijn.
Ten aanzien van de strafvervolging, blijkens iiet vorig
verslag (blz. 57) in 1.^8(1 ingesteld tegen eenige Boeglneezen, die op de Oostkust van Bomeo slaven ha iden
aangeroerd en verkocht, valt mede te doelen dat van de
4 beklaagden 2 tijdens het gerechtelijk onderzoek overleden
en 1 door den raad van jusiitie te Soerabaija werd vrijgesproken, terwijl de vierde, die door dat rechterlijk college
tot dwangarbeid in den ketting voorden tijd van tien jaren
was veroordeeld, overleed voordat het Hooggerechtshof iu
revisie eene beslissing had genomen.
Als verdacht van het drijven van slavenhandel werd in

September 1887 één persoon in de afdeeling Oosterdistricten
van het gouvernement Celebes en onderhoorigheden in
hechtenis genomen , wiens zaak in het begin van 1888 nog
in onderzoek was. In diezelfde afdeeling kochten zich iu
1887 twte slaven en drie slavinnen vrij.
In sommige derTontenrqken op l.'elebes, c a . in Sidenreng,
moet het aantal slaven nog vrij i.elangrijk zijn. Üe lieden zijn
in dien toestand g e r a a k t , oebalve door geboorte, door schulden, begane misdrijven en soms ook door roof of door krijg.
Tegen het drijven van slavenhandel wor.lt zooveel mogelijk door de marine g e w a a k t ; verg. O. a. hoofdstuk C
§§ 1 4 , 19 en 20 (blz. 10, 24 en 25 hiervóór).
Overtredingen van het verbod tegen bet nemen van pandelingen (Indisch Staatsblad 1872 n°. 114) werden in 1887 niet
geconstateerd. In de afleidingen Sintang, Tajan en L a n dak der residentie Westerafdeeling van Borneo vermindert
het aantal pandelingeii voortdurend. Het in 18«6 in het
gouvernement (Jelebes en ondertioorigheden voorgekoineu
geval (zie vorig verslag blz. 57), waarin men met eene
overtreding vau gemeld verbod meende te doen te hebben,
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is niet vervolgd , omdat bij beschikking van den president
van den landraad Ie Uonthain werd verklaar! dat de den
beklaagde ten laste gelegde feiten noch misdrijf noch over
treding opleverden.
§ 9. Personen en instellingen met /iel rechtswezen in verband.
Praktizijns.
In liet afgeloopen jaar werd Ma rechtsge
leerd prnktizijn (ftdvoOUt en procureur) bij den raad van
justitie te Samarang en één bij dien te Soerabaija, op ver
zoek , als zoodanig ontslagen, terwijl zoowel bij elk dezer
colleges als bij het Hooggerechtshof een advocaat tevens
procureur werd aangesteld. Een rechtsgeleerd praktizijn
bij den raad van justitie te Soerabaija werd in 1887 toe
gelaten bij den raad van justitie te Samarang. Een der bij
dit laatste college toegelaten praktizijns vertrok in 1887
tijdelijk naar Europa. Uit was mede het geval met een
zijner bij bet Hooggerechtshof toegelaten ambtgenooten
(tevens landsadvocaat). Te zijner tijdelijke vervanging a b
landsadvocaat benoemde de Indische Kegeeriug een der
overige praktizijns bij het Hooggerechtshof.
Bij den raad van justitie te Soerabaija werd in 1887 een
niet-gegradueerde procureur aangesteld.
Notariaat.
Van de 8 notarissen, die zich bij het begin
van 1887 met verlof buiten Nederltindsch-Indië bevonden,
keerden er in dat jaar 5 in lndië t e r u g , terwijl 1 eervol
werd ontslagen ; daarentegen vertrokken er weder 3 met
buitenlaudscb verlof, waarvan 1 overleed. Van de in Iudië
aanwezige notarissen overleed er mede 1. Twee caudidaten,
■welke in 1878 het diploma behaald hadden, verkregen in
1887 eene aanstelling als notatie.
In September 1887 werd een notaris tevens vendumeester
uit zijne betrekking ontslagen, om lat hij zich als vendu
meester loodsgelden had toegeëigend , welke hij van debi
teuren van het vendukantoor onder zijn beheer in ontvangst
bad genomen en niet in zijne boeken had verhandeld.
De vraag , of en welke veranderingen zouden uoodig zijn
in de voor Indiö geldende eischen voor benoembaarheid als
notaris (zie vorig verslag blz. 5 7 ) , was in het begin van
1888 nog niet beslist.
Tolken. Gedurende 1887 bleven in Iudië als tolken voor
de Chiueesche taal dezelfde 7 Europr-esche ambtenaren in
functie, van wie in 't vorig verslag (b\t. b~) sprake w a s ,
terwijl van de 3 die zich bij het einde vau 1886 in Europa
met verlof bevonden, in den loop van 1887 één 'slandfl
dienst met pensioen verliet en één naar lndië terugkeerde.
Dientengevolge waren op 31 December il, aldaar 8 Europeesche tolken voor de Chiueesche taal in functie, waar
van 1 (de laatstelijk teruggekeerde) te Muntok op Bauka
was geplaatst en de 7 anderen verdeeld waren over de in
't vorig verslag genoemde 6 standplaatsen. Overigens bevond
er zich nog één sedert medio 1886 met eene wetenschappelijke
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opdracht, in China, wiens z e n d i n g , aanvankelijk op twee
jaren geraamd , in Januari jl. met hoogstens twee jaren is
verlengd , en was er één hier te lando met verlof Deze
laatste heeft echter met 1 Juli 1888 eervol ontslag uit
's lands dienst gevraagd en verkregen , zoodat het korps
thans slechts uit 9 personen bestaat, waarvan 2 in de
eerste helft van 1888 herwaarts met verlof zijn gekomen,
(i in lndië in functie zijn en 1 zich in China bevindt.
Overeenkomstig het in 't vorig verslag aangekondigdo
voornemen zijn onlangs als adspiranten voor deze betrek
king een viertal jongelingen aangenomen, bij vergelijkend
examen gekozen uit 26 sollicitanten (daaronder niet be
grepen zij, die zich vóór of tijdens het examen terugtrok
ken). In Juni j l . zijn zij hunne studiën begonnen onder
de leiding van den hoogleeraar dr. G. SCHLEÖEI, te Leiden.
De studietijd hier te lande bedraagt hoogstens vier j a r e n ,
die in China hoogstens één jaar.
Omtrent het overig tolken- en translateurspersoneel in
Nederlandsch-Indië is over 1887 slechts te vermelden, dat
te S a m a r a n g , behalve een translateur voor de Noorsche
en Zweetische talen (zie vorig verslag blz. 5 7 ) , tevens een
translateur voor de Fransche taal werd benoemd.
Wees- en boedelkamers. Terwijl bet rentecijfer, aan de
geadministreerden der weeskamers te goed te doen, na afloop
van elk jaar wordt vastgesteld in evenredigheid tot het
bedrag der door al de weeskamers te zamen gedurende
het betrokken jaar gekweekte renten ' ) , keerden de wees
kamers tot dusver, op grond van oude regelingen, over
de kapitalen die zij als boedelkaaiers beheerden (namelijk
de kapitalen behoorende tot boedels van vreemde ooster
lingen of vreemde Indische natiën) 3 ) , een vast rentecijfer
van 6 pet. 'sjaars u i t , zonder in aanmerking te nemen
of de op die kapitalen gewonnen renten eene uitkeering
tot dat bedrag wel toelaten. In verband met de daling
van den reutestandaard in lndië en de moeilijkheid om
voor de kapitalen der geadministreerden soliede plaatsing
te vinden , was in de laatste jaren in den regel bijpassing
noodig (over het tijdvak van 1881 tot en met 1886 tot
een gezamenlijk bedrag van ruim f 49 0 0 0 , na aftrekking
van een avans in twee dier jaren , te zamen ad f23 000, doch
ongerekend een op de beleggingen geleden verlies van ruim
f 35 000). Bij ordonnantie van 25 December 1887 (Indisch
Staatsblad n°. 247) is nu echter voorgeschreven dat, te rekenen
van 1 Januari 1888 en tot zoolang anders zal zijn bepaald ,
de boedelkamers over de bij haar in beheer zijnde kapitalen
als rentecijfer 5 ten honderd 'sjaars zullen valideeren.
Bij de vijf wees- en boedelkamers beliepen voor elk der beide
groote onderdeden van liet beheer de inkomsten *) aan beheerloon en leges, zoomede het bedrag der gekweekte en der
aan geadministreerden te goed gedane rente over 1886 (over
1887 is een dusdanig overzicht niet ontvangen), als v o l g t :
BoEDELKAUEHS.

WEESKAMERS.

Totaal

WK ESEN

Inkomsten voor den lande.

BOEPELKAMER
TE

Batavia. .
Samarang.
Soerabaija.
Padang. .
Makasser .

Te nmaD

Beheerloon.

Leges.

Te
/.amen.

f13817
5 795
22 750
1 377
7 1S7

4 3«7
2 892
1 078
2 026

f18 204
8 087
29 695
2 455
•J 223

f50 936

f17328

f 68 264

teu

Rente
Inkomsten voor den 1 inde.
Rente
over het
gedurende beheerjaar
het
ann
beheerjaar geadminigek weekt. streerden BeheerOverTe
Leges.
te goed
loon.
winsten. zamcn.
•1
gedaan.

251
54
99
17
•5

OKI
970
143
621
833

f 448 654

7

8

045
202
010
784
160

f12500
2 538
8 851
510
868

f 1 258
974
470
424
229

f 441 201

f25 297

f 3 355 f14 072

197
113
100
19
11

9

Rente
Rente
over het
gedurende beheerjaar
aan
het
geadminibeheerjaar streerden
te goed
gekweekt.
gedaan.

10

f13 758
12271
9 321
964
5 313
6410

f 8 750

f42 724

11

12

f210272
22 034
44 402
4 695
3 824

f227
27
26
1
1

f285 227 l)

f 485 045 c)

916
508
927
225
469

der
inkomsten
(som der
kolommen
4 en 10).
13
31962
20 958
39 016
3 419
15 633
f 110 988

«) Hierbij is op te merken dat elke weeskamer die van een zustercollege kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekte rente
verantwoordt alsof die verkregen M van eigen kapitalen.
6) In de jaren 1881 t/m 1885 was dit totaal achtereenvolgens f 142 746, f 124 528, f 2 1 6 8 5 0 , f 2 8 3 513 en f 8 9 2 307. ot over de vijfjaren
te zamen f 1 059 944
<•) In de vijf voorafgegane jaren werd aan de geadministreerden te goed gedaan achtereenvolgens 119 887. f 152 025. f 240 2 9 1 , f 297 520
en f 299 552, dat is gezamenlijk f 1 103 275. of 7 49 331 meer dan bet blijkens de voorgaande noot in hetzelfde tijdvak gekweekt bedrag.
>) Zie daarover o. a. n°. 4 2 0 5 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad. Het rentecijfer werd voor 1885 op 5V 4 p e t . , voor 1886
op 7 pet. en voor 1887 op 6 pet. bepaald.
=) In verband met de afwijkende organisatie van het inlandseh
bestuur in de residentie Batavia strekt zieh de zorg der weeskamer
te B a t a v i a , in zoover op haar in 1885 zjjn overgegaan de fnnctiën

van het college van boedelmeestcren daar ter plaatse, hjj uitzondering
ook uit tot de boedels van eigenlijk g e z e g d e inlanders in dat g e w e s t (zie Bjjblad op het Indisch Staatsblad n». 3946).
*) D e voor rekening van den lande komende uitgaven ten behoeven van de w e e s - en boedelknmers b c l i e p e i over 1886 (volgens

eene voorloopige opgaaf) i 355 663.
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Wat Let jaar 1887 betreft, zijn nopens bet bebeer der
weeskamers , in lian: hoednmghi'id vun UoedellcMMN , gWUfl
cijfers verstrekt. De als gewoonlijk omtrent hut eigenlijke
weeskamerbeheer ontvangen opgaven komen fOOt 1887 op
het volgende neder.
Kapi talen waarover rente was
uit te keeren:

Weeskamer
1*1

Rente
over het
Rente
heheergedurende juar aan
gcndmibat
over het
over drie over twee over coii helicerjaar uistreervolle
kwarkwarkwar- gekweekt.
den
beheertalen.
talen.
taal.
tegoed
jaar.
gednan.

Batavia. . f 1 858 SUS f

733 367 f

307 081 f

967 849 1' 198 988 f 168 259

Samarang

1 512 144

28 854

98 210

144 178

52 903

97 136

Soerabaija

1 270 409

70 708

104 865

110 582

98 652

84 210

Padang. .

251 504

3 468

18 441

38411

15 698

16 375

Makasser.

173 330

1 642

4 702

12 214

17 506

10 797

" «)"
T e samen f 5 085 892 f

8.18 039 f

533 899 f 1 2 7 3 234 f

383 747 f 376 777

a) Hierbij kwam een restant over 1880, ten bedrage van 113 777.
De kosten met opzicht tot de massaal uitgezette gelden gemaakt en niet
voor rekening van den lande komende beliepen voor de vijf weeskamers
te zamen f1668. De ten laste der gezamenlijke geadministreerden komende verliezen beliepen f10 481 (alleen bij de weeskamer te Samarang,.

Bij ordonnantie van 9 Juni 1887 (Indisch Staatsblad
n°. 108) werd, met wijziging: in zoover van de instructie
voor de weeskamers, bepaal l dat de agenten dier instellingen, iu stede van door den directeur van justitie,
voortaan benoemd en ontslagen worden door de hoofden van
gewestelijk bestuur. Opdat deze laatsten, zoowel bij definitieve vervulling van de betrekking als bij de voorziening
in de tijdelijke waarneming, in hunne keuze overal naar
dezelfde regels zouden te werk gaan, werden bij gouvernementsbesluit van genoemden datum , met samenvatting
van de nopens het onderwerp aangenomen regelen en uitgevaardigde bepalingen, eenige voorschriften vastgesteld,
bij de benoeming en het ontslag van bedoeld personeel in
acht te nemen. Tevens werd , in verband met een en ander,
eene wijziging gebracht in de bandleiding voor de weeskamer-agenten , opgenomen in n c . 3958 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad.
Het aantal agenten der weeskamer te Soerabaija werd
in 1887 met één vermeerderd. VoordeafdeelingDjombang,
waar die kamer door haren agent voor Modjokerto werd
vertegenwoordigd, is namelijk een afzonderlijk agent in dienst
gesteld. De maatregel eischte geene vermeerdering van
uitgaven, daar de bezoldiging werd gevonden door verlaging van het bedrag, toegestaan voor de agenten op
drie andere plaatsen in het ressort der Soerabaijasche
weeskamer (Indisch Staatsblad 1887 n°. 203).
Cr. A l g e m e e n e R e k e n k a m e r e n Comptabiliteit.
§ 1. Algemeene Rekenkamer.
Nadat het blijkens het vorig verslag (blz. 58) laatstbenoemde lid, de heer H. K. J. VAN DEN BUSSCHE, den
28sten Mei 1887 had zitting genomen, vielen iu den verderen loop vau 1887 geen mutatiën ouder het personeel
van president en leden der Rekenkamer voor. Echter werd
in Juli aan eeu der leden wegens ziekte een binneulandsch
verlof verleend voor den tijd van twee maanden , en gedurende zijne afwezigheid trad de voorzitter als lid bij eeu
der tafels op. Toen in September dat verlof nog met één
maand verlengd werd, en te gelijk aan een ander lid wegens
gewichtige redenen een binneulandsch verlof verleend
werd voor den tijd van één maand, werd voor den duur
der tijdelijke afwezigheid vau beide leden tot tijdelijk lid
benoemd de secretaris van het college, de heer L. A.
HARTENS.

Onlangs zijn echter de volgende veranderingen voorgekomen. Den 5den Juni jl. legde de voorzitter, de heer
G. H. PANNEKOBK , bij Koninklijk besluit dd. 15 Mei te
voren ne. 9 , met ingang van eerstgenoemden datum op
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zijn verzoek oervol uit 's landsdienst ontslagen , onder toekenning van pensioen, zijn ambt neder, terwijl kort daarop
tot voorzitter werd aangesteld (Koninklijk besluit dd. 12 Juli
1888 n°. 21) bet oudste lid in benoeming, de heer J. A.
VAN ÜOHSSER. Tijdens het aftreden vau den heer PANNEKÜF.K was weder een der leden met binneulandsch verlof. Te rekenen van 5 Juni, toen dus weder twee plaatsen
(één tijdelijk) onbezet waren, zag zich de secretaris van
het college andermaal geroepen om als tijdelijk lid op te
treden. In de door de bevordering van den heer VAN
UOBSSER ontstane vacture vau lid der Rekenkamer is voorzien door de benoeming als zoodanig, met ingang van 1
October 1888 (Koninklijk besluit dd. 23 Augustus jl. n°.
57), vau den heer E. P. C. SOL, oud eersten luitenant
bij het Indische leger.
Met betrekking tot den stand der werkzaamheden bij
de Rekenkamer valt het volgende aan te teekenen.
Het onderzoek van de bewijzen van uitgaaf der algemeene ontvangers over het jaar 1885 was iu de bureaus
der Kamer afgeloopen in de maand Juni 1887; met het
onderzoek vau dezelfde stukken over het jaar 1886 was
men bij het einde van Februari jl. gereed. Omstreeks
October 1887 werd ook de examinatie ter hand genomen
van de duplicaat-ordonnantiön en mandaten en van de
overige verantwoordingstukken betreffeude de » uitgaven''
over 1886 , daar toen het werk met betrekking tot dezelfde
bescheiden rakende de uitgaven van 1885 afgeloopen was.
Wat de » ontvangsten" betreft, bleven er bij het einde
van 1887 van de materieele verantwoordingen over het jaar
1885 nog slechts 30 stuks onafgedaan. Neemt men daarbij
in aanmerking , dat op hetzelfde tijdstip reeds 372 verantwoordingen (voornamelijk van koffie- en zoutverkooppakhuismeesters) over 1886 waren geëxamineerd, dan kan
gezegd worden, dat, wat het materieel beheer aangaat,
de toestand allezins bevredigend was te noemen. Van de
tjeldelijke verantwoordingen der ontvangsten over 1885 waren er op 31 December 1887 nog 379 onafgedaan; op 13
stuks n a , waren zij echter nog niet voor afdoening vatbaar , bij gemis van de toelichtingen.
Om met deze examinatie en ook met die der » uitgaven"
beter te kunnen vorderen , bleek het noodig dat de toelichtingen op de jaarrekeningen der algemeene ontvangers
geregelder en tijdiger de Rekenkamer bereikten. Om hieraan te gemoet te komen, is — voorloopig nog bij wijze
van proef — het voorafgaand onderzoek door de inspecteurs van financiën van de toelichtingen op de bedoelde
jaarrekeningen, te beginnen met die over 1887, afgeschaft
en zijn de algemeene ontvangers aangeschreven om ze
voortaan in te zenden zoodra mogelijk na afloop van het
jaar, doch iu elk geval vóór uit. Maart.
Ook voor eene meer geregelde en tijdige iuzending van de
overige stukken , aan de controle der Rekenkamer onderworpen en voor die controle benoodigd, werden, op het
door haar genomen initiatief, door de chefs der departementen van algemeen bestuur voor zooveel mogelijk de uoodige voorzieningen getroffen om de Rekenkamer geen stoornis
in den gang harer werkzaamheden te doen ondervinden.
De examinatie van de rekeningen met de weduwen- en
weezeufondsen en van andere rekeningen met derden, de
weeskamers enz. werd intusschen met kracht voortgezet.
Gedurende 1887 voltooide de Rekenkamer, zooals reeds
in 't vorig verslag (blz. 58) is gezegd, hare werkzaamheden ten aanzien van de begrootiugsrekeningcn over de
jaren 1880 en 1881. Sedert kwam zij in Februari jl. gereed
met de begrootiugsrekeniug over 1882, die deels in September, deels in November 1887 bij haar was overgebracht.
§ 2. Comptabiliteit.
Met het doel om de verevening van vorderingen in ettelijke gevallen te vereenvoudigen, zijn, ten vervolge op
den in 't vorig verslag (blz. 58/59) vermelden maatregel
vau Juli 1886 (zie o. a. Bijblad op bet Indisch Staatsblad n°. 4340), bij gouvernementsbesluit dd. 20 April
1887 n*. 21 op nieuw een aantal categorieën van vorderingen wegens leverantiön en verrichtingen ten behoeve van
's lands dienst aan het voorafgaand onderzoek der Algemeene Rekenkamer onttrokken.
Bij gouvernementsbesluit dd. 28 Augustus 1887 n°. 21
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werd, met aanvulling van de administratieve voorschriften
Il Algemeen burgeriyk beheer.
voor de departementen van algemeen bestuur betredende de
controle op de landsontvnngsten en uitgaven en van de
In de organisatie der departementen van algemeen burvoorschriften voor de algetneene ontvangen en de hulp- gerlijk bestuur kwam in het tijdvak waarover dit verslag
ordonnateurs (Bijblad op liet Indisch Staatsblad n°. 2814 loopt alleen verandering wat betreft het departement der
en 2718), eene regeling getroffen ten aanzien van de boe- burgerlijke openbare werken. Sedert 1 Maart 1888 is namelijk
king van gelden, welke, wegens het onbekend zijn van het beheer over de staatsspoorwegen op Java, dat tot
de rechthebbenden , in 'slands kas zijn gestort en lands- dusver min of meer zelfstandig gebleven was, geheel bij
eigendom worden indien zij niet binnen zeker tijdsverloop dat departement overgebracht, terwijl voor de uitoefening
worden opgevorderd.
van het toezicht op de particuliere spoorwegen, waarmede
Was het dusver voorgeschreven dat in het verkrijgen tot dusver uitsluitend personeel der staatsspoorwegen was
van de benoodigde koelies bij 'slands algemeene en pro- ; belast, zijn aangewezen de ingenieurs van het stoom wezen,
ductenpakhuizen zooveel doenlijk door aanbesteding moest . wier werkkring tot hiertoe alleen het toezicht op de uit
worden voorzien, in .Juni 1888 (Indisch Staatsblad n'. 108) j anderen hoofde bij particulieren in gebruik zijnde stoomis bepaald, dat alleen dan tot eene aanbesteding wordt toestellen omvatte. In plaats van de vrofgere afdeeling
overgegaaD wanneer overwegende bezwaren van p'uat- » stoomwezen " is nu bij genoemd departement ingesteld
selijken aard zich verzetten tegen het, aanschaffen van de eene afdeeling » spoor- en tramwegen eu stoomwezen " ,
vereischte werkkrachten zonder tusschenkouist v.tn een waarbij de ambtenaren van het vroegere hoofdbureau der
aannemer.
staatsspoorwegen te Buitenzorg, voor zooveel noodig, zijn
Met wijziging in zoover van de bepalingen in Indisch overgeplaatst, en aan het hoofd waarvan de vroegere chef
Staatsblad 1876 n°. lf>9 werd bij gouvernementsbesluit van den op zich zelf staanden dienst der staatsspoorwegen
dd. 25 Maart 1887 n°. 2 (Indisch Staatsblad n°. 64) eene is opgetreden. Hem is de j>ersoonlijke titel van inspecteurdoor de ondervinding wenacbelijlc gebleken vereenvoudi- generaal gelaten, maar de aan zijnen rang verbonden
ging gebracht in de vormen door de hoofden van ge- titel is die van hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en
westelijk bestuur in acht te nemen bij het verleenen van van het stoomwezen. Zie nopens een en ander het goumachtiging tot afschrijving van vorderingen die voort- vernementsbesluit dd. 18 Februari 1888 n°. 1 (Indisch
spruiten uit in kohieren of andere registers begrepen be- Staatsblad n°. 39). Ingevolge datzelfde besluit gingen
sommige bevoegdheden, met betrekking tot het spoorlastingen.
Verder werden in 1887 de bemoeiingen der gewestelijke wegpersoneel , tot dusver door den inspecteur-generaal
bestuurders op rekenplichtig gebied in tweeërlei opzicht uitgeoefend , over op den directeur der burgerlijke openbare
uitgebreid , vooreerst door het gouvernementsbesluit dd. werken, die echter gemachtigd werd om, binnen door
24 December 1887 n°. 14 , waarbij de chefs der departe- hem te stellen grenzen, deze ten deele over te dragen op
menten van algemeen bestuur gemachtigd werden om hunne de chefs der exploitatie en op de hoofdingenieurs en sectiebevoegdheid tot het verstrekken van voorschotten voor cbefs van den aanleg. Van deze machtiging werd door
onderwerpen van huishoudelijk beheer (zie de artt. 8 en 9 genoemden departements-chef gebruik gemaakt bij beschikvan de voorschriften in uc. 2718 van het Bijblad op het king dd. 21 Maart 1888.
Indisch Staatsblad) over te dragen op de gewestelijke beVoor den aanleg van den bij de wet van 6 Juli 1887
stuurders , en in de tweede plaats door het gouvernements- (Indisch Staatsblad n°. 163) bcloelden spoorweg is bij goubesluit dd. 31 Mei 1887 n°. 1 (Indisch Staatsblad n°. 106), vernementsbesluit dd. 17 September 1887 n°. l/c een afkrachtens hetwelk vcortaan ook op Java en Madura (op zonderlijke » dienst der staatsspoorwegen ter Sumatra's
de buitenbezittingen was dit reeds van ouds liet geval; het ! Westkust" ingesteld, onder de leiding van een hoofdopmaken van de verdeelingsstaten van — en de toekenning ingenieur , toegevoegd aan het departement der burgerlijke
van aandeelen aan de rechthebbenden in —bij rechterlijk ge- openbare werken. Hem is Padang, waar voorloopig het
wijsde opgelegde boeten en uitgesproken verbeurdverkla- hoofdbureau gevestigd is, als standplaats aangewezen, echter
ringen behoort tot de taak der hoofden van gewestelijk met bevoegdheid om zich zoo dikwijls van daar te verwijbestuur, de resident van Batavia uitgezonderd , die ook bij deren als hij in het belang van den dienst noodig acht.
het aangehaalde besluit van 24 December 1887 van den Hij heeft de voorschriften van eene bij het aangehaald besluit
daarbij bedoelden maatregel werd uitgesloten.
vastgestelde instructie te volgen en verder de bijzondere
In 1887 werd door den Gouverneur-Generaal in 51 ge- bevelen die hem door of namens den Gouverneur-Generaal
vallen gebruik gemaakt van de hem bij het Koninklijk gegeven worden.
besluit dd. 3 Februari 1878 n°. 3 (Indisch Staatsblad o*. 169)
Eene wijziging, bij gouvernementsbesluit dd. 16 Augustus
verleende bevoegdheid om administratief opgelegde boeten, 1887 n°. 19 (Indisch Staatsblad n°. 150) gebracht in den
voor zoover zij het bedrag van f 2000 niet te boven gaan, werkkring van twee tot het departement van onderwijs,
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. In 20 gevallen eeredienst en nijverheid in betrekking staande inrichtinwerden de boeten ten volle kwijtgescholden, en wel tot gen , had ten doel den directeur der landsdrukkerij te
een gezamenlijk bedrag van f 5229,58. Van de 31 overige Batavia van een deel zijner administratieve bemoeiingen te
beboetingen, te zaaien beloopende f 2850, werd f 2460 ontheffen, door namelijk , behoudens eene kleine uitzondekwijtgescholden. Ook nu gold de toepassing van het aan- ring , het beheer en den verkoop van de door de Regeering
gehaald Koninklijk besluit weder onwillekeurige en ver- voor het publiek verkrijgbaar gestelde boek- en andere
schoon bare overtredingen van verordeningen op de over- drukwerken te doen overgaan op den administrateur van
schrijving van vaste goederen, bet recht van verblijf, het het insgelijks te Batavia gevestigde depot van boeken en
vervoer van koffie, enz.
andere leermiddelen voor het inlandsch onderwijs.
De in 1885 aan de hoofden der verschillende departeIn verband met de (in het volgend hoofdstuk te bespreken)
opheffing van den dienst der staatsspoorwegen op Java menten van algemeen bestuur gerichte aanschrijving (zie
als afzonderlijken diensttak , is bij Indisch Staatsblad 1888 het verslag van dat jaar blz. 63/64) om hunne aandacht
ti°. 40 ingetrokken de ordonnantie van 13 Juni 1879 j te wijden aan alles wat het comptabele werk kan vereen(Indisch Staatsblad n°. 187), waarbij de inspecteur-generaal, voudigen , heeft goede vruchten gedragen. Veel wat bij de
chef van bedoelden diensttak, als gedelegeerde van den boekhouding en verantwoording op minder omslachtigen
Gouverneur-Generaal o. a. bevoegd was verklaard tot het voet geschieden kon, is sedert, deels ook op het initiatief
verrichten van handelingen , die uitgaven ten laste van den van de Rekenkamer, in den gewenschten zin veranderd.
lande ten gavolge hadden , en tot het beoordeelen, verevenen Daardoor is ook eene eenvormigheid van behandeling bij de
en betaalbaar stellen van sommige vorderingen, terwijl bij verschillende departementen inde hand gewerkt, die tevens
Indisch Staatsblad 1888 n°. 39 zijn ingetrokken de in de controle der Rekenkamer vlugger doet afloopen. Naarmate
Indisch Staatsblad 1879 n°. 204 en 1882 n". 108 opgenomen zich daartoe de gelegenheid voordoet, worden nog gaandeweg
regelingen , waarbij aan geraelden inspecteur-generaal de in de aanbevolen richting verbeteringen in practijk gebracht.
Bij de departementen van financiën, van onderwijs, eerebevoegdheid was verleend om het hem ondergeschikte personeel in het genot te doen treden van periodieke trakte- dienst en nijverheid en van justitie moest ook gedurende
mentsverhoogingen of daaraan non-activiteitstraktemeut 1887 eenig personeel boven de formatie in dienst worden
gehouden tot het verrichten van buitengewone werkzaamof wachtgeld toe te leggen.
heden, speciaal in het belang van de comptabiliteit.
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De zelfstandigheid in administratieven zin der hoofden
van gewestelijk bestuur werd uitgebreid door op hen over
te dragen — zie de ordonnantien van 9 Juni en 28 0ctober
1887 (Indisch Staatsblad n'. 108 en 196)— het benoemen
en het ontslaan: 1°. van agenten der weeskamers in Ntxlerlandsch-Indiö; 2°. van leden der plaatselijke schoolcommissie^, zoo liuropeesche als inlundsche, up Java en Madura.
Ten opzichte van de weeskamer-agenten berustte die bevoegdheid tot dusver bij den directeur van justitie; terwijl
de leden der schoolcommissie^ tot hiertoe benoemd en ontslagen werden door den Gouverneur-Generaal, behalve la
de buitenbezittingen , waar reeds vroeger de gewestelijke
bestuurders daartoe bevoegd waren verklaard. Voorts werd
bij Indisch Staatsblad 1887 nc. 109 de bevoegdheid der
hoofden van gewestelijk bestuur op en buiten Java en
Madura, om aan de griffiers van rechterlijk'; colleges enz.
voorschotten voor getuigengelden te verleenen , geheel losgemaakt van de machtiging of goedkeuring van den directeur van justitie, en werden bij Indisch Staatsblad 1887
n°. 114 diezelfde hoofdambtenaren gemachtigd om de standplaatsen te regelen van de in hun gewest bescheiden ambtenaren van den gewestelijken waterstaatsdienst.
Daarentegen lijrt het in de bedoeling om de gewestelijke
bestuurders weder te ontheffen van de hun bij [ndiaoh
Staatsblad 1874 n°. 119a opgedragen bemoeiing met bet
benoemen en het ontslaan van politieoppassers en politiebedienden, die vroeger door hunne onmiddellijke chefs
werden aangesteld of ontslagen, omdat die bemoeiing
gebleken is niet liet nut op te leveren «lat men daar
van verwacht had (zie net verslag van 1874 blz. 178),
maar veeleer noo leloozen omslag teweeg te brengen. In
November 1887 en Januari 1888 is reeds in gelijken zin
gehandeld met betrekking tot bet personeel bij de di>trictspost op Java en Madura, de wakers bij de landspakhuizen,
die bij districtsgevangenissen en pasangrahans, x ome Ie
het personeel voor het vervoeren van gevangenen in de
gevallen dat dit vervoer niet in gemeentedienst geschiedt.
Met opzicht tot al deze mindere inlandsche «eömploieerdeii
zal nu voorta;n het recht van benoeming en ontslag in
elke afieeling worden uitgeoefend door het hoofd van
plaatselijk bestuur.
Omtrent het archiefwezen valt aan te teekenen dat de supplement-inventaris van het oud-archief te Batavia nog niet
kon worden uitgegeven, vermits telkens nieuwe aanwinsten
van meer of minder belang het archief verrijkten. Deels op
k' sten van de Regeering, deels op kosten van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , zagen
het licht het IVdedeel, loopende over de jaren 1709-1743,
van het Nederlandsch-Indisch Piakkaatboek , zoomedecén
Meel, behan ielende het jaar 1653, van het Dagregister van
het kasteel Batavia.
J. Departement van binnenlandden bestuur.
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK HHSTUUR;
TOLITIE.

Achter de bijlagen van dit verslag zal men aantreffen
eene kaart van Sumatraen Banka, bevattende verschillende
aanwijzingen van politieken en administratieven aard. ')
In de eersie plaats geeft zij aan de hoofdindeeling der gewesten , zoome Ie de standplaatsen van de Ëuropee.-che
ambtenaren bij her binneulandach bestuar, t ïwijl, wal
Atjt-h ei Sumatra's Oostkust betreft, daarop zoo ^-oed ïno
gelijk de grenzen der verschillende landschappen zijn aangeduid , met vermei lin^- ten opzichte van welke dier landschappen de verhouding der inlandsche bestuurders t-)t het
Gouvernement hij akte of contract geregel ! is. vjri_
bevat de kaart nog verschillende andere gegevens, looali
omtrent de groote wegen, de spoor- en telegraafbjnen,

') Nopens de admiaistratit'vc ladorillng van Java en Madura (de
residentien Batavia, Bowasarta en Djokjokarta uitgezonderd) bevat
de Regeeringsalnianak voor Nederlaiidseh-Tndië tabellari.:elie opgaven. Daarop wordt thans te dezer plaatse de aandacht gevestigd,
omdat de lust in den jongst vers. henen jaargang 1888 voor 't eerst
het gebied van elke contrêle-at'deeling aanwijst, niet vermelding
van de standplaatsen der met het beheer dier al'deelingen belaste
ambtenaren (zie deel I bijlage KE).

Ha:i 'dingen der Hiaten-Generaal. Bijlagen. l^SS-1889.
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de havens en vuurtorens, en eindelijk wijst zij de plaatsen
aan waar gouvernements-rechtbanken en gerechten, inrichtingen van openbaar onderwijs, zoomede koffie- en
zoutpakhuizen zijn gevestigd. (De kaart is hier te lande
gereproduceerd geheel zouals zij in Indiü was samengesteld. Men heeft daar bij de spelling der plaatsnamen de
inlandsche uitspraak gevolgd, zoodat deze veelal afwijkt van
de hier te lande in officieele stukken gebruikelijke spelling.)
§ 1. L'uropeesch bestuur.
In zaken van betrekkelijk ondergeschikt belang werd
bij verschillende beschikkingen van den Gouverneur-Generaal, meerendeels reeds allen vermeld in hoofdstuk Cl
§ 2 en in hoofdstuk M, de bevoegdheid der hoofden van
gewestelijk bestuur, hetzij in financieelen, hetzij in adiniuistratieven zin , uitgebreid. Als met dit punt verband
houdende, verdient te dezer plaatse nog het volgende te
worden aangestipt. Krachtens eene beslissing van 18<i4
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 153i>) was het gebruikelijk dat de hoofden van gewestelijk bestuur, wanneer zij termen vonden om de onder hunne bevelen gestelde
ambtenaren , beambten en inlandsche hoofden in de uitoefening hunner bediening te schorsen, op zoodanigen
maatregel de goedkeuring der Indische Regeering inriepen,
ook waar het betrekkingen gold wier begeviug geheel aan
hen was overgelaten. Van deze al te beperkte opvatting
van art. 33, 2de lid , der instructie voor de gewestelijke
bestuurders (Indisch staatsblad 1867 n°. 114) is de Indische
Regeeriug teruggekomen. In Januari 1887 (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n". 4370) heeft zij aan de hoofden van
gewestelijk bestuur doen weteu lat — buiten liet geval
van schorsiug bij wege van administratieve straf, waartoe
ie bevoegdheid, indien zij niet uitdrukkelijk op andere
autoriteiten is gedelegeerd, steeds aan den Gou-criieurGeneraal vooroeiio^deu blijH
Echoraing van door de gewestelijke bestuurders benoemd en ontslagen wordende
landsdiensren kan plaats hebben zonder dat de Regeering
daarin wordt gemoeid.
Omtrent de bijdragen aan de officiers- en andere tafels
verschuldigd door militair en civiel personeel dat zich
als passagier aan boord van oorlogsschepen bevindt, welke
bijdragen, waar het dienstreizen betreft, ten laste van den
lan Ie komen, was— met afwijking van de algemeen B regeling te dier zake (Indisch Staatsblad 1859 i:J. 109 en 1864
n°. 1) — bij Indisch S'aa'sblad 18.15 n°. 125 eene bijzondere
voorziening getroffen ten opzichte van hoofden van gewestelijk bestuur met rang van gouverneur, die binnen hun
gelest dienstreizen met oorlogsbodems ondernemen. Deze
speciale regeling, welke voor 'slands kas uitgaven ten
gevolge had, waarop, zon !er aan de billijkheid te kort te
doen, besparing mogelijk was, is bij Indisch Staatsblad
18-7 n°. 248 ingetrokken, zoodat nu voortaan de commandanten en officieren van oorlogsbodems voor gewestelijke
gouverneurs geen hooge;- tafelgeld kannen in rekening
brengen dan voor andere passagiers die aan de ofticierstafels deelnemen.
Aan het door eenige h lofden van gewestelijk bestuur
gedaan voorstel, om de klerkengelden ten behoeve der
kantoren van sommige assistent-residenten in hun gewest
te vermeerderen, tegen gelijktijdige vermindering van de
fondsen, uitgetrokken voor de overige assistent-residentiebureaux, werd, na verkregen machtiging van ii ; O;.perbestuur, gevolg gegeven bij een Indisch besluit van
5 Januari jl. Binnen de grenzen de- begroeting werd op
die wijze eene verdeeling der klerkei gelden verkregen ,
meer overeenkomstig den omvang der werkzaamheden op
bedoelde kantoren dan tot nog toe het geval was.
Tot eene mogelijk gebleken inkrimping van bet ambtcDaarspersooeel on de reaidentiekantorerj in Benkoelen en
Bkraw werd in December 1887 (IndischStaatsbladn°.23i)
overgegaan.
De formatie van het kader der controleurs onderging in
het afgeloopcn jaar geen verdere wijzigingen dan dté waarvan reeds in 't vorig Teralag (blz. b9) werd gewag gemaakt.
Over de verschillende gewesten was het getal controleurs
an adspirant-controh'urs, zooals dit bij de op 31 December
1887 geldende formatie was toegestaan , verdeeld als
volgt:

[5. 2.]
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GEWESTEN.
I

Cuntro- Contro- Ailspiïe
leurs
rimtlourH
2de
lsto
eontro- zamcn.
klasse. klasse. leurs.

JAVA EN MADURA.

Bantam
Batavia
Krawang
Pr'anger Regentschappen .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembung
Soerabaija
Fasoeroean
Probolinggo
Bczoeki
Banjoeinas
Bazelen
Eadoe
Madiocn
Kediri
Madura
Op 31 Dec. 1887 in dienst

3

1
N
2
2
4
1
1
3

11

2
1

ii

M

u

8
3

■
i
2

1
2
4
3
3
1
4
2
2
3
2
1

19
10
7
0
13
5
0
13
13
8
6
7
G
5
9
8
9

1
1
1
1
3
3
4

3
0
3
5
2
3
3
4
5
4
2
3
2
3
3
4

43

67

40

159

10
5
2

4
3
2
4
1

38
11
8
19
14
2
5
12
12
15
10
1
2
2

|
1
G
6

«i

ii

1
5

110
BüITENBEZITTINGEN.

Sumatra'8 Westkust
Benkoelen
Lampongsche D i s t r i c t e n . . . .
Palembang
Oostkust van Sumatra . . . .
Atjeh en onderhoorigheden. . .
Riouw
Westerafdeeling van Borneo . .
Zuider- en OostorafJ. van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden . .
Mcuado
Ternate
Amboina
Bali en Lombok

15
3
4
8
6
1

Op 31 Dec. 1887 in dienst . .

ii

1
3

ii

2
8
4
2
1

ii

n

a) 2

50

71

11

0
ii

4
2

«
ii

u |

151

1»7

o) Waarvan 1 ontleend aan liet kader voor Java en Madura.
Bjven 'Ie formatie waren bij het einde van 1887 werkzaam
2 controleurs van het kader voor Java en Madura en 4 van
het kader voor de buitenbezittingen. Van de beide eerstbeloelden was één der 1ste klasse nog belast met onderzoekingen ten behoeve van eene nieuwe lai drenteregeling
in de afdeelingen Boeleleng en Djembrana op Bali, terwijl
de andere, één der 2de klasse (in Maart jl. bevorderd tot
de 1ste klasse), in December 1887 tijdelijk ter beschikking
"was gesteld van den resident van Soerakarta in het belang
der voorbereiding van verschillende regelingen met het inlandsch bestuur (zie blz. 3 biervóór), na alvorens in Djokjokarta tijdelijk boven de formatie te zijn werkzaam geweest
met onderzoekingen rakende de landverhuur. De 4 bij liet
kader voor de buitenbezittingen a la suite gevoerd wordende
controleurs waren werkzaam als v o l g t : 2 der 1ste klasse
w a r e n , evenals in 1886, in de residentie Banka belast met
de waarneming der betrekking van administrateur bij de
tinmijnen , één der 2de klasse bestuurde in de Westerafdeeling van Borneo de indertijd slechts voorloopig in het
leven geroepen (met 1 Januarij 1888 weder opgeheven)
conlróle-afdeeling Mandhor, terwijl de vierde controleur,
mede één der 2de klasse, in April 1887 te Djambi (residentie Palembang) geplaatst werd als politiek a g e n t , welke
functiën laatstelijk (sedert October 1885; verg. het verslag
van 1886 blz. 53) bij waarneming vervuld waren geworden
door een assistent-resident. ')
§ 2. Iirfandsch

[Nederl. (Oost-) Indie.]

minstens f 20 's maands ten laste der Indische begrooting genieten) bij het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1887 n°. 18
(Indisch Btaatablftd n°. 192) een pensioenreglement in het
loven geroepen. Volgens dat reglement hebben de bedoelde
inlandsche ambtenaren recht op pensioen bij eervol ontslag
na een diensttijd van dertig jaar, ofwel in geval van volstrekte
ongeschiktheid voor den dienst door wonden of gebreken,
hekomen in of door do uitoefening van het ambt of ter
lake van die uitoefening, ten gevolge van gewelddadige
aanranding of verzet of van met gevaar gepaard gaande
dienstverrichtingen. Pensioen kan worden verleend indien
een diensttijd van minstens vijftien jaren is volbracht en
wèl bewezen ziels- of lichaamsgebreken een beletsel opleveren om langer te dienen. Den Gouverneur-Generaal is
de bevoegdheid toegekend om ten voordeele van regenten
— e n , bijaldien daarvoor politieke of andere gewichtige
redenen bestaan, oek ten voordeele van anderen — van de
bepalingen van het reglement af te wijken. Het reglement
k a n , zoo dit noodig blijkt, bij koloniale ordonnantie voor
één of meer der buiten bezittingen, dan wel vuor die gewesten gezamenlijk , van toepassing worden verklaard.
De bepalingen van December 1867 (Indisch Staatsblad
n°. 168), omtrent de benoeming en het ontslag van inlandsche hoofden, ambtenaren en beambten in degouvernementslanden op Java en Madura, zijn in April 1887
(Indisch Staatsblad n°. 88) van toepassing verklaard op de
indertijd van de werking dier bepalingen uitgezonderde
residentie Preanger Regentschappen.
Voor een deel der in rang op de regenten volgende inlandsche ambtenaren op J a v a , namelijk voor die enkele
p a t i h s , in 't geheel ten getale van 9, welke (in regentschappen waarvan het gebied zich over meer dan één
assistent-residentie uitstrekt) buiten den regentszetel werkzaam zijn en d u s , hoewel aan den regent ondergeschikt,
een vrij zelfstandigen werkkring vervullen en meer dan de
andere patihs uitgaven hebben te doen voor de ontvangst
en de huisvesting van reizende Europeesche en inlandsche
ambtenaren, zijn bij gouvernementsbesluit dd. 18 Januari
1888 n°. 2 (Indisch Staatsblad n°. 23) de aan hun ambt verbonden voordeelen verhoogd Hunne bezoldiging is namelijk
van f 250 's maands (zooals de meeste der gewone patihs
genoten *), op f400 's maands gebracht en tevens is hun
aanspraak op vrije woning of vergoeding voor huishuur
(ten bedrage van f 40 's maands) toegekend. De bedoelde
9 patihs zijn die van Anjer (residentie Bantam), '1 'jitjalengka , Soekaboemi, Tassikmalaija en Soekapoera- Kollot
(residentie Preanger Regentschappen), Djombang (residentie
Soerabaija), Loemadjaug en Kraksaiin (residentie Probolinggo) en Djember (residentie Bezoeki).
Ten opzichte van de huisvesting der districtshoofdeD op
Java en .Madura, die — voor zoover hun geene landiwoning kan worden aangewezen — mede eene geldelijke
vergoeding voor huishuur ontvangen (zie Bijblad op het
Indisch Staatsblad n". 4319) doet zich het bezwaar voor,
dat zij, die in particuliere (eigen of gehuurde) woningen
gevestigd zijn , veelal niet over voldoende ruimte beschikken
voor eene voe.-zauie uitoefening van hunne ambtsplichten.
Er is aan gedacht om hierin te voorzien , door bij sommige
van die particuliere woningen voor 's lands rekening eene
pecdoppo aan te bouwen , tegen vermindering met zeker
bedrag van de schadeloosstelling voor huishuur , doch tegen
dit denkbeeld, waarvan sprake is in het verslag van 1886
(blz. 108/109), bleken overwegende bezwaren te bestaan ,
Z'iodat er van is afgezien. Het ligt alsnu in de bedoeling
om geleidelijk laudswoningen te verschaffen aan de districtshoofden op Java en Madura die er nog geeue hebben *).
Er wordt getracht een zuinig ontwerp voor de te bouwen
woningen te verkrijgen.
Tot verlegging van den zetel van het districtsbestuur
werd in 1887 slechts in één geval besloten. Bij gouvernementsbesluit dd. 23 September 1887 n°. 13 werd namelijk

hestuur en politie.

Zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 154) is vermeld,
is voor de inlandsche burgerlijke landsdienaren op Java en
Madura (daaronder te verstaan zij die eene bezoldiging van
>) Het voornemen bestaat om in 1889 de controleursplaats in
Djambi in de formatie op te nemen.

') Alleen die l»ü de regenten op gewestelijke hoofdplaatsen ontvangen f 300 's maands.
') Van de 451 districtshoofden in de gouvernementsresidentiën
zyn er tot dusver 208 van landswege gehuisvest, en van de overige 243, die derhalve vergoeding voor huishuur genieten, beschikken er slechts 133 over eene voegzame pendoppo voor de uitoefening van hunne verschillende ambtsverrichtingen, zooals het houden
van het distrietsgerecht, het ontvangen van de mindere hoofden, enz.
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aan het districtshoofd van Kedoengtawon in de afdeeling
Keb temen der residentie Bazelen , tot dusver te Kedoengtawon gevestigd , een beter gelegen punt — de dessa koetawinangoen — als standplaats aangewezen.
In het afgeloopen jaar behoefde voor de samenvoeging
of splitsing van dessa's (zie de regelen te dier zake opgenomen in n°. 3398 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad) ') geen enkele maal de beslissing van den GouverneurGenernal te worden ingeroepen. De voorgekomen gevallen
zijn in de volgende opgaaf vermeld.
Aantal gevallen waarin in 1887
werd overgegaan tot:
GEWESTEN.
samenvoeging
van dessa's.

splitsing van
dessa's.

Bantam

5

PreaDger Regentschappen a) . .

2

1

Cheribon i)

t

5

Pekalongan

10

«

Japara

1

Pasoeroean

1

Probolinggo

1

Bezoeki

3

Eadoe
Madioen

c)

Kediri

d)

3

Madura
Te zamen. . .

30

23

0) Bovendien werden drie kampongs eener dessa. in het belang van
een geregeld toezicht, bij eene andere dessa gevoegd.
1) Twee gehuchten werden van de moederdessa afgescheiden en met
eene andere dessa vereenigd.
c) De uit Madioen ontvangen opgaaf is niet duidelijk, daar zij spreekt
van „één geval van splitsing en samenvoeging gecombineerd van eenige
dessa's."
d) In één dezer gevallen werd de oorspronkelijke dessa in drie op
zich zelf staande dessa's gesplitst.

e) In vijf dezer gevallen werd de oorspronkelijke dessa in drie, en in één
geval zelfs in vier zelfstandige dessa's verdeeld.
Naar aanleiding van de door een der residenten aanhangig gemaakte vraag, of de eigenaar van een particulier
land beoosten de Tjimanok al dan niet bevoegd is tot het
vereenigen of splitsen van op zijn land gelegen dessa's,
besliste de Indische Regeering dat die bevoegdheid zoowel
toekomt aan den eigenaar van het landgoed als aan den
huurder, die in de rechten van den eigenaar treedt. Tevens
werd door de Regeering uitgemaakt dat bij vereenigiinr en
splitsing van zulke dessa's de bevolking niet behoeft te
worden geboord.
Op een drietal gewestelijke hoofdplaatsen (Soerabaija,
Probolinggo en Bezoeki) werd het getal politieoppassers
vermeerderd, terwijl nog altijd, als tijdelijke m a a t r e g e l ,
gehandhaafd bleef de reeds sedert eenige jaren (zie o. a. liet
verslag van 1885 blz. 66) toegestane uitbreiding van het
etal politiedie'iaren in vijf van de zes districten der afdeeling
uitenzorg (residentie Batavia). Daarentegen is met 1 Januari
1888 een blijvend karakter gegeven aan den maatregel van
April 1876 ^sedert telkens voor één jaar verlengd), om in
de residentie Sierakarta, boven het gewone gouvernemeutspolitiepersoneel (de aan de Europeesche besturende ambtenaren toegevoegde politieoppassers), in dienst te stellen
een korps van 46 bereden politieagenten (inlanders), thans
gewapend met kapmes en revolver (vroeger met sabel en
revolver). Tegelijkertijd (Indisch Staatsblad 1888 n°. 21) is

g

i) Blijkens n°. 4396 van gemeld Bfjblad gelden die regelen niet
ten aanzien van perdikan-dcssa's. Zie ook wat over perdikan-dessa's
gezegd wordt in § 5 dezer afdeeling.
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ter hoofd plaats Soerakarta een Europeesche schout aan './esteld.
Over de in 1887 plaats gehad hebbende reorganisatie van
de waterpolitie te Batavia, in verband met het in gebruik
stellen van de nieuwe haven (Tandjong Priok), is reeds
gehandeld in 't vorig verslag (blz. 45).
Ten einde politiebeambten die geen vaste vergoeding voor
reiskosten genieten , en ook niet gerechtigd zijn om de kosten
hunner dienstreizen in elk bijzonder geval in rekening te
brengen, zich bij de uitoefening van hunne dienstplichten
niet behoeven te laten terughouden om, in gewesten waar
spoorwegen zijn, van dit snelle vervoermiddel gebruik te
m a k e n , is bij gouvernementsbesluit dd. 24 Mei 18S8ii°. 2
het nondige geregeld om de zoo lanigen, tegen vertooning van een reisorder of reisaanvrage, afgegeven door
het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur, voor
rekening van den lande vau de staats- of particuliere
spoorwegen te doen gebruik maken.
Over regelingen tot betere ordening van het inlandsch
bestuur in die Battaksche landschappen welke in de laatste
jaren bij het rechtstreekse^ gou vernementsgebied op Sumatra
zijn aangehecht, zie men § 4 dezer afdeeling.
§ 3. Bestuur

over vreemde

oosterlingen.

Bij een gouvernementsbesluit van 27 September 1887
(Indisch Staatsblad n°. 176) werden de voorschriften, vervat
in het reglement op het verleenen van binnenlandsch verlof
aan inlandsche ambtenaren (Indisch Staatsblad 1872 n°. 9 1 ) ,
— voor zoover zij daarvoor vatbaar zijn — van toepassing
verklaard op de door den Gouverneur-Generaal benoemde
hoofden der vreemde oosterlingen.
Onder de plaatsen waar wijken voor Chineezen zijn
aangewezen, werd bij ordonnantie vau 22 Mei 1887
(Indisch Staatsblad n°. 100) Gisser in de residentie Amboina
opgenomen s ) .
Ter hoofdplaats Soerakarta , waar sedert 1862 liet bestuur
over de Chineezen (destijds ten getale van p. ni. 2500) was
opgedragen aan één kapitein en één luitenant, werd, in
verband met het thans tot p. m. 3900 geklommen aantal
personen vau dien landaard, in Octoi.-er 1887 (Indisch Staatsblad n°. 193) overgegaan tet de aanstelling van een derden
Chineeschen officier, met den titel van luitenant 3) I n d e
residentie Batavia werd de formatie van het Chineesch begtuur gewüzigl voor zooveel betreft de drie hoofden (luitenants) die belast waren met het toezicht over de in de
districten Bekassi en Tjabangboenjjin gevestig ie Chineezen, ten getale van 6000, verdeel! over 68 nederzettingen. Ingevolge Indisch Staatsblad 1887 n°. 157 zal
nu voortaan één dezer drie luitenants een rang van
kapitein bezitten , opdat deze de aangewezen persoon zij
voor de rechtatreekache aanrakingen met het Europeesch
en inlandsch bestuur. W a t de thans voorgoed geregelde
samenstelling betreft van bet (bezoldigd) Chineesch bestuur
over de verschillende nederzettingen van de Chineezen die
in de Westerafdeeling van Borneo behoord hebben tot de
ontbonden Lanfong-kongsi, kan verwezen worden naar
hetgeen reeds in hoofdstuk C (zie blz. 15 hiervóór) is gezegd.
Van de Chineesche hoofden op Java en Madura genieten
alleen een viertal te Batavia en één te Buitenzor^ bezoldig i n g uit 'slands k a s , terwijl aan het eerste Chineesche
hoofd te Soerabaija eene vergoeding voor bureaukosten is
toegelegd. Op laatstbedoelde wijze wordt sedert 1 Januari
1888 (gouvernementsbesluit van den lOden dier maand
n°. 12) van landswege ook bijgedragen in de kosten van
den Chineeschen raad te Samarang.
Ter hoofdplaats Tagal werd de betrekking v:.n hoofd
der Maleiers (die ook het toezicht had op de aldaar
gevestigde Mooren), bij gelegenheid der aftreding v.m den
titularis , opgeheven. De Mooren werden gesteld onder het
«) In deel I van den Regeeringsalnianak van Nederlandsch-Indië
voor 1888 (bfjlagen FF en GG) vindt men eene tabellarische opgaaf van
de plaatsen op en buiten Java en Madura, waar tot hiertoe aan art.
73 van het Regeeringsreglement uitvoering is gegeven. Eerstgcmelde
bijlage FF vermeldt nameljjkde plaatsen waar wijken voor Chineezen
zijn aangewezen, en bijlage GG die waar vreemde oosterlingen,
geen Chineezen zijnde, hunne wijken hebben.
*) Eene bjj besluit van den resident dd. '26 Maart jl. vastgestelde nieuwe instructie voor de hoofden der vreemde oosterlingen
in de residentie Soerakarta is te vinden in de Javasche Courant
van 6 April 1888.

8ü
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gezag van dan luitenant der Arabieren ter plaatse, terwijl
da weinige .Mal'-u rs aldaar, Lijtia allen op Java geboren
en in vewchüleuuu desaa'a verspreid wonende, onder het
gewond inlandsen be.-,tuur werden gesteld.
§ 4. Verdere aankekerdwjen betredende kei bestuur
M i!c politie in somiidye gewesten.
Preaiu/rr ll-qcntsrhappen De wijze waarop de acht districten der afdeeling Soekapoera m twee contróle-afdeelingen waren verdeeld ('Ie cuntrole-afdeeliug Mauondjaiju,
rechtstreeks bestuurd «iuor den te Munoiu:jaija gevestigdeu
as*i*tent-re*ideut, bijgestaan dooreen adspirant-oontroleur,
en de contróie-afdeeliug Bindangaijoe onder leiding van een
eontrolear) maakte bet moeilijk om aan laatstbedoelden
ambtenaar een cntrnnl punt als standplaats aan te wijzen ,
wanneer men namelijk de voor Europeanen ongezonde
woonplaatsen wilde vermijden. Vandaar dat de controleur
van Siudangaijoe nog steeds buiten zijn eigenlijk ressort,
en wel op de ufleeligslioofdplaats Munondjaija, gevestigd
was In den aanving van dit jaar (Indiasn Staatsblad
1888 n° 20) is nu echter Parigi ids standplaats van den
eontrolear gekozen , hetgeen — opdat bij de verschillende
dütricten van zijn ressort van daar uit gemakkelijk zouden
kunii.n bereiken — gepaard is moeten gaan met eene
verstikking der tot 'e twee genoemde contróle-afdeelmgen
behooreudè dlatricten. De controle-afdeling Manondjaija
bestaat nu uit de drie districten Paairpandjang, Bandjar
en Kwasen, terwijl de andere contróle-afleeling, voortaan
Parigi genaamd , de districten Parigi, Tjidjoelang, Mandala, Tjikemboelan en Kalipoetjang omvat.
In iJanrt i88.< (In isch Staatsblad n«. 66) werd eenige
wijziging gebracht in de grens tusscben de afdeeltngen
Soekapoera-Kollot en TjitiaJengka, meer in bet bijzonder
tusschen de districten Hatoewangi en Timhanganten. De
wijziging komt hierop neer, dar de rivier ïj:bueloeGedeh,
wèike tot dus.ir slechts voor het bovengeueelte de grens
tuscl
genoemde afdeelingen uitmaakte, dit voortaan zal
doen tot aan haremoadtoginueljimanok, uus over naren
gebeelen loop.
Djohjoharta. In riit gewest is in Januari 18^8 (Indisch
Staatsblad n*. 11) eeu gewestelijke secretaris in dienst gesteld, ten einde don assistent-resident ter hoofdplaats van
bureauwerkzaamheden te ontlasten en hem meer tijd te
geven voor de werkzaamheden, verband houdende met de
verhuring \an land aan Buropnesche ondernemers, o. a.
voor het toeziclit op da behoorlijke naleving ier regelingen
betreffende de door de landhuurders van de bevolking der
huurlandeu te vorderen beerendiensten (verg. vorig verslag
blz. 178). De tijdelijke toevoeging aan den resident van
een controleur, uitsluitend voor onderzoekingen met de
laiidverhuur in verband staan ' • waart e in Maart 1883
was overgegaan , heelt in December 1887 een einde genomen.
Soerakarta. Als maatregel van bezuiniging iu de ten
laste van het üangkoe ffogorosebe huis koa)er:de kosten van
inlands di bestuur en politie zijn in den aanvang van 1888
twee van de vier onderregeniscna pen , waarin deMangk e
Negorosche landen zijn verdeeld . opgeheven, namelijk Butoeretno, dat met het onderregentschap Wonogiri vereenigd
•werd, en Karang-anjar, dat deels bij Wonogiri, deels bij
het onderregentschap Hoofdplaats werd ingesmolten. Uit
aanmerking van de uitbreiding' van hun werkkring werd
aan de overblijven Ie twee onderregenten eene hoogere
bezoldiging toegelegd. Ten opzichte van het ressort der
Baropeeeche ambtenaren bad de maatregel ten gevolge
(zie Indisch Staatsblad 1888 n°. 61) dat de Mangkoe Negorosche districten Karang-anjar en Karangpandan, behoord hebbende tot het opgeheven onderregentscbap Karang-anjar, niet meer deel uitmaken van de assistent residentie Wonogiri, maar onder het ressort zijn gekomen van
den te Soerakarta gevestigden assistent-resident.
Sumatra's Westkust. Van de landschappen , gelegen in
den omtrek vau den zuidelijken oever van het Toba-meer,
die ons gezag reeds erkenden , hetzij dat zij formeel den
eed van onderwerping hadden afgelegd, hetzij dat ze,
hoezeer feitelijk nog onafhankelijk , zich , wegens verwantschap met of onderhoorigheid aan vroeger ingelijfde land-

schappen , beschouwden als reeds tot het Gouvernement in
betrekking te staan, zijn er in den aanvang van 1888, na
daartoe verkregen machtiging van het Opperbestuur (zie
Indisch Staatsblad 1888 n°. 25), weler sommige in onzen
be.stuurskriiig opgenomen, nauwlUk de zoodanige, ten
westen enten oosten van de onderafdeeling Toba, van wier
inlijving eer vergemakkelijking dan vers waring van onze
regeertaak werd verwacht. '), ook omdat daardoor eenegeweuschte afronding van gemelde onderafdeeling is verkregen.
De inlijving werd den 2östen Maart jl door den resident
van ïapanoli plechtig te Lagoeboti afgekondigd, onder
blijkbare instemming van de hoofden , die uit al de betrokken landschappen voor die gelegenheid naar den zetel van
den controleur van Toba waren opgekomen Deze laatste
zou zich vervolgens naar elk dier landschappen op reis
begeven ten einde er de Nederlandsche vlag te planten en de
daarmede gepaard gaande volksfeesten te geven. De uitbreiding welke de onderafdeeling Toba ingevolge het aangehaalde Staatsblad heeft ondergaan, betreft: 1°. ten westen ,
de respecueveiijk uit 16 en 35 kampongs bestaande landschappen Naga Sariboe en Paranginan , beide reeds tusschen
gouveruerueutsgebied ingesloten (eeuerzijds door Lintoeng ni
Hoeta Si Hombing, au lerzijds o. a. door Boeter, Si Laudo
en Hoeta Uindjaug), zoomede de zich noordelijk en noordwestelijk van Paranginan uitstrekkende vier kleine landschappen Tapian na Ueli, Bonan Dolok , Si Tanggor en Ari
Tonaug (te zamen 18 kampongs tellende), welke landscbappen zich beschouwen als te behoorjn tot het in 1883
ingelijfde landschap Hoeta Gindjang; en 2'. ten nosten.de
streek gelegen tusschen be-, vroegere gebied van de onderafdeeling Toba en het oostelijk gebergte 2 ) , waarvan de
üolok Paoeng de hoogste top is. Bedoelde streek omvat,
van het zuiden af g rekend , Het landschap Si Andjoer
(30 kaujj.oijgs), ue landschappen Tamboenan Loemban
Gaoel en TamLoei.au Baroeara (respectievelijk 23 en 19 kampongs), te aamen mat het in 1N83 ingelijfde Tamboenan
Loemban Pea uitmakendehe: gebied van Tamboenan, zoomede alle tot het gebied van Lagoeboti gerekend wordende
grootere en kleinere landschappen, met uitzondering van
Uie welke in h uu geheel aan gene zijde van de Aik Si Mare
Alare gelegen zijn, welke ri\ier in 1883, bij de inlijving
van bet tot Laguebuti oehoorende landschap Hoeta Pea Si
Kadja Deaxg, voorloopig als grens met bet onafhankelijk
of met onder bestuur genomen Battaksch ;rebi?d was aangewezen, reitelyk was toen die grens overschreden gemorden, daar e .me der in eta's van SiRad|S Deang aan de
overzyde der riner ligt De thans Ingelijfde land chappen
van Lagueouti , waarvan er twee zijn (Hoeta Haean en Si
Tong Jdomimpi] welke ook aan jrene zij Ie van de Aik Si
Mare Mare hoeta's hebben, bevatten in 't geheel 117 kampongs en zijn genaamd Arotan , Hoeta Djoeloe, Br.noea Loeüoe, Si Brani, Haoen Atus, Loemban Hariara, Bonnn Dolok,
riuet» Uaean, Si Tong Momimpi en Hoeta Pea Loemban
BSIIIÉII. Westelijk is nu bij de onderafdeeli"g Toba aangetiecut een gebied van 69 kampongs met omstreeks 4100
zielen , en oo.-teiijk een gebie 1 van 189 kainpougs niet
p. m. SMi) ziele >.
Volledigheidshalve werden bij de bovenaangehaalde beschikking van Januari 1^88 (Indisch Staatsblad n°. 25)de
ten zuidoosten van <:e onderafdeeling Silindong gelegen
Battaksebe landschappen Bflantom en Si Mengoemban alsnog verklaard mede tot 's Gouvernements rechtstreeksch gebied , en wel lot de on lerafdeeling Sipirok, te behooren ,
een maatregel die feitelijk neerkwam op de wettiging van
een reeds bestaanden toestand. Van Silantom was het laatst
sprake iu het verslag van 1873 (blz. 13); de eenige kampong
van het landschap was destijds door verhuizing der be') Eene vroeger reeds aanbevol n uitbreiding onzer bestuursmiddelen in Toba, waartoe nu tegelijkertijd besloten is, zal bestaan
in de stationnecrhig van een doelmatig en goed bewapend politievaartuig op het meer, ten einde onze onderdanen te vrijwaren voor de
nog maar al te vaak voorkomende rooverjjen uit de onallr.inkeljjke
oeverlanden.
-) Dit geintrgte vormt ook de oostelijke grens van de onderafdeeling Silindong. In het w< s e n missen beide onderafdeelinucn eene
zoodanige natuurlijke graat, vermits aan deze zyde van het gebergte
dat de Toba-streek van de bovenlanden van Itaros seheiiit, verschillende nog niet onüer bestuur gebrachte landschappen worden
aangetroffen, zooals Moeara. ISakara, Si Leang, LoboeTala, Si
Mamora na Bolak, Hoeta Tinggi, enz.
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woners ontvolkt, maar sedert vestigden zich er weder eenige doel verdere decentralisatie en daarmede verwarring te voor
lieden, van Toba en Sipirok afkomstig, die thans eone in komen. Voorloopig is dit uitgestrekte gebied in 22 koeria's
drie kampongs vereenigde bevolking van 120 zielen u t (distrieten) verdeeld , hoofdzakelijk met inachtneming van de
maken, zonder eenige andere suprematie te erkennen den bestaande »pertahians" (bonden). De ondervinding zal
die van het Gouvernement. Ook Si Mengoemban, dat 23 moeten leuren of deze regeling, die volgens bet Indisch
kampongs en 1360 zielen telt, kende geen ander gezag besluit dd. 24 Juli 1887 n°. 5 slechts het karakter vaneene
boven zich, ofschoon liet Europeesch bestuur zich tot dusver proefregeling heelt, zal zijn te handhaven. Voor zoover in
dit landschap niet anders had aangetrokken dan door eene het tot eene k< eria samengebrachte gebied een algemeen
beslissing in 1880 van den toen maligen gewesti lijken erkend hoofd werd aangetroffen, is deze als » eerste hoofd"
gouverneur dat bet landschap op zich zelve stond ec s*en aangewezen. Waar zoodanig hoofd ontbrak, zijn slechts
der Sipimksche hoofden er aanspniak op kon maken. Van omlerdistrictshi >ofden of ook wel voornaamste hoofden aan
de formeele inlijving bij het gouvernementsgebied werd , gewezen, terwijl er ook enkele koera's zijn waar voorwat Si Mengoemban betreft, op 18 Maart jl te Bi Gala elanog, om geen naijver en ontevredenheid op te wekken,
Gala, en wat Silantom aangaat, op 3 April jl. te Sipirok boven de, kamponghoofden geen voornamere hoofden zijn
door den resident van Tapanoli aan de verzamelde hoofden aangewezen. Ten aanzien van de landschappen Sossah
kennis gegeven, die zich met de do<r het Gouvernement Djai, liardang en Panarik, die bestemd waren om te
genomen beslissing zeer ingenomen betoonden. De keuze samen eene koeria te vormen, werd nog geene beschik
van een algemeen hoofd over Si Mengoenüan weuschten king door den gouverneur genomen, omdat de hoofden
de verzamelden geheel aan het Rutopeeeeh bestuur over niet hadden voldaan aan de oproeping om naar de afdeete laten, weshalve de resident zich voorstelde daaromtrent lingshoofdplaats Ooenoeng Toea te komen. De distriotseerlang eene voordracht te doen, terwijl de hoofden van en onderdistrictshoofden zijn voorzien geworden van eene
Silantom met de verkiezing van een algemeen hoofd ver akte van erkenning do"r den gouverneur; de overige voor
klaarden te willen wachten tot de aanstaande komst te name hoofden zoom de de kamponghoofden ontvingen
hunnent van den controleur van Sipirok.
zoodanige akte van den resident van Tapanoli. Ook in
Met betrekking tot de organisatie van het inhtnd.-ch Padang Lawas is aan geen der van goiivernementswege
bestuur in de reeds vroeger on Ier onze souvereiniteit ge erkende hoofden eene vaste bezoldiging toegelegd. Wat de
brachte B&ttaksche landschappen zijn eenige regelingen rechtspleging in Padang Lawas betreft, valt hier nog aan
noodig geworden ten gevolge van de neiging der hoofden te teekenen dat, met het oog op de groote uitgebreidheid
van de talrijke, meerendeels kleine, kamponga om zich en de uiteenlopende toestanden in die «fdeehig, drie
los te maken van het centre*! gezag dat van ouda geves door den met het bestuur belasti n controleur te presi leeren
tigd w u hij de hoofden der » hoendoelans" of groep"ii van groote raj ats zijn inges'eld: één op zijne standplaats te
kamponga waarin de marga's (stammen) verdeeld varen. Goeuoeng Toea. één te Siboehoean en één te Sipyangat,
Daar voor de vorming van distrieten (koeria's) de ver tot wier ressort de kleinere rapats zijn gebracht van res
houdingen en toestanden in Silindong en Toba nog niet pectievelijk 7, 5 ') en 9 koeria's Deze kringen dragen
rijp bleken, zoowel wegene de in alles op den voorgrond respect ie vel ijk den slgemeenen naam van Padang Bolak,
tredend: stam verwantschap onder de B t a k s en het ver Broemoen en Dolok en omvatten ten gebied van 110,141
spreid wonen van de leden van denselfden stam, als omdat en 100 kampongs.
onder :!e bevolking ^ccn elementen waren te vinde-i voor
Nog verdient vermelding dat in het district (laras) Loeboe
eene behoorlijke vervulling der fui ctiën van koeriahoofd, Rttssong der afJ eling Priaman (Padangsche Benelenlanden)
is nu van goaveroementswege eene organisatie van bet de nndersetting Kampong Pinang door de Indische Regeeinlandse]] bestuur in de onderafdeelingen Silindong en Toba ring in September 1887 (Indisch Staatsbhul ti°. 161) werd
tot stand gebracht op den grondslag van hot hoen loelan- verheven tot eene op zich zelf staande negorij, bestuurd
stels;'l. Bij gelegenheid van eene in 188:> in dit gedeelte door een onbezoldigden pa'ighoeloe kapala.
van hef gewest door den gouverneur gedane reis is door
hem e rstgemekle onderafdeeling (toen omvattende 773
BenkoeUn. Bedert, ten g^vo'ge van e'e nieuwe regeling
ka upongs) in 54 boandoelans, en de andere (destijds be van bet rechtswezen in dit gewest (In liscb Staatsblad
staande uit 58!) kampongs) in 35 noendoelans verdeeld, in 1880 n*.32), de vangouvernemsntswegebezoldigdedatoe's
elke waarvan , na. overleg met al de daartoe behoorende i passar- of kamponghoofden) ter hoofdplaats geen voordeelen
kampongs, door den gouverneur een «eerste hoofd" werd meer aan de rechts;.raak ontleenden, kostte het meer en
aangestel I . of liever erkend , terwijl in de hoendoelane meer m<mite om hunne betrekkingen te vervullen, en dit
waar het gezag reeds te veel verdeeld bleek om ten aan heeft aanleiding gegeven tot eene reorganisatie van bet
zien van den candi laat eenstemmigheid te vwki rigen , tevens inlandscb bestuur te Benk elen. Bij gouvernementshesluit
één of meer plaatsvervangers (wakilsj werden tienoemd, van 24 December 1887 (Indisch Staats bul n°. 243; zijn
welke titularissen echter zullen vervallen zooJra het gezag namelijk de betrekkingen van de acht datoe's en van do
der > eerste hoofden" met den steun van bet bestuur rol door hen benoem Ie (onbezoldigde) pangoeloe's inoeda
doende zal gevestigd zijn. Aan het bedoelde (niet-erfelijke (bo f.len van onderdeeleu der kampongs) eu pamangkoe's
en niet-bezoldigde) ambt van eerste hoofd werd voor d( n titu (adjudanten dor datoe's) opgeheven en is de hooflplaats
laris het recht verbonden om als distinctief voor zijne WO
verdeel I in twee districten , elk met een mantri-kotta op
ning de Nederlaridscbe vlag te plaatsen. De •• akus i nt- f 6'i 'smaands, en eenige onbezoldigde wijkmeesters. Deze
vangen alleen eene aanstelling van den resident. Aan ho '''en worden allen door den resident benoemd. Dewqkgaande de positie der kamponghoofden werd bepaald dat ::i tasters zijn rechtstreeks on lergeschikt aan de mantri'szij zitting hebben in üvn rapat der boendnslan en dat geen kottn en ontvangen voor de inning der belastingen het
hunner onderboorigen mag worden gestraft dan na o verleg c llecteloon dal tot dusver door de datoe's genoten werd.
met hen. De door den gouverneur getreden regelingen
In 't laatst van 1887 en in den aanvang ran 1888 zijn
zijn bij besluit dd. 24 Juli 1887 i.°. 5 door de Indische voorzieningen getroffen omtrent de uitm feni ig van ons gezag
Begeering goedgekeurd. Later (zie Indisch Staatsbla I 1888 op het tot de afdeeUng Krofl bebooreude eiland Bugano.
n°. 25) is de gouverneur tevens geraachd;rd om de voor A' laar is nu een mbt'iusche beambte (opziener) geplaatst
tueele bezoldiging van hoofden van Si in.! ng si
o . op te treden alstusacbenpenoon tu.~Bvolking
1879 (Indisch Staatsblad i °. 22) toegestane, maar tot dus en den controleur van Kroö, en dezen op de hoogte te
ver ongebruikt gebleven som van f 540) 'sjaars voortaan houden van hetgeen er voorvalt. Bovendien ia d in controleur
te benuttigen tot het verleenen van kleine geldelijke te- ■ pgedragen bet eiland geregeld om de drie maanden te
gemoetkomingen aa:i de hoofden !er hoendoelans of aan h zoeken, waartoe het vaarplan der stoomschepen die de
audere van gou ven ementswege aangestelde of erkende Bat- paketvaart tussc ien Btaviaen Atjehon erhouden zoodanig
taksehe hoofden , die zich door ijver en plichtsl etrachting is gewijzigd, dat zij op de heenreis vau Kru6 naar Benk<
hei meest onderscheiden.
en verder gelegen plaatsen dien ambtenaar 0|
In de nog weinig afgebakende toestanden met betrek kunnen afzetten en hem op de tem rreis weder kunnen,
king tot de inrichting van het inlandse!) bestuur en de opnemen.
rechtsbevoegdheid der hoofden in de verschillende Battakscbe
landschappen welke sedert 1879 de afdeeling Padang Lavas
vormen , is in 1886 mede eenige regel gebracht , met het I ') Hierbij niet gerekend ie koeria Sossah Djai (zie hoogerj.
H a n ' . ' n . e n d«: Sta ten-Generaal. Bijlage:. 1N88-I8S9
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Lampongitht lJistnclen.
Tot liet gebiel van dit gewest
werden iii Februari 1888 (Indisch Staatsblad n°. 36) verklaard te belmoren de in Straat S.ienda in de onmiddellijke
nabij beid van liet eiland Krukatau gelogen eilanden Langeili'.inl en Verlaten-eilnnd , welke bei Ie tot dusver, ingevolge
Indisch Staatsblad 1804 n°. 5 4 , gerekend werden deel uit
te maken van de residentie Bantam.

den met het bestuur dier afdeeling belasten controleur zal
zonder veel kosten naar de nieuwe hoofdplaats kunnen
worden overgebracht. Over eenige in den lnatsten tijd met
goéd gevolg in werking gebrachte regelingen ten aanzien
van het inlaiidsch bestuur in de Gorontalosche landschappen zie men het medegedeelde in hoofdstuk «J (blz. 18
hiervóór).

Oostkust van Sitmaira.
Ingevolge een Indisch besluit
dd. 18 December 1886 n°. 11 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4403) worden voortaan aan de radja's en hoofden
in dit gewest, voor zoover zij hunne aanstelling en hun
ainbtstitel onmiddellijk van bet Gouvernement ontvangen ,
bij hunne installatie zilveren gegraveerde ambtszegels uitgereikt.

Bali en Lombok. Het aantal districten der afdeeling
Boeleleng werd weder beperkt door de opheffing van de
districten Patemon en Toekad Moengga, wier hoofden
(poenggawa's) ontslag uit ' s l a n d s dienst hadden verzocht.
'Eerstgenoemd district werd samengetrokken met het district l'engastoelan en het laatstbedoelde met het district
Boeleleng (Indisch Staatsblad 1887 n°. 174 en 1888 n°. 85).
Het getal districten van Boeleleng bedraagt nu nog 11.

Atjeh en onderhooriyheden.
Toen in Juli 1887 te Segli
(Atjeh's noordkust) een nieuwe postcominandant moest optreden, werden de aan dat commando verbonden functiëu
van civiel gezaghebber (voor de plaatselijke politieke aanrakingen met hoofden en bevolking) door den geweatelHken
gouverneur voorloopt vereenigd met de door een controleur
uitge.blende betrekking van civiel gezaghebber te Edi
(At|eli's oostkust) 'J Bij Indisch besluit dd. 17 Augustus
1887 n°. l/c werd echter op deze regeling teruggekomen.
Als tijdelijke maatregel werd toen nader bepaald, en zulks
met wijziging van de bij Indisch Staatsblad 1884 n°. 205
voor dit gewest vastgestelde bestuursorganisatie, dat de
politieke aanrakingen met de onderhoorigheden en met de
Atjehsche hoof len in bet algemeen , waarmede tot dusver
een ter hoofdplaat.-) Kotta Badja (Gro>t-Atjeh) gevestigde
assistent-resi'.ent was belast, zullen worden ondernouden
door twee ambtenaren van dien rang-, waarvan d i e t s Kotte
Radja voortaan alleen bemoeienis zal nebben mot de zaken
ter westkust, en de andere, wien Segli als standplaats
werd aangewezen, de politieke aanrakingen m e ' d e noor 1
en oostkust zal nebben te onderhoudeu , waartoe hij te E l i
beschikt over den daar geplaatsten controleur. Met de waarneming van ds nieuw ingestelde betrekking werd belast de
bovenbedoelde tot dusver te Edi geplaatste controleur, die
op deze laatste standplaats door een naar Atjeh overgeplaatsten controleur van het kader voor de buitenbezittingen
wer 1 vervangen.

§ 5. Bijzondere

onderwerpen.

Plaatselijke belangen. Naar aanleiding van de gedachtewisseling, met de Staten-Generaal gevoerd ter gelegenheid
van de behandeling der Indische begrooting voor 1888, is
het reeds vroeger overwogen ■), doch toen voor verwezenlijking niet vatbaar geoordeelde denkbeeld. om aan de
ingezetenen van voorname plaatsen in Nederlandsch-Indië
een aandeel toe te kennen in de behartiging van plaatselijke openbare belangen , op nieuw aan de orde gekomen.
In Maart jl zijn van het Indisch Bestuur met betrekking tot een 9-tal gewestelijke hoofdplaatsen open buiten
Java verschillende statistische gegevens gevraagd, o. a.
omtrent het bedrag waarvoor door elk der verschillende
categorieën van ingezetenen (Europeanen, vreemde oosterlingen en inlanders) wordt bijgedragen in eenige met name
genoemde belastingen, die c. q. voor overdracht aan een
in het leven te roepen gemeentebestuur zouden in aanmerking- komen , en omtrent de sommen gedurende een
zeker tijdvak aan uitgaven van plaatselijken aard besteed ,
a l s : voor politie, onderhoud van w e g e n , enz., andere
openbare werken, openbare gezondheid, huishoudelijk bestuur en wellicht ook voor armenzorg.

Driakwater-Toorziening.
Over hetgeen van gouvernementswege op d.t gebied gedaan wordt, zie men de mededeeHngen in hoofdstuk l i , afd. I I , en in hoofdstuk O ,
WesierafdeA ntj van Borneo. Over veranderingen in de afd. II.
tijdelijke organisatie ouzer bestuursmiddelen in de BovenDe op blz. 63 van 't vorig verslag bedoelde aanvrage
Kapoeas (afdeeling Bintang), in verband met de aangele- van particulieren o m , naast de in de stad en voorsteden
genhe len der Batang Loepar-Dajaks , is reeds het noodige van Batavia bestaande publieke gelegenheid tot nftappiDg
gezegd in hoofdstuk C (zie blz. 15 hiervóór).
van artesisch water aan de hydranten van een 9-tal gouverAldaar blijkt ook dat de in October 1884, in verband nementsputten ' ) , ee::e geheel nieuwe artesische watermet de ontbinding der Lanfong-kougsi . in bet leven g e - leiding naar de huizen en erven te Batavia en te Meester
roepen bes aursafdeeling Mandhor se !ert 1 Januari 1888 Cornelis aan 'e leggen en te exploiteeren, is — zooals reeds
niet meer bestaat, zijnde het tij lelijk ingestelde rechtstreeksch op blz. 196, noot 2 , van datzelfde verslag is aangeteekend —
Europeesch bestuur over de tot gemelda kongsi behoord ook bij nadere overweging niet voor inwilliging vatbaar
hebbende Cbineezen opgeheven en bruine vestigingen, naar bevonden , omdat daardoor de publieke watervoorziening
gelangde tusschende Landsc appen Pontianak, Matnpawa zou worden in gevaar gebracht.
en Lan iak tot stand gebrachte greusregelingen dit uitwezen,
Nu de in 1885 verleende (niet uitsluitende) concessie voor
tot het gebied der betrokken mlandscbe vorsten g e b r a c h t het aanleggen en exploiteeren van eeue zuiverwatervoorVerg. ook hetgeen op blz. 13 en 79 hiervóór is gezegd omtrent d e n i n g te Soerabaija (door de distributie van mechanisch
de met bedoelden maatregel samenhangende uitbreiding gezuiverd rivierwater) 4), wegens niet-tijlige aanvaarding,
van bet Cbineesch bestuur in dit gewest.
bij Indisch besluit dd. 21 October 1887 u°. 13 is ingetrokken
(verg. vorig verslag blz. 63 en 197), is de Indische Regeering
Celehes en onderlumri'ihedcn.
Bij de Indische besluiten te rade geworden de gelegenheid tot het verkrijgen van
dd 16 Februari en 3 April 1888 n°. 12 en 1 werd, op voorstel zoodanige vergunning algemeen open te stellen op de voorvan den gouverneur, bepaal: dat aan het meerendeel der
besturende Europeesche ambtenareu iu dit gewest geen
*) Zie laatstelijk het Koloniaal Verslag van 1880, blz. 71.
inlaudscue schrijvers meer toegevoegd zullen zijn, daar
3
) De bedoelde putten zjjn de volgende en hadden, volgens de
hunne werkzaamheden gevoegelijk onder de tolken en
in het 1ste kwartaal van 18s7 gedane waarnemingen, het daarnedjakaa'l verdeeld konden worden.
Menado. Ingevolge het Indisch besluit dd. 29 December
1887 n°. 6 zal voortaan AijerMadidi, in plaats van Kema,
de hoofdplaats der afdeeli-tg lvema zijn. De woning van
•) Zooals reeds op blz. 5 hiervóór is gezegd, z(jn in den aanvang
van 1888 ook de militaire commandanten van twee onzer posten in
Groot-Atjeh, die te Lainbaroe en Pakan Kroeng Tjoet, tijdelijk belast met de functiën van civiel gezaghebber voor de politieke aanrakingen met hoofden en bevolking, ieder voor zooveel zijne standplaats betrett.

vens vermelde debiet (in liters) per minuut, bij middelbaren waterstand in de reservoirs: Meester Cornelis 400, Salemba G00, Koningsplein 2.J0, l'arapattan 120, Schoohvcg 6 5 , ISatnetoelis 75,
Glodok 70, Beursplein 45 en Tanahabang (naar raming) 800, te
zamcn 9 putten niet een debiet van 2485 liter per minuut. Hierbij
zijn niet gerekend de put in het militair kampement en die in de
citadel , noch ook die in den dierentuin en evenmin diverse, kleinere van particulieren Jallen te zainen, naar raming, met een debiet
van 1200 liter per minuut) omdat zij niet of slechts ten deele ten
bate komen van de publieke watervoorziening.

4
) Herhaalde pogingen van den dienst van het mijnwezen, om te
Soerabajja door artesische putboring drinkwater te verkrijgen, zijn
steeds vruchteloos gebleven.
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waarden , vermeld in de Javasche Courant van 1 Mei j l .
(zie de Nederlandsche Staatscourant van 14 J u n i jl.).
Electrische verlichting,
enz.
In 1887 werden bij de
Indische Regeering twee aanvragen ontvangen , ééi uit
Soerabaija en één uit Malang, om vergunning tot aanleg
en exploitatie van geleidingen voor electrische verlichting ,
respectievelijk op de hoofdplaatsen Soerabaija en Samarang
en te Soerakarta. JNaar aanleiding daarvan werd den directeur
der burgerlijke openbare werken opgedragen algemeene
bepalingen te ontwerpen omtrent de voorwaarden van bestuurswege aan zoodanige vergunningen te verbinden. Omtrent een door den directeur geleverd ontwerp-reglement,
dat tevens zou moeten gelden voor electrische geleidingen
dienende voor het overbrengen van krachten , is sedert door
den Gouverneur-Generaal met de Regeering hier te lande
in overleg getreden. Inmiddels is aan de aanvragers te
kennen gegeven (Februari jl.) dat z i j , na de uitvaardiging
der la overweging zijnde algemeene regeling, op hunne
verzoeken kunnen terugkomen. De Indische voorstellen zijn
hier te lande in behandeling.
Grenzen van gewestelijke en afdeelinyshoofdplaatsen.
Ten
opzie.te van 'i'l gewesten (16 van Java en Madura en 6
van de buitenbezittingen) werden gedurende 1887, bij evenzoo vele in het Indisch Staatsblad van dat jaar opgenomen
beschikkingen van de Indische Regeering, de grenzen omschreven van de gewestelijke hooflplaats en van alle of
van sommige afdeelingshoofdplaatsen (in enkele gevallen
ook van andere voorname plaatsen in het gewest).
Perdikan-dessa's.
In 1882 was door de Indische Regeering
een onderzoek gelast omtrent de diensten en leveringen ,
welke op de bevolking der p e r d i k a n - , pakoentjen- en
midjen-dessa's op Java eu Madura rusten ten behoeve van
het dessahoofd, Je leden van het dessa- en moskeebestuur
en de dessa zelve. Uit de gegevens, die bij dat onderzoek
verkregen werden, en uit hetgeen omtrent de door bedoelde
dessa's, volgens gebruik, genoten wordende vrijstelling van
heerendiensten, landrente en andere belastingen reeds vroeger
was op schrift gesteld (verg. het verslag van 1875, blz. 8 0 ,
noot, zoomede de n 03 . 4027 en 4028 van het Bij blad o] het
Indisch Staatsblad), werd een register samengesteld, waaraan
de Gouverneur-Generaal bij besluit van 13 September 1887
n°. 3 zijne goedkeuring hechtte. Bedoeld register, waarvan
afdrukken zijn rondgedeeld aan de betrokken Europeesche
bestuursambtenaren ten behoeve van hun archief, heeft
betrekking tot 211 dessa's (waaronder zeer enkele gehuchten),
namelijk tot 69 in Bagelen, 41 in Banjoemas, 33 op
Madura, 20 in Pekalongan , 19 i:i Vladioen, 9 in J a p a r a ,
6 in Kediri, 5 in Soerabaija, 4 in Samarang , 2 in Rembang en 1 in elk der gewesten Cheribon , Tagal en Ivadoe.
GeicestiijkepulitieTaartitigeu.
In de eerste helft van 1887
werden in twee gewesten der buiten bezittingen kleine
stoom vaartuigen ten dienste en onder e : gen beheer der
ambtenaren van het birinenlandsch bestuur in dienst gesteld , namelijk i n d e Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo
twee stoomjacbten en in Atjeh , voor den dienst ter oostkust , een stoomsloep. Dergelijke gewestelijke stooinvaartuigen vond men reeds in vier andere gewesten buiten
Java en Madura, namelijk ter Sumatra's Oostkust 4 jachten
en 2 sloepen , in Palenibang 1 j a c h t , in Riouw 1 sloep
en in de \Vesterafdeelifig van Borneo 1 jacht en 1 sloep.
Bij de Indische begrooting voor 1888 zijn de noodige gel len
toegestaan om nog drie stcomjachtec in dienst te stellen ,
a l s : 1 (stalen) in de residentie Lampongsche Districten,
waar voor de gemeenschap te water doorloopend slechts een
adviesboot beschikbaar i s , niettegenstaande sommige gedeelten van het gewest niet anders dan over zee kunnen
•worden bereikt, en nog 2 (beiden van djatihout) in de
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , namelijk
1 uitsluitend voor den dienst op de rivieren en 1 bestemd
voor den ambtenaar in het noordelijkst deel van ons gebied
ter oostkust (verg. blz. 16 hiervóór). Een dezer laatste vaartuigen (het riviersti'omjncht) zal echter ontleend worden
aan de residentie Sumatra's Oostkust, en daarentegen zal
voor dit gewest een nieuw j a c h t , het grootste van de drie ,
worden aangeschaft van zoodanigeu h o u w , dat het beter
geschikt is om ook buiten de rivieren te varen. Al de drie
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vaartuigen worden gebouwd op eene particuliere werf te
Batavia en moeten nog vóór het einde van 1888 afgeleverd worden. Van de voorgenomen toevoeging aan d n
controleur van Toba (in het noorden van het gouvernement Sumatra's Westkust) van een onder civiel beheir
staand gewapend roeivaartuig voor de uitoefening der politie
op het Toba-meer is reeds gewag gemaakt op blz. 10 en
in noot 1 op blz. 80 hiervóór.
Emigratie van koelies. Met dispensatie van het bij de
ordonnantie van 9 Januari 1887 (Indisch Staatsblad ir. 8)
uitgevaardigd verbod om inlanders (niet-zeevarenieol aan
te werven tot het verrichten van arbeid bui'en Nederlaudsu 1 lndië , werd door de Indische Regeering , bij ee-i besluit van
1 Februari 1888 (zie de Javasche Courant van den 3den d e r
m a a n d ) , aan eene te Batavia gevestigde handelsfinna, overeenkomstig haar verzoek, vergund om een 30-tal inlanders
van Nederlandsch-Indië (Bantammers) aan te werven tot
het verrichten van arbeid bij eene landbouwonderneming
op de onder de Straits-Sttlements ressurteerende K k' s eilanden , onder voorwaarde dat de goedkeuring vai het
betrokken hoofd van gewestelijk bestuur zou worden gevraagd op de individueel aan te gane werkcontracten,
waarin de rechten en verplichtingen der arbeiders behoorlijk
moesten zijn omschreven. Deze goed keuring zou niet
mogen worden verleend dan nadat overtuigend was g e bleken dat de bedoelde inlanders met de voorwaarden
waaronder zij zich verbonden volledig bekend v a r n en
daarmede genoegen namen. Verder z >uden de aan de aangeworvenen toekomende voorschotten bun t n overstaan
van het hoofd van gewestelijk bestuur moeten worden
uitbetaald, en zou de firma zich moeten verbinden voor
de kostelooze terugzending van de arbeiders naar do plaats
hunner herkomst na ommekomst van bet contract, tenzij
alsdan , ten genoegen van meergemelde autori'eit, bet bewijs
werd gelever 1 dat de aangeworvenen op de Koko-eilanden
wenschten te blijven.
Het aantal inboorlingen van Nederlandaoh-IndiS die tiaar
Singapore kwamen om zich als koelies voor Sumatra's
Oostkust of andere streken te verhuren, of die ree is als
zoodanig geworven w a r e n , bedroeg, volgens de aan ons
consulaat-genet aal verstrekte opgaven, in 1883 2337 en io
1887 5087. Van deze laatsten kwamen er 315)1 van Bandjermasin , 856 van S a m a r a n g , 748 van Bawean . 260 d' els
van Bandjermasin deels van Bawean , 20 van Cheribon en
12 van Soerabaija. Ten overstaan van oe.i » protector of
emigrante* 1 verbon !en zich 2199 der aangekomenen , en
van dezen 1940 met bestemming voor Sumatra's O o s t k u s t ;
de overigen verbonden zich voor streken buiten Neilerlandsch-lndie , namelijk 119 voor Noordelijk Borneo, 56 voor
Australië en 84 voor de Straits Settlements. Onder de 2888
Nederlandsch-Indische immigranten, die zich niet bij het.
protectoraat te Singapore aanmeldden , waren er 2210 die
reeds op Java voor Sumatra's Oostkust badden gecontracteerd. Deze koelies worden geconsigneerd aan een ban Ielskantoor te Singapore, dat steeds een stoomschip gereed
heeft om hen bij aankomst van Java over te nomen. In
1886 beliep het aantal der op deze wijze te Singapore
doorgetrokken koelies voor Sumatra's Oostkust 1280. De
in den vreemde werkzoekende inboorlingen van Xederlandsch-Indië gaan voor het groote meerendeel naar de
inlandsche staten op Malakka. Zij kunnen aldaar als wegwerkers, timmerlieden, lcoeliemandoora, houtbakkers, enz. ruim
in hun levensonderhoud voorzien. De gewone maandelijkscha
bezoldiging bedraagt er 7 a 10 dollars, waarvan zij, in
verband met den prijs der levensmiddelen , minsten; de helft
kunnen besparen. In de »Protected States", waar de werklieden door gelijke bepalingen als voor de Straits-Settl metits
gelden tegen kwade praktijken van werkgevers worden
beschermd, blijven vele dezer immigranten, nadat h u n
contract verstres-en i s , als kleine landbouwers gevestigd.
Ook omtrent de behandeling van de lieden die uit onze
bezittingen zich in Djohor als arbeiders nederzetten , hoofdzakelijk voor het verbouwen van padi, luiden de berichten
niet o n g u n s t i g , ofschoon daar de bedoelde bepalingen niet
werken.
Met betrekking tot eene eventueel tusschen Nederland
en Groot-Britannie te sluiten overeenkomst nopens de
emigratie van Britsch-Indische koelies naar de residentie
Oostkust van Sumatra en naar andere gedeelten van
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Ned rluti>!sjli—Iii.tie vonden in den aanvang van 1888 —
goonls reedt gezeg I is OJP blz, 2 liiervóór — van wege de
Nederlandsch-IudiM! • K>reering voorbereidende bespre
kingen plaa'a met iind rseheidene autoriteiten In BntschIll'llë. Voor die zending w a s , niet voorkennis van de Re
geering bier * lande, aangewezen on/e consul-generaal
te Singapore, wien een controleur bij liet hiiiuenlandsch

bestuur In genoemde residentie als mede-gecommitteerde
was toegevoegd. In April jl. heeft da consul-generaal nopens
den bevredigenden alloop zijner zending aan den Gouver
neur-Generaal verslag uitgebracht. De zaak is thans nog
in Indië in buhandellng.
y$rbode» h ui'/-1. Over de medewerking die van de Desturen der BiraiU-Se tlementa en van Laboean steeds wordt
ondervonden in bet tegengaan van den uitvoer naar onze
bezittingen van buskruit en vuurwapenen, waarvan d e i n
en uitvoer bij Indisch Staatsblad 1876 n*. 302 overal in
Kederlandach-lndie verboden is, kan worden verwezen naar
het medegedeelde op blz. 2 hiervóór. Telkens wanneer
onsen conaul-geueraal te Bingapore berichten ter oore
komen dat badektelyk kruit of vuurwapenen naar onze
bezi.tiiig'ii zijn verscheept, wordt door hem daarvan aan
de betrokken gewe.-telijke autoriteit zooveel mogelijk per
telegram berisbt gez'inden. Voor Nieuw-Guinea ia onlangs
(Indisch Btaatablaa 1888 n*. 67) ook de invoer van sterke
dranken Verboden (verg. blz. 2 , zoomede noot 1 op blz. 22
hiervóór)
Roof- en ander tehadelijk pedi-rle. Over de tjjgerplaag
in sommige bewoonde gedeelten van Zuil-Bantam en de
daartegen van beetuumwege beproefd wordende voorzie
ning.' n zie men de op bic. 3 van dit verslag bedoelde
tnjlage 15 hierachter. De uit de verschillende gewesten inge
komen opgaven omtrent bet aantal personen in het afge
loopen j a a r d o r wilde dieren gedood, zijn als naar gewoonte
verzameld in i-ene der bijlagen .an hoofdstuk K , afd. V ,
van dit verslag.
De onderzoekingen betreffende 'Ie v r a a g , of men zich in
Indië tot verd Iging van voor den landbouw scha lelijk
gedierte, inzonderheid van wilde varkens, met goed gevolg
sou kunnen bedienen van een p h o s p h o r - m e n g e l , zooals
dit in Duitse land vervaardigd en in bet groot toegepast
wordt, zijn nog niet afgeloopen. Reeds zijn eenige malen
kl-in- hoeveelheden van dit vergif in den vorm van pillen
Uitgezonden. >'u laatstelijk aan het gif eeoe grootere inten
siteit is gegeven, schijnt aan de deugdelijkheid van het
middel, mits goed toegepast, niet te mogen worden gewan
hoopt Intosscben bel ben de proeven nog niet tot zoodani ren uitslag geleid dat reeds uitspraak kan worden ge
daan omtrent de weLSoheUjkheid eeuer meer alguineene
aanwending van het middel.
II.
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§ 1. Java en
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en duikers me ie grootendeels in vrijen arbeid geschiedde,

daar het door de heerendicnstpllchtlgon opgebrachte hoofd»
geld ruimte liet om ook dezen arbeid te bekostigen, waartoe ,
wat bet jaar 1880 betreft, bij Indisch besluit dd. 19 Mei 1886
n°. Ijc, en w a t h e t jaar 1887 aangaat, bij Indisch besluit dd.
28 Januari 1887 n" 2 7 , de noodige g ' l l n i werden be
schikbaar gestel 1. Alleen voor die werken van den hierbedoelden aard, welke zijn uitgevoerd voor lat de aange
haalde beschikkingen werden genomen, Is over heeren
dienstplichtigen beschikt. In al de gewesten te zamen zijn
daarvoor gedurende de eerste vijf maanden vim 1886 niet
mter dan 2lJ7 070 e:i gedurende Januari 1887 slechts 67 034
dagdiensten vin beeretidienstplichtigeij noodig geweest.
Volgens de over 1887 verzamelde opgaven, voor elk
gewast afzonderlyk verniel 1 in bijlage N hierachter, beliep
het gezamenlijk aantal heerendienstplichtigen in de gouvereementslanaen van Java, zoomede op Madura, 2 910 3 4 3 ,
namelijk 2123 03.1 die ten volle heerendienstphchtig waren
en 786 708 die, in stede van tot ht-t maximum van 42of
52 dagdiensten per j:mr ' ) , hoogstens slechts tot 21 of tot
10 dagdiensten per jaar gehouden waren. Over 1886 beliep
het aantal van hen die ten volle heerendienstplichtig waren
2 0 8 0 6 5 9 en dat van hen die slechte voor de helft of voor
één vierde beerendienstplichtig waren 785 048, te zamen
dus 2886207.
Hoeveel dagdiensten in elk der beide jaren als maximum
gevoruer I hadden kunnen worden en hoeveel dagdiensten ter
zake van door hot Gouvernement geregelde heerendiensten
(dua buten de gemeentediensten) werkelijk gepraesteerd
zijn, vindt men mede in de aangehaalde bijlage N vermeld.
Voor alle gewesten te zamen waren de cijfers als volgt:
Aantal gepraesteerde dagdiensten :
in 1S86.

B I J Z O N D E R E MAM SI BS :

bezetten van warlithuizen.

7 871 859

bewaken van wataiwukea.

399 265
.

ALOEMEENE DIENSTEN :

6 935 647

379 085
8 271 121

7 lltTM

1

gewoon onderhoud, eerste
aanleg, zware herstelling
of vernieuwing va n groote
post- en binnenwegen. .

14 787 518

15 730 112

idem van bruggen en dui
kers, gelegen in de in
heerendienst te onderhou
den post- enh'nnenwegf n

297 070

67 034

2 991432

2 9 1 4 107

I8 07OC5G

18 711 253

idem van dijken . dammen

Madura.

In 9 van de 20 gouvernements-residentifln van Java en
Madura werden gedurende 1887 ter zake van bijzondere
en algemnene heerendiensten van de heeren lienstplicbtigen
ruim 1 400 000 dagdiensten meer gevorderd dan in 1886,
en zulks in sommige hoofdzakelijk en in de overige voor
het geheel doordien er meer handen noodig waren voor
het gewoon onderhoud van wegen, dijken en dammen.
Daarentegen halden de heerendieustphchtigen in de 11
overige gewesten in het afgeloopen jaar gezamenlijk ruim
1 7 0 0 000 dagdiensten minder dan in 1880 in heerendienst
te praesteeren, hetgeen voor een goei deel hieraan was
toe te schrijven dat de genoemde onderhoudswerken in de
meeste dier gewesten van minderen omvang waren dan in
laatstgemeld jaar.
Zooals uit het straks volgende overzicht van de in 1888
en 18^7 verrichte heerendi'iisten blijken k a n , wordt het
grootste aantal heerendienstplichtigen thans nog gevorderd |
voor den arbeid aan de wegen en voor iiet bezetten van
wachthuizen. De arbeid ten behoeve van de bruggen en
duikers, gelegen in de in heerendienst te onderhouden j
w e g e n , vorderde, evenals in 1886, slechts ee:> luttel getal ,
heerendienstplichtigen, omdat op de gewestelijke en afdee- |
lingshoof lplaatsen dit werk sedert 1 Januari 1886 als j
heerendienst is afgeschaft, terwijl het onderhouden, her- ;
stellen, vernieuwen en bouwen vau elders gelegen bruggen

in 1887.

•1
ten behoeve van op ■
7 427

5 954

Totaal gepraesteri'de dag26 355 207*

26 031939

1
1

Totaal dagdiensten. diaall
maximum hadden kunnen
gevorderd worden . . . .

101894 833

Totaal dagdiensten alzou
ongebruikt gebleven . .

75 539 i,2(',

103 864 356

1
77 832 417

i?) Hiervan voor gewoon onderhoud in 1886 16 601480 en in 1887
17 275 118 dagdiensten.
Gedurende bet afgeloopen j;iar werden slechts enkele
gevallen van onwettige vordering van heerendiensten geconstateer:. TV dier znke werd één districtshooaJ admi
nistratief gestraft, en werden tweeonderdistiictshoofden uit
hunne betrekking ontslagen. Ofschoon niet altijd de klach') Tot 52 dagdienst. n per jaar zijn alleen gehouden 181 932 heerendienstpliehtigon op particuliere landerijen 1172 706 in Batavia en
9220 in Bantam) en ::808 op het domein Bloehoer, die geen hoofd
geld als equivalent voor afgeschafte heerendiensten betalen.
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ten, welke nuen dan tegen dessaho f !en werden ingebracht
wegens on wettige vordering van beerendiensten, tot klaarheid
lco den worden gebracht, werden In 1887 tochi verscheidene
dessaho fdcn gestraft of ontslagen wegens het willeke rig
vrijstellen of niet opgeven van beerendi Dstplichligen.
Hst stellen van plaatevervar'gera roir liet rerrichteu
van heerendienateu kwam, evenals in vorige jaren, veel
voer. Naar gelang van da plaats en de soort vaiMlienaten
werd aan de plaatsvervangers roer e?n dagdionsf f 0,10
tot f ",40, voor eennachtdietist f <',20 tot f 0,6!», Cn voor
de overneming van alle diensten gedurende een "relied
jaar f 6 tot f I^ó betaald. Somwijlen geschiedde de beta
ling gedeeltelijk in geld en gedeeltelijk in padi. !).t was
o. a. in de Prcai ger Regentschappen h". ge ui. rinkels
gevallen kwamen i'.an het licht dat deaeaboofdcri zich
vergrepen aan do hun t overtrouwde gelden voor den
afkoop V! ü heerendienaten.
Rvenals in vorige jaren werd ook i;i 18S7 weder —
th:>u-i in Samarang, B zoeki en Kadoe— bij enkele werken
aan de heerendionstplicbtigen eene geldelijke tegemoet
koming voor voeding, t«n bedrage van f i),l'.:s a f 0,13
per man daags, toegelegd.
Omtrent de opbrengst van het hoofdgeld als equivalent
voor afgeschafte hferendiensten on de daaruit bestreden
uitgaven vindt men uitvoerige opgaven in bijlage O. Tegen
f2694283 (volgens verbeterde opgaven)over 1886, I liep
de aanslag voor 1887 f - 69."> 504.'j In vier gewesten
(Cberibon, Bagelen, Kadoe en Banjoemas) wees de aan*lag
een lager cijfer :.:;;. dan voor 1888, welke ver indering
voor die .
i te z»men f 37 726 badr ■ .• I , Cheri •
alleen f 36 1'22) Daarentegen bedroeg d •
;."> andere gewesten te ramen f >;S!»'t", meer (■■ >r Bantam
was de :.-i slag f 4934 hooger, v or R mhang i' 4654).
Over !i t algemeen had <1 inning van bet I oof .
EO>'der l.HJZwaren plaats en werd d
ling tijdig ie
taaid. Ali <n i;! de residentie Kadoe i - »i". n .
laj
;
ivolgen der minder gunstige ontsta
heden, v.<:n:io. d' bevolking verkeerde. De acht stan
31 December jl. bedroeg in het geheel niet meer dan
f 1248,15, en daaronder nog een bedrag f 216,05 da
wel gtïn I . maar do r desaahoof en verduisterd was.
1'it plaat elijke opnemingen ven het aantal heeren iens
,ii .. ■ , ter controleering van de opgave
i■
. fJen, bleek dat hier en daar enkelep r?onen onrechtma i
van de l>etaliug van hoofdgeld waren vrijgesteld, terwi i
in Ctu-ribon een speciaal onderzoek ter zake, ingesteld door
een der hoofdinspecteurs voor de cultures, aan liet lic! :
bracht dat verschillende categorieën vau pen* nen in bet
hoofdgeld waren aangeslagen, die volgens de hertai
gebruiken niet heerendienstplichtig ware' . !)i: is -.oor
i8 v 7 :;i * meer geschied; en v.i aar voor g noemd g*we.-t hel booger vermelde nadeelig verschil van f 36 TJ2.
Zuiver, dat is i a aflrekking van de 8 j?ct. collect I on.
was de aanslag voor 1887 te stellen op f'2479 53,68,en
daarvan werd, voor doeleinden waarvoor geene heerendier.stpliclitigen meer gebezigd mogen worde' (zie de sange nai e ' dag : O), i estee I f 1 653 186,8 ; i zo i at nog
te beschikken bleef over
. f826376,80
Voer o uitvoering in daghuur van werken
uit! volgeus de bestaande voorschriften n g
g
lielijk of ge'oi 1 in beerendi ast mogen
w-:• en ui'gevoerd, werd echter ten laste
vu! bet hoofdgeld neg gebracht:
\ >. r weihen aan brug 'n en duikers hui
ten gewes'elijke en af. •elings.;!.-.. n
f 336731,31* *j
voor nieuwe waterwerken . 132 483,4-1
')
169214.71»
zoodat ten slotte nog ongebruikt bleef. . f357162,0 *
'» Daar de n«pf»«f voor allea i' i per hoofd bedraagt, i> trefl
tel deze op :aaf eea totaal van 8096604 beerandienstplicbtigea,
dat is 2'.i 0'.»ii Blinder dan volgens de efjftmvaa bfllage N booMgcld
vencaabUgd ware;, e.'Oio 848 — 186 740 = 2 721 608). l>it v.-rsclul is hieruit te verklaren dat de grgeveni van dea v. nen ea die
van den anderen staat niet op dezeu'de tjjdstippea z;i;i :.:'.<-.d >.< n.
-) Deze opgaaf berust voor een gedeelte, nauieljjU voor een be
drag van t' 183 700. o;i de ramingen die in de Imliseh- begraottng
zijn oppenr men.
>) Hieronder f 1 1 2 907 (voor gewoon onderhoud der bedoelde
blSggWI en duiker»), welho som niet het werkelijk uitgegeven,
maar het toegestane bedrag vertegenwoordigt.
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Over de wijze waarop thans aan dit excedent en üan .lat
over vorige jaren, t"n bate van de inlandacbe bevolking en
in de eerste plaats tan de heerendienatplichtigen /elven,
ie bestemming wordt gegeven, [s reeds gehandeld in
hoofdstuk C , § 2, van dit verslag (zie bis, 3/4 hiervóór).
Verdere afschaffing van beerendlensten bad i'i he' i
loopen jaar niet plaats, omdat het nog niet mogelijk is
geweest een bruikbaar jilan daarvoor aan te geven . dat
uitgevoerd zou kunnen worden zonder overac
ran
bei bedrag van het jaarUjkaob excedent van I
Igeld.
Door den hoofdambtennar, wien in Juli 188''>, onderde
lei ing van den dir eur van binnenlandse!) bestuur, de
n leling van de i e rendienat-aangelegei, heden op .lava
en Ifadura was ojge ragen, werden in het najaar van
7
ten einJe
c I
mderzoekingeu i a eboeve van cene
ing der h erendi nsten speciaal voor de re»i entie Kadoe.
Toen leioldo hoofdambtenaar, de heerJ. A. il. VVISBLIDS,
w< inige maanden na de iudie iiug van zijn rapj orl ter cake ,
kwam te overlijden, is voor <c voortzetting zijner taak
geen afzonderlijk ambtenaar meer aa
1; maar i< zij
bij Indisch besluit dd. 12 Februari 1888 n°. 2 gebracht
tot ^<'^ werkkring van den hoofdinspecteur voor de suiker
en rijstcultures, bet landeüj . stels 1 en wat daarmede in
verband staat. Hem werd opgedragen ten :. : uzien van da
wijze waarop deze gewichtige arbeid het ' es zou worden
ter hand genomen e:: ir:■ ■ ric t , en nopenedebeoordeeüng
van het rapport betreffende de onderzoekingen in Kaloe,
i : de een - pin • ■■ rleg te plegen mei den ;t viseurii:landsche zaken, nVn heer K F. HOLI.B.
: Thans is, i lat i Haart hun gemei-nscbappelijk rapport
oi tvangeu w»s, i ij 1 i< isch besluit d '. 24Juli jl.n* ' aan
• i. ii bedoelden liOofdinapecl uro]
in om in de g uv rnementslunden van Java en Madura, voorshands echter
.-.He n i ile • Bidentie Kadoe, een onderzoek in es'eüen:
a. naar
• mogelijklieid tot afkoop van heerei :iei:s e n ,
zijnde bij het Ie Kit in
.'lede:) aangewezei w Pee
_. .\>'::s de lnli cl . \ ; ' •riii'r wenscbt te z:en in ■■■'ut
genomen bij el oi
• . dat tevens zal moi eni
ken
in te constateeren < f • e bi staan !e b i rend
g in
:.i',(,■. deele stipt w rdt nageleefd en alzoo geen afwijking
daarvan bestaat, z oals !. v. i-ei'en rle taal
tin
beerend'-■';•' IH wor«l«*n verricht, aan desm's ^r.v.rgelaten, — en b. i
enige vraagp-j
:ke,
voor die streken waar af koop van hcerendiei sten i'ooralanog
niet i
blijkt te zijn, te pas komen voor het ontwer..■:, van een
sring van de bestaande beerei dienstrej ling. \o.it bit houden van de en erzi
zal de
h , inspeel ur worden bijgestaan
r drie I
korps
a la suite ie M'Civ n coi trole e
kadi r
■■ a ■• i
. :P. ir::, terwijl he n i i
iet
•
re .:•;:■ •
onderzoek in Kadoe, dienaangaande — in overleg o.i
noemden adviseur-hon rair — rapport ii te di i
voorstel te doen tot af koop der heerei ienstencft tvci te
ring van de bestaai de regeling voor zooveel dat g
reft.
§ '■!. Buittnbetittiti ra.
matrat Wéttkutt. De door den g wi ■•■Y,y.. ngo iverneur
r«ijl ter uitvoering van Indisch Staatsblad 18771'. -ï8
-■ I '-A- pi frtgeü gen letreuTendedevande evolking
te vordi ren I eerendienaten blev» n ook nogin 1887 van kracht.
1'ivt nals in vorige jaren werd i.i ei kele schaars be olkte

streken, waar hei onderboi I van wegenen bruggen voor
de ie- endienatplichtig
iwarcnd was, dnaraan i aar
verm gi-n l ' g moei gel OHM i door l.eto .d ihoud van aomm<gc ;;■•■:..•: weg n te doen geschieden • . door be!ii den. Ii zij
or dwan, o
ild
drukkend i de gevor lei Ie i ie■■ten niet,
ie
■ h v rr cl i -.- er l< n op tijden dat
' olking
zich n
•
Har eigen bind louw l.ehoef.!i !
;:i een n: ::r streken der al «ling Paii
H 'o
, ar vi or de ■■...<. gez ide bevo kii
i'iensten bezwaionder dan elders, uui welke >• . u
r
mr met de loofden eene regeling t t beteie vtr'••■ 'ü
arbeid getroffen werd. In 'e Omtn lan >n VOII
Pailang waar de doorgraving van eene landtong in -e
Anei-rivier va . de heereudienstplic itigen een grooter aantal
algemeene diensten vergde dan , ■ nlülc, kostte bei veel
moeite de bevolking tot werken te krijgen, terwijl her
baal lelijk ienstpllchtigen wegens i ngeregelde opkomst
of algebeele ontduiking van dienstpraestatie mossten wor en
gestraft. Overal Hevea de gevorderde l.eerendienst 'i beneden
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het als maximum aangenomen aantal dag lieustcu per lie.'rei.dienstplichtige en per jaar.
Afkoop van heerendiensten BB plaatsvervanging, vo >rnamelijk waar liet bijzondere diensten gol'1, hadden veelal
Aantal a)

[Nederl. (Oost-) Indie.]

tmiten Ijemoeienis van het bestuur plaats.
Ban overzicht van de in 1887 ten behoeve van de open
bare werken ter Sumatra's Westkust gevorderde heeren
diensten vindt rnen in het volgende staatje.

Aantal dagdiensten gedarende 1887 gevorderd voor:

ONDERDEELEN
VAN IIET

tot
arbeid

GEWEST.

gewoon
onderhoud
van
bruggen.

08 640
109 514
4 9 419

01 575
150 005
33 490

258012
151370
104 527

625443
1 1 2 0 555
263 962

63027
366356
28128

287 579
287 579

251 070
251 070

514 509
437 895

2 0 0 9 900
2060685

457 511
50091

btkwuu
mannen.
Padangsche Benedenlanden. . . .
Padangsche Bovenlanden
. . . .
Totaal in 1887 .
In 1880 waren de cijfers .

.
.

.
.

gewoon
onderhoud
van
wegen.

heerendicnstplichtigen.

andere
militaire
burgerlijke
lundBwerken. lailllsw erken.

3 000
3 000

TOTAAL.

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1887
van e i k e n
dienst
plichtige
gevorderd.

947 082
1641281
/<) 398 417

15 a 16
10 a 11
11 a 12

b) 2 986 780
2 548 671

11 a 12
10 ;'i 11

a) BjJ gemis aan latere opgaven zijn de cijfers van 1886 behouden.
Ii) Hieronder 1800 dagdienstcn (niet in de voorafgegane kolommen verantwoord) gebezigd voor de verbetering van eene rivierbedding.
Benkoelen. Over druk der heerendiensteti werden geen
kluchten vernomen. Ondanks de daarop gestelde stratl'en
kwam nalatighei l of onwil in het verrichten van heerendienst enkele malen voor. Over het algemeen echter werden

de lieerend ienstoo gewillig geprMSteerd, niettegenstaan !e

in sommige afdeelingen de beschadiging van wegen en
bruggen van meer omvang was dan in 1886 en dus ook
meer werk vorderde.
Opgaven betreffende de in 1887 verrichte heerendiensten
volireu hieronder.
Aantal dagdiensten gedurende 1887 gevorderd:

Beschikbaar
aantal
hecrendienstplichtigen.

AFDEELINGEN.

Hoofdplaats Benkoelen
OmnTMüiid^n van Benkoelen . . .
Lais
Seioema
Manna en Pasoemah Oeloe Manna.
Kauer
Mnkko Mokko
Kroe

1 306
5 008
3051
5 479
5815

2 803
3 888
3 119

Totaal in 1887

voor het
onderhoud van
wegeu
en bruggen.

voor het
vervoeren van
gouvernements
reizigers
en goederen, a)

100
43
223
133
59
45
153

478
379
026
103
551
056
384

139
984
500
300
431
I 900
1 276
1 083

139
101 462
43 879
223 326
123 195
01 454
46 332
131460

Totaal.

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1887 van
eiken dienst
plichtige
gevorderd.

20 a
12a
40 a
21 il
21a
11 ii
30 a

21
13
41
22
22
12
31

.

33 158

747 039

6 602

i) 754 253

23 a 24

In 1880 waren de cijfers

32 187

704 133

4 533

708 96C

22 è 23

a) Het aan de heerendienstplichtigen voor dit vervoer verschuldigd transportloon was tot dusver voor alle wegen in BenkoeleD niet hetzelfde .
in verband o. a. met de moeilijkheden welke deze dienst op sommige wegen vroeger opleverde en de meerdere overvaarten die daarin werden
aang'troffen Vermits de bedoelde moeilijkheden veel verminderd zijn en met het grootere aantal overvaarten geen rekening meer behoeft te worden
gehouden . nu de goederen van den lande en van de in dienst reizende ambtenaren en militairen, evenals de dragers daarvan, volgens de voor
waarden waarop die overva .rten geëxploiteerd worden kosteloos moeten worden overgezet, is in Maart jl. (Indisch Staatsblad 1888 n° 45) voor
alle wegen in Benkoelen een uniform transportloon van f 0,05 per paal en per heerendienstpliehtige aangenomen. (Voor de wegen , waar geen
bijzonder tarief bestond, werd tot dusver f 0.02 5 te g o e i gedaan.)
6) Hieronder 012 dagdiensten (niet in de voorafgegane kolommen verantwoord) gevorderd tot wering van rampen van hooger hand.

ZttmpOMfSCke DL-trictea. Ten aanzien van de heerendiensten in dit gewest komen de ontvangen l>"'.iclit"n
geheel overeen met het medegedeelde in 't vorig verslap*.
Het aantal der in 1887 gevorderde diensten blijkt uit
bet volgende overxicht.
Aantal dagdiensten
gedurende 1887 gevorderd:

u
1 •^ Jj
3 &•

Hoofdplaats Telok Bctong
Ommelanden van Telok

8emangka
Toelang B a w a n g . . . .

Totaal in 1887 . .
In 1886 waren de cijfers.

_ Z
= ir.
c U
■ J

c c

^1 _1

f]

— il

"

>
815

bf
9714

_ ■
- B
f ZL

ij

•mm

tt —

ijte
Ia!

| |
E Z. H

Totaal.

-I i

T ; >

Xli
f
87

5 592 1 0 1 6 2 0
6 221 148 370
4 000 69 500
2011 S i 20ii
8 C25 110 895
2 634 70 033

1 380
934
600
SM
1 IM
1 343

30 828 545 332
30 505 568 526

7 590
5 079

■ -s >
=
ie

Zniiier- en Oostera f deeling van Borneo. Nopens de per
soonlijke diensten In dit gewest vallen geen bijzon'lerheden
te vermelden.
Het volgend staatje geeft een overzicht vnn de in deze
residentie ge lurende 1887 gevorderde heerendiensten.

plicht

AFDEELINGEN.

—

einidil
in 1 1

k

1
j■

? i

Palemf>ang, Bau/taen Billiton. Omtrent de heerendiensten
in deze gewesten v a l t , na het medegedeelde in de vorige
verslagen , niets bijzonders te vermelde!). Cijfers omtrent
het aantal heerendienstplichtigen en den van hen gevor
derden arbeid zijn niet ontvangen. Straffen tegen nalatig
heid of onwil der heerendienstplichtigen behoefden slechts
zelden opgelegd te worden.

O
9 801

Aantal
AFDEELINGEN.

1 1 ii 1 |

a) Hieronder 700 dagdiensten (niet in de voorafgegane ko'ommen ver
antwoord; gevorderd tot wering van rampen van hcoger hand.

dienst
plichtigen

106 000 18 il 19
119 304
24
a) 70 800 17 f» 18
Bandjermasin en Ommelanden
:i2 MS 1 1 il t 2
Martapoera
113 491 13a 1*
Amoenthai
71 371! 27 il 28
Doessoenlanden
Dajnklanden
n 553 M l 17a 18
Sampit
573 605 18a 19

Aantal dienstplichtigen in
1887 gemiddeld
dagelijks opgekomen:
in betaalden
lieerendienst.

n onbetaalden
heerendienst.

*)
6 843
21 458
63 108
10083
2 488
3 786

15
13
•J4
3
1
8

141
391
1198
43
6 a 7
30

a) Voor het overbrengen van gouverneraents-reizigers en goede
ren. Zooveel doenlijk wordt in het vervoer te water door het huren

[». 2.1
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van prauwen vooralen.
b) Voor het in goeden staat houden van wegen en bruggen in
de kampongs, liet bezetten van la gardoes (alleen des nachts), en
het vervullen van wachtdiensten, deze laatste diensten voor zooveel
zj) niet worden afgekocht.
Celebes eu onderhoorigheden en Mcaadu. Ten uanzien van
de heerendiensten in eerstgemeld gewest vindt men slechts
aangeteekeud dat het aantal wachtdiensten lot het hoogst
nuoJige werd verminderd, hetgeen tot eeue belangrijke
besparing van diensten leidde.
Wat de residentie Menado aangaat, is alleen bericht dat
in de Mirtahassa de gevorderde heerendiensten overal be
neden het vastgestelde quantum van 36 dagdiensten per
hoofd bleven. Buitengewone diensten werden er in 1887
niet vereisdit.
Ambo'uia en Timor.
Omtrent de residentie Amboina kan
worden gezegd dat do heerendiensten, zich bepalende tot
die ten behoeve van de regenten en voor het onderhoud
der wegen in de verschillende negorijen, niet drukkend
waren.
In de residentie Timor en onderhoorighe len mogen van
gouvemementswege van de Inboorlingen geen diensten ge
vorderd worden dan tot wering van rampen van hooger
hand of tot afwending van algemeen gevaar. Intusschen
werden, op aansporing van de betrokken radja's, door de
bevolking van onderscheidene landschappen op Timor,
zooals T a b e n i e , Amabi, Klein-Sonnebait, Tonai en Amarassi, de van de vestigingsplaatsen dier radja's naar de
hoofdplaats Koepang loopend e verbindingswegen, onder
leiding der besturende ambtenaren, onderhouden en waar
noodig verbeterd. Ook op de eilanden Rolti en Savoe droegen
de hoofden zorg voor het onderhoud der wegen, die de
verbinding uitmaken tusschende verschillende landschappen.

was namelijk slechts f 276 868 minder dun Ui 1880 v e . schuldigil, terwijl In de 2 andere (Preanger Regent c tappen
en Madioen) zelfs iets meer dan in 18-<6 te hellen viel.
De gewesten waar de aansla;.'- op een hooger bedrag dan
voor 1886 werd vastgesteld , waren 8 in getal •1), doch de ver
meerdering was niet van veel beteekenis, daar zij in 't geheel
slechts f 36 692 belroeg. Ten opzichte van deze gewesten
(Probolinggo uitgenomen) had echter het kleiner bedrag
der vrijstellingen en afschrijvingen in 1887 lm gevolge
dat het te beften bedrag het cijfer van 1886 met f 133 232
te boven ging. Voor alle gewesten te zamen h^li. p bet
over 1887 te heffen bedrag f 19 425 4 3 5 , zijnde f 1 2 ; 281 *)
minder dan over 1886.
In bijlage P hierachter vindt men de opgaven betreffende
deze belasting over 1887 voor eik gewest afzonderlijk g e 
specificeerd. Onderstaand overzicht bevat eeltige t"talen
met betrekking tot de landreute op Java en Madura *j over
de laatste vijf jaren.
Op 31 December
door de bevol
king' nog niet
aangezuiverd op
,},.„ aanslig vnn
hetzeitde jaar.

Bedrag
Jaren.

Bedr

1883

?£van
den

vrijsïeïlmgcu
en
afschrijvingen.

Te heffen
««■«"»is.

f10 600 263

f 2 328 481

I884rt

20 281679

976 913

10 304 766

1885

'20 288 019

1024 228

10 263 701

80 525

1886a)

20 554 339*)

1005 623*)

10 548 716*)

89 719

1887

20 158 440

733 011c)

f 17 271782

10 425 435

f 313*47
113 454

184 007

o) Zie noot 5 aan den voet dezer bladzijde.
4) Verbeterde opgaaf (zie bijlage P hierachter).
c) Voorloopige opgaaf (zie lager).

Naar de juistheid van een ook in de Staten-Generaal ter
sprake gekomen couranten-bericht, volgens he welk door
sommige regenten in 1887 zou gewezen zijn op het te
§ 1. Java en Madura.
hooge bedrag der landreute, zonder dat daarop door het
Europeesch bestuur zou zijn achtgeslageu , is door den
Landreute.
Alvorens bet in 1885 door den toenmaligen Gouverneur-Generaal in Jai.uari il. een opzettelijk onder
hoofdinspecteur der cultures dr. J . H. F . SOLLEWIJN GELI>KE
zoek ingesteld. Het onderzoek beeft bevestigd dal inderdaad
ingediende ontwerp eener nieuwe landrente-regeliug in in geen enkel gewest de regenten op verlaging der land
nadere behandeling te nemen, verlangt de Indische Regeering reute hebben aangedrongen, behalve in 1886 de regent
kennis te dragen van de uitkomsten van een lanurente- van Soekapoera (Preanger Regentschappen), te:i gevolge
onderzoek volgens de methode, indertijd aangegeven ') waarvan dan ook d e a a n s l a g d e r afieeling Soekapoera reene
door den heer P . H. VAN DEK K E M P , toenmaalscontroleur in dat jaar lager was gesteld geworden.
bij het binnenlandsch bestuur op Java en Madura. Te dien
Ten aanzien van sommige voorstellen , waarbij rle vereinde wordt bedoelde methode, bij wijze van proef, voor- eischte goedkeuring van den Gouverneur-Generaal werd
loopig in toepassing gebracht in één district of onderdistrict g e v r a a g ! op in 1887 verleende vrijstellingen van land rente
va-i (te residentie Tagal, en zulks onder degemeenschap- wegens misgewas, bleek dat hoofdzakelijk de booge aan
pelijke leiding van het hoofd van renoemd gewest en van slag en niet zoozeer het misgewas, dat in de meeste g e 
den reeds genoemden heer SOLLEWIJN G K L P K E ,
thans
vallen onbeduidend w a s , tot de vrijstelling geleid had. De
resident van het aangrenzend gewest Cheribon. Door den Gouverneur-Generaal vond hierin aanleiding o m , met ver
tegenwoordigen hoofdinspecteur voor de suiker-en rijstcul wijzing naar de voorschriften opgenomen in n°. 3583 van
tures en het landelijk stelsel mr. H. KOHBHA.M is het voor tiet Bijblad op het In liscn Staatsblad, den betrokken
stel gedaan om , onder zijne leiding, in de Preanger Re residenten onder het oog te doen brengen dat misgewas
gentschappen gegevens voor eene andere landrente-regeliug niet tot voorwendsel m a g dienen om eene wegens andere
te doen verzamelen; op dat voorstel w a s , tijdens de afslui redenen noodige vermindering van belasting toe te staan ,
ting in Indie van dit gedeelte van bet verslag, door de doch d a t , wanneer die andere re lenen zich voordoen , het
Indische Regeering n o g niet beschikt.
aan den Gouverneur-Generaal is voorbehouden geheel of
De aanslag in de landreute voor 1887 : ) was in de gedeeltelijk vrijstelling van landreute te verleenen . waartoe
residentiSn Cheribon, Bagelen, Samarang en Madura zij in dergelijke gevallen het noodige hebbeu voor te stellen.
respectievelijk f 149 064, f 124 209, f 73 281 en f 33 945 In verband hiermede w a s , tijdens de afsluiting in lndië
en in acht andere gewesten tezamen f 32 087 minder dan
voor 1886; in die twaalf gewesten te zamen derhalve
3
) Met namen: Bantam, Krawang, Tagal, Kcmbang, Soeraf 432 586 minder. Daar echter de vrijstellingen en afschrij
baija , Probolinggo , llezoeki en rSanjoemn-.
vingen over 't algemeen minder aanzienlijk waren dan in
1886, leverde het te heffen bedrag voor bedoelde gewesten
*) Bij het nadeelig verschil van f 270 8GS zijn , zooals gezegd ,
niet een zoo aanzienlijk verschil op; in 10 dezer 12 gewesten uitgezonderd de Preanger Regentschappen en Madioen , en lej het
III. LANDELIJKE INKOMSTEN.

l

) Zie het opstel ia „ D e Indische Gids", 2de jaargang (1880),
deel I , blz. 259 en volg.
') Die voor 1888 is hier te lande nog niet bekend, ïuaar zal zeker
veel lager zijn. In verband met SS minder gunstige tijdsomstandig
heden (verg. blz. 3/4 hiervóór) is den residenten aanbevolen den
aanslag te regelen in overeenstemming met de verminderde draag
kracht der bevolking. Opdat hierbij zooveel mogelijk met eenheid
worde te werk gegaan, zou in elk gewest voorafgaand mondeling
overleg moeten worden gepleegd niet den hoofdinspecteur voor de
suiker- en rijstcultures en het landelijk stelsel, die in .Januarijl.de
opdracht ontving om zich voor dat overleg op reis te begeven.

voordeelig verschil van f 133 232 Proliolinsgo. In dit laatste gewest
w a s , niettegenstaande de aanslag er hooger was dan in 1 8 8 6 , toch
f 902 nuihlvr te heffen dan toen, terwijl in de Preanger Regent
schappen en Madioen het omgekeerde het geval was. Aldaar was de
aanslag lager dan in 1886, doch er viel f 21257 nuvr te heffen.
Er was das verschuldigd in 11 gewesten f 277 770 m/Ma dan in
1886, en in 9 gewesten f 1M4M wam dan toen; bij slotsom in
't geheel f 123 281 mimler.
*) Tot en met 1883 werkte de landrcnte op
regentschap Pamakassan, maar van 1884 af
voormalig panemhahanschap Sumanap en van
overig deel van het gewest, namelijk in het
hanschap liangkallan , ingevoerd.

Madura alleen in het
is zjj tevens in het
1886 af ook in het
voormalig pauemba-
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vtm de mededeeli .- :i voor deze paragraaf, omtrent onder■oUi dene Rawesten liel cijfer der vrijstellingen wegens
mUgewas (zie noot / van da aangehaalde bijlage P) oog
aic:. door den Onuvemenr-Geaeraal goedgekeurd en dus
slechts ala voorloopig ie !>■■ cbouwen. Voor alle gewesteu
.(! samen beliepen de liierbedoelde vrijstellingen voor 1887,
looaLi /.ij i!..iir de residenten verleend waren, f 267103'),
lucii vnir een gezamenlijk bedrag van f 171 3f»0 (betreuVndo 12 gewesten) was ter zake, in afwachting van
herziene voorstellen, nog geen goedkeuring verleeud.
1: ..
op i'
,''■■'■ Het in 't vorig verslag
bedoelde i n' werp eener ordonnantie tot r g l i g dezer beIsatiug II door de Indische Begeeriig HHU bet oordeel
ondi rworpen der verschillende lio fdeu van g westelijk be■tuur, uitgezonderd die van Batavia, rXodoe en de Vorstenlaiiil.•!!. In afwachting van het tot stand komen dier
regel:;,g worden de viechvijvers nog steedi volgei ■ de
plaatselijke gebruiken aangeslagen, terwyl de aan het
Gouvernenieul toebeho rende vijvers in ie residentie Kra
wang elk jaar aau de meestbiedeod'Mi worden verhuurd.
Qroote schommelingen doen zich bij ' a aanslag in daze
belasting niet voor, zooals uit onderstaand vijfjarig overzicbl dienaangaaui e nader blyken kan.

Gewesten.
Bant nu

.

»

.

Knwaag . .
'ra-al . . .
Saniarang. .

Japar.i.

.

.

Bembang. .
Soeraho'ja
P a s o roean .

Probolinggo.
Besoekj . .
Mndura . .
Totaal.

.

f

1884.

1885.

1880.

1887.

1481) f
1846 t'
-2 616 f 2 507 f 2 466
•20 02-2
'.i 181
12 320
14 20
10628
280
'260
2411
820
201
2 217
1 662
1 678
2 206
1 016
4 0 504
47 068
47 731
47 508
47 946
4 540
4 348
4 876
4 ie.;'.
4 208
202 ï 0 0
208 668 0 ) 2 0 0 3 2 0 «) 200 992
204 108
-211 '.108
27 91G
27 602
27820
25 824
7 10.8
7 1M
7 045
7 324
C098
8 78-2
8 710
8 691
8 750
8 074
7 117-2
11640
6 881
7 074
11413

f 88636 i

f 810462

f 315 7117 f 325 661

Vogtlnettgrotl*%. In de buiten bezittingen zijn geen
nieuwe vogHlne ig rotten ter verhuring aangeboden of daar*
voor in aai merking gebracbl Al; ar z\jn slechts < ie grotten
in de residentie Benkoelen verhuurd tegen f 4969 'sjaars.
Laudcüjli'' inkomsten t% vsrhuur tan vitehvyvers in het
gouttrntmmt Celebes en endsrkoorigkeden. Hot volgende
staafje geeft een overzicht van de opl rei gst der hier ge
noemde bronnen van inkurast in d ■ laatste drie jaren :
Aard der inkomst.

1885.

1886.

VertieningdiT padivcldciw!
Vertiening dor s u i k e n i e i -

t' 218086,84

1887.

4,*f258 689,91 r)l 187 874,30

1 356,80
1 314,80
1 101,50 il)
113,00
10 664.05
• 1 1 4 4 6 , 4 0 f)

Vertiening der zoutpaniicn
'l'cs m :-11<-iïiir .- c l . . . .
Knl'fiebelnsting in de herg-

1796.14
686,75
8 917,65

regentschappen der Noor-

der Mstrietcn (aio ledis- h
.Staatsblad 1873 n'. 19) .
Kofli'-lielastiiig in eeolg-c
In rgstrckcn der Oosterdistrieten

Bamboe-levering....

6 048,00

5 967.00

5 889,00

1 500,00
89,60

1 500,00
•86,60

1 500,00
30,25'

900,00

960,00

Verhuur van visclivijvers te
Tello q)

Te samen. . .
o) D e vertienlng
van den oogst

t 235 645,20 1 270 926,61 f 2 0 7 063,09»

wordt gelieve:; naar de geschatte geldswaarde

/<) De sommes waarb.j men een
v r ■ terdfl opgaven.

geplaatst v i n d t ,

berusten op

e) In de aftiteling Oosterdistricten w a s de vertiening van het
rijsfgewas m r niet nl'gt loopcn toen de o , g a v e n werden ingediend,
liet cijfer zal dus nog verandering ondergaan.

r 881 548

«) Verbeterde opgaaf.

Vogüneti' en andere grotteit; vindplaatsen e»,- schildpad*
et r ... '. ü de ine ledeeliiuren. onder dil toofd in 'tvoritr
v e r s l a . . (blz. 67) gediia ■ . is :•.•■,, | ;.,- ; • v egen dat de
vogelnestgrotten op het eiland Neesa Kambangan (resi
dentie lianjoemas) thans voor bet ; i ; ' nk van medio 1887
t/m uit. 1890 zijn verhuurd voor f 073,43 per jaar. Daar
voor immige in den op van 1886 ge ane verhuringen
iu 1887 over een vol jaar hi urs>ni verschuldigd waa, en
»oor de telken jare opnieuw ■ n de bevolking verhuurd
wordende grotten in Samaraug en Japara voor 1887 be
dongen werd respectievelijk :' 63,36 en f 113 (te en f49.26
*n f 113 voor 1889), bedroegen 'slands inkomsten t -r
jake van de aan particulieren ter exploitatie afgestane
vogelnest- en meatgnitten in I&S7 f 49152.67», tegen
f 43307,87* i;: 1886, een en mider i gerekend hetgeen de
grotten opbrachten die onder I kleine pachtmiddelen begre
pen zijn (over 1887 f 138 6G0, tegen f141228 over 1886).
Bovendieu was ter zake van liet voorde inzameling van
schil Ipadeieren verhuurde strandgedeelte in de Prea
B:»g ntschappen over 1887 te untvangen f 1670 tegen
f 1262,48'over drie kwartalen van 1886. In mindering van te
bovengenoemde huuisommen is te brengea f102, welk be
drag jaailijka uit's au! i kas wordt uitbetaald aan bet hoofd
van het Mangkoe
che huis Ier zake van de vogel
nestgrotten, die in Soerakartavanguuvemementswegever
huurd zijn. -Met 1 .Januari 1 8-* zijn voor't eerst ook eenige
vogelnestgrotten in de afdeeling Patjitan der residentie
Madioen verhuurd, en wel voor den tijd van driejaren
f 1027

§ ■-..' JjniümbttUÜMffM.

'sjaals.

e) Aandeel nu» het fJonvern inent ;n de o;ilire igst der aan inlan
ders m gebraü; afgestane goir.ernements-p ulivel 'en.
0

Door Ongunstig weer w a s in 1887 de psdloogat geringer dan

gewoonlijk.
v) Vroeger wnden de hterbeloelde aau den lande toebehoorende
vischvijvi rs te Tello in pacht afgestaan, en werd dus de opbrengst

tegelijk met die der kleine paehtmiddelen verantwoord (verg. vorig
verslag bu'lnge 0 0 ) .

Van

1 Janinri 1886 af zjjn de vijvers echter

verhoord . en wel voor den tg°d van vjjf jaren.

('.ju< uit ... '..•.'-) righelm der residentie Meuaio. Van
de hierbi loei : ' 12 landsc app n, die aan eijns over 1887
hadden op te brer.gen f711 ö c.-i bovecdieh aa achterstand
f l l o O ó , ba zamen f18420, werd in ' t g heel slechts ont
vangen f7305, zoodat nog achterstallig bleef f II 115. De
rekening was namelijk aldus:
.Achterstand over
I88C en vroeger.

LANDSCHAPPKX.

Xog vcr-

Afbe
taald
in
1887.

digd op
1 Jan.
1887.

Noordkust
van
Celebes.

BolniigMongondo
Bolnng Ocki . . .
Bintiioenn
Balling [tam . . .
Knidipang . . . .
Bwool

f 10 405
500

ver-

afl e-

scliul(lijrd.

tnald.

f

-i

340
-.

400

w
™

il

f 11 305 f

i

840 f

4000
250
250
405
400
400
C C O X

Siauw
Tagoehaidiiug' . .
Sangi- 4 ' u b it'l;an
eilanManganitoe . . . ]
den.
Kanclliiir
Taroeua

Totaal

500

BTeg

Over 1887:

o o =o

'i Zooals volgt uit liet op de vorige blz. voorkomende vjjijaiig
overzicht (dat aan vrijstellingen en afschrijvingen van verschillenden
aird voor 1887 een totaal van I' 733 011 vermeldt) w a s d a s uit
anderen hoofde nog o p den aanslag in mindering gebracht I'465 008.
Dit laatste bedrag w a s te vcrdeelen aldus: wegens het bezigen van
gronden voor de gouvernenients-suikercultutir 1 177 8 3 1 , w e g e n s het
onbeplant blijven van velden die anders geregeld in eultuur zjjn
f 2 8 0 7 8 8 , en wegen» onvermogen, enz. 1' 7314.

il) Wegens de veelvnl tige regens werd ia 1886 in de onderafdee-

ling Tello Par.mgloë (Uakasser) gen zout gestaakt

50
120

7115

Ters<-huldigd
op
1 Jan.
1888.

000 f 10 405
250
„
ISO
1*
4G5
11
400
60
400
n
500
IÜII

in,.
1SII
rei

120

ii

ii
ii
ii

C4C5 f 11 115

f*. 2.J

Bijlage C.

Koloniaal verslag van '888.
Landrcntc (padjeo) in Boeleleng en Djembrana (Balt),
.1 iu
:.. de
I - *twee „,._:,.,.
. ~ _ 1 . _ . _ Ibedoelde
. „ , I „ „ I , I . , ontwerp
, ...
Het
vorige _verslagen
eenor_
ordonnutitie tot definitieve regeling van de sawahbelasti
is nog in behandeling. De in 1886 aangevangen npiietniiigen van de tegal velden en tuinen , die eerst ten ei ml:

Eenheid waarin
de belasting

AFDEELINOEN.

wordt

opgebracht,

t i m b a n g s rijst
Boeleleng.

kepengs (Chinee1
sche duiten)
timbangs

DJMiibraiiK

padi

k e p e n g s (Chineesche duiten)

[Nederl. (Oo*t-) Indie.]
moeten zijn gebracht alvorens de Indiwbe Regeerinff kan
i.teslnueii
. .,
"of
r van die
n_ gronden
- . 1 . . . ui
.1 dan
. . niet
_ _.. eene° zekere
• ° ,beaatiuir u i worden geheven, worden voortgezet. Het volgende Staatje levert OHM overzicht van den aanslag en de
ipi
rt van de padjeg gedurende de laatste drie jaren.

Bedrag van den aanslag , met
inbegrip van hetgeen M mindere hoofden en beambten als
bezoldiging ontvangen (zie Indisch Staatsblad 1882 u". 123,
sub E , 2°)
1885.

1880.

50 119

50 728

Tweede Kauier. 89

Afgeschreven wegens misgewas
en het onbeplunt blijven van
velden.

1887.

1885.

1886.

Zuivere opbrengst voor 's laadt
kas (in g a n g b a r e munt).

1887.

56 854

8 110

8808

0081

1984 270 1 938 863

52210

74 005

55 300

13 322

1 443

1885.

1886.

188..

) f 60 044,07* f57 130.75
'.HIJ

11.;

13119

13 239

28 570

i] 11700

b)

991

c)

I
9 288.515

<•)

0 704.01 s

i
f G9 333.19 f63 901.36»

«) De timbang komt iu Boeleleng overeen met
6) Deze cijfers konden
gegevens.

in 't vorig verslag

53

niet

/ ÉM pikol r i j s t , in Djembrana met 7 /100 pikol padi.
worden

opgegeven

wegens

het niet tijdig

r)

I

S

ontvangen van de daarop betrekking hebbende

c) N o g niet op te geven.
I V . AGRAItlSCHK AAXlrELBHENUEOEN J AFSTAND VAN (iHOND.

§ 1. Jara en

Mudura.

Conversie van communaal in erfdijk individueel bezit. In
het afgeloopen jaar werd, langs den iu 't vorig verslag
(blz 68) vermelden weg, getracht om i n d e d e n * ' * waar de
bouwgronden communaal bezeten worden zoovtel mogelijk
bekend te doen worden op welke wijze en voorwaarden ,
ingevolge de regelen gesteld bij Koninklijk besluit dd. 11
April 1883 n°. 22 (Indisch Staatsblad n°. 102), het den
deelgerechtigden vrijstaat om het communaal bezit in
erfelijk individueel bezit te doen overgaan. De vraag of in
die richting nog meer gedaan zou worden , is voon ands
ontkennend beantwoord.
Ook tegenover de tegenwerking (juürter gezegd bet gemis
aan medewerking), die de conversie gezegd werd van de
zijde der deasabesturen te ondervinden (zie vorig verslag
biz. 6 8 ) , beeft de Indische Regeering zich , bij na ier over
leg, van stappen onthouden. Met het oog op die verklaring
van den directeur van binnenlandsch bestuur en van verscheidene residenten, d a t , indien de bevolking ernstig
conversie verlangde, het dessabestuur niet in staat zou
zijn die te beletten, schenen er geen voldoe:«le redenen
aanwezig om aan te nemen dat de berolkiug in baar recht,
om voor baar grondbezit den vorm te kiezen waaraan zij
de voorkeur geeft, op overwegende wijze en in bet a l g e meen belemmerd wordt. In verband niet het onzij lig standpunt , dat de Regeering in deze behoort i:i te nemen,
meende zij evenmin te moeten overgaan tot het nemen
van maatregelen , als door sommige residenten waren aangeprezen , strekkende om bet tot stand komen der conversie aan te moedigen, als daar zijn: bet scheppen van
apanages waar zij niet bestaan, en de aanwijzing, afbakening en registratie der ambtsveldeu. Ook bet. door den
directeur van binnenlandsch bestuur aanbevolen denkbeeld
om , met wijziging van den grondslag der beerendienstplichttgheid , dien last algemeen te doen ('.rukken op den
persoon , waardoor, zijns inziens, de voornaamste oorzaak
zou worden opgeheven van het geringe gebruik dal van
de gelegenheid tot conversie gemaakt w a s , kon bij de
Indische Regeering geen ingang vinden, omdat xooloende
eene nieuwe categorie van dienstplichtigen zou worlcn in
het leven geroepen en het aantal dienstplichtigen d o s . in
strijd, mat art. 57 van bet Regeeringsreglement, zou worden
uitgebreid.
Kwam in de beide voorafgegane jaren geen enkele conversie tot stand , in 1887 werd het communaal bezit door
individueel l>ezit vervangen in de volgende 22 deasa's,
waarvan 1 in het district Djatiwangi der af ieeling Madjuleugkn iu Cheribon , 1 in het district Banjoenoadml der
Han

!ur S u i t n - C i c l i c r a a l .

af Ieeling Pamalang in T a g a l , en 20 behoorende tot de
afdeelmg Magetta-. der r sioentie Madioeu.

Bijlugt; . l b t t S - 1 8 8 9 .

Aantal bouws
bij de
conversie
verdeeld.

Naam
der
dessa.
Res.

Chei-ilh,i.

P e r transport
l

K a r a n g Sambong
Res.

Res.

•) 463 / 4

Tagal

Kcbanggan.

.

.

b)

62

Ngoenoet.

.

.

.

. . . .

Poerwosetjo.

.

.

I142 1 ;,

Tjabean .

.

240

I.ebak

.

.

143

Krokeh

.

.

79

Poetjang.

.

129

79

Ngebong.

.

43

61

Kaaoeaff.

Madi<r

Docpak

Aantal b o u w s
bij de
conversie
verdeeld.

Naam
der
dessa.

112

CU

Poclé .

.

.

76

.

.

-J13

Djetak

. . . .

31

Bibnk.

Bodjan

. . . .

34

Ketitang .

.

93

Bi'doho

. . . .

115

Golan .

.

.

140

Bakaw

. .

201

Kloempit.

.

.

.

117

Krandang

.

.

.

46

Transportceren

1142 '/ 4

Redjosari.

.

Totaal

214
28611/4

n) Buiten de verdeeling werden gehouden 141 b o u w s die als • p r a a m
voor het dessabestuur waren afgezonderd en 13 bouws die bestemd werden
om later met een aandeel te kunnen begiftigen hetzij nieuw aangekomcnen . he'zij mannelijke deaMgaoootta die op het tijdstip der conversie nog niet volwassen waren. Iu 't geheel w a r e n er 305 d e e l g e rechtigden.
b) Deze verdeeling had alleen betrekking tot de s a w a h s . daar de
tegdlvel leu en de erven reeds erfelijk individueel bezit uitmaakte.]. Ook
was dit het geval met 2'/s bouws sawahvelden , die derhalve . als buiten
de verdeeling g e b l e v e n , niet in het opgegeven cijfer begrepen zijn ,
evenmin als 11 '/„ bouws sawahvelden die voor het dessabestuur werden
afgezonderd. Ieder der 02 deelgerechtigden verkreeg ten gevolge van
de conversie 1 bouw sawah in erfelijk individueel bezit; vóór de v e r deeling hadden zij in het communaal nezit reeds hun rast aandeel.
r) Bijzonderheden als in de beide voorg-aande noten. zijn ten aanzien
van de 20 conversie-gevallen in Madioen niet gemeld. Alleen vindt men
aangeteekend dat in de meeste der bedoelde dessa's de communaal b e zeten gronden reeds in \ a s t e aandeden verdeeld waren, hier en daar
slechts met t w e e - tot vijljaarlijkschc verdeeling.

In 'net vorig verslag (blz. 68) wer! aangeteekend, dat
het verlangen naar conver-ie z:cli in de residentie Cheribon
ook openbaarde in 'ie contrdle-afUeeling Kwali (afdeeling
Galoeb). Inderdaad vroegen een 9-tal dessa's aldaar conversie
a a n , doch, vermits bij onderzoek bleek dat slechts de helft
der deelgerechtigden (in stede van minstens <.ne vierden)de verandering weuscbte, bad de aanvraag geen verder ge-

[5. 2.1
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volg. Da reden wnurom bet verlangen i iet Blgememier v u
scheen hierin gelegen te zijn, dat in bedoelde dessa's algemeen communaal bezit met vaste aandeelen bettond, hetgeen bijna niet individueel bezit gelijkstaat.
In Madioen bleven in 1887 de plannen tut conversie van
132 dessa's (allen in de reeds genoemde af ieeling Magettan)
buiten gevolg. Van deze 132 dessa'.s zagen er 101 reed*
spoedig (om welke reden blijkt niet) van liaar voornemen
af; 17 andere trokken zich terug tijdens het bestuursonderzoek aanhangig was; in 2 dessa's kon de te maken
ver Ieeling niet worden goedgekeurd , en in do 12 overige
dessa's vroegen wel is waar een genoegzaam aantal deelgerechtigden de conversie, doch zij wenschten daaraan
voorwaarden te verbinden om te voorkomen d a t , door vervreemding van het erfelijk individueel gebruiksrecht, het
aantal heeren- en cultuurdienctplichtigen in de dessa zou
verminderen. Op dien grond moest ook in deze gevallen
van de, voorgenomen verandering worden afgezien.
In Banjoemas stuitte de conversie, waartee tweedessa's
in de afdeeling van dien naam (de deata'l Seuuunpir en
Srowot-Kidoel) wenschten over te gatm , mede af op de
voorwaarden welke men aan de conversie wenacbte te verbinden. Toen de commissie van onderzoek verklaarde omtrent die voorwaarden geen beslissing te kunnen nemen,
trokken de deelgerechtigden ;:ich weder terug.
Een verzoek om conversie werd ook ingediend door de
ingezetenen van de dessa Pekoetoean in Paaoeroean, maar
bij onderzoek bleek dat men slechts bevestiging van den
bestaanden toestand bedoelde, namelijk communaal bezit
met vaste aandeelen.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

In 18S7 gingen 31 dessa's met communaal bezit, namelijk
1 in T a g a l , 12 in Pekalongan, 9 in Uanjoemas en 9 In
Bagelen, er toe over om de periodieke verdeeling der bouwgronden te vervangen door de toekenning van vaste aandeeien. ü e 9 dessa's in Banjoemas behoorden tot die welke
in 1887 van de gouvernoaients-suikercultuur vrijkwamen.
Vervanging van erfelijk individueel bent door agrarischeti
r'tjfudom.
In Soerabaija, Bezoeki, Madioen en Kediri werden in 1887 te zamen 64 aanvragen om agrarischen eigendom aanbangig g e m a a k t , die betrekking hadden op 468
bouws. Op / aanvragen na (waarvan 2 toegewezen en 1
afgewezen werden en 4 vervielen door overlijden), waren
al deze aanvragen op het einde des jaars nog aanhangig.
Het aantal sedert de uitvaardiging van het Koninklijk
besluit dd. 16 April 1872 n°. 29 (Indisch Staatsblad n°. 117)
aanhangig gemaakte aanvragen was dientengevolge op
31 December 1887 geklommen tot 1671, betrekking hebbende tot 13 769 bouws. Van de vdór 1887 ingekomen
16Ü7 ') aanvragen werden er in het afgeloopen jaar afgedaan 85 (57 toegewezen, 1 gedeeltelijk toegewezen en 27
a'ge wezen). Met, inbegrip van 57 aanvragen van 1887,
bleven bij het einde van dat jaar in 't geheel nog aanhangig 97 aanvragen. Van de 1574 overigen waren er
toegewezen 820, gedeeltelijk toegewezen 5 , afgewezen 434,
en door intrekking' als anderszins vervallen 315. Voor elk
gewest afzonderlijk vindt men deze opgaven , met vermelding
van 'Ie uitgestrektheid waartoe de aanvragen betrekking
hadden, in het volgende overzicht nader gespecificeerd.

Gedurende het tijdvak 1872 t/m 1887 werd het onderstaand aantal aanvragen om agrarischen
eigendom t betrekking hebbende op de daarnevens vermelde uitgestrektheid;:
aanhangig gemaakt.

GEWESTEN.

1872 t/m 188C.

afgedaan (of ingetrokken).
Te zamen.

1887.

Toegewezen.

Afgewezen.

Vervallen door
intrekking als
anderszins.

Op 31
December
1887 nog in
behandeling
gebleven
aanvragen.

UitgeUitge- Getal Uitge- Getal UitgeUitgeUitgeGetal Uitgestrekt- Getal
strekt- Getal
strekt- aan- strekt- aanstrekt- Getal
strekt- Getal
strektaan- heid
aanaanaanaan(in vra- heid (in vra- heid (in
heid (in vra- heid (in vra- heid (in vra- heid (in
vra- bouws).
vragen.
gen. bouws). gen. bouws)
gen. bouws). gen. bouws). gen. bouws). gen. bouws).
a)
•)
•)
•)
•)
•)
O
Bantam
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
. . . . . . .
Rembang
Soerabaija
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Totaal . .

23483
10
4101
1!
219
170

«I

84™
631220

2 0591R1
2 779181
2Ó 5 5 6
I 9
202!29
108
H 2 ) 4681™
4400
1
7
ofloW
3
31
f>
1
1C1
2 897140
384
! 7 G / ))2
: 520
-2*1
1 287 «
03
1 607 13 30l<

23483
10
4101
12!
84130
12i
031220
-219' 2 0 5 9 " "
2 779"»
05256
202229
108
481312
148
4400
18
331»5
73!
31
3
• I „
1
2 897 J < o
9
161
2 84331» ^ ) 2 4 5
418'
170
1 354
j) 164
302

13'*>
64228

324428
67HS

M

467«"

*)

'i

1 6 7 1 ; 13 769 3 *»

l) 8 2 5

19374
7'
1 3SJ

2212
6 6 »6
317
816300
765431
7441
75W
161 2*
M
9338

314220
875321
121332
173l>
92183
303243
315»
255

2

4109
2373

2

17472

N

3 6 7 «o
1891428

11

81
29
4
1
1
3
1

113105
8063«
734286

63
Z 101
k) 87

1 296'7s
1 521 4»
3 7 9 1»

M

3 66"36»

l) 4 3 9

5 418416

315

34189
3411
J244
1227
31
5
1 487<57
59>4S
48"
3 95622»

13"»
11

64338

456=24
192344
■J:

726»s»

a) De met kleine cijfers aangeduide onderdeelen van bouws zijn vierkante Rijnlandsche roeden van lim bouw.
b) Hieronder één aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.
c) Deze afwijzing betreft de in de voorgaande aanmerking bedoelde gedeeltelijk afgewezen aanvraag.
dj Volgens het vorig verslag zouden in 1886 zijn ingediend 2 aanvragen, betrekking hebbende op 13'87/SM bouws. Blijkens later ontvangen
opgaven waren die aanvragen gedaan door 7 personen, zoodat in 't geheel van 1872 t'm 1886 niet 4, maar 9 aanvragen zijn ingekomen,
e) In 't vorig verslag was de uitgestrektheid 7/i00 bouw te laag opgegeven.
f) In de verleden jaar ontvangen opgaven was verzuimd melding te maken van 4 aanvragen, te zamen betreffende 25239/sl)0 bouws.
g) Hieronder één aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.
h) Hieronder begrepen de in de voorgaande aanmerking bedoelde gedeeltelijk afgewezen aanvraag.
»')

In de verleden j a a r ontvangen opgaven was verzuimd melding te maken van één a a n v r a a g , betreffende 14'8/ 5()0 bouws.

j) Hieronder begrepen drie aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen.
x) Hieronder begrepen de drie in de voorgaande aanmerking bedoelde gedeeltelijk afgewezen aanvragen.
I) Het aantal toegewezen en afgewezen aanvragen te zamen bedroeg 1259 (zie de aanmerkingen 4, c, g, h,j

Ten opzichte van eene der nog aanhangige aanvragen
in Madioen, waartegen door den betrokken controleur verzet was aangeteekend , werd door den lanlraa I (te Magettan)
het verzet gegrond verklaard. Het vonnis werd echter door
den raad van justitie te Samarang vernietigd, op grond
dat de controleur, ten deze handelende voor en namens
het Gouvernement van Nederlandsch-lndië, in gebreke was
gebleven zijne bevoegdheid te bewijzen, terwijl bij de wet

en k).

de djaksa is aangewezen om in processen voor den landraad de Regeern g te vertegenwoordigeD. Aangezien de
Indische Regeering van oordeel was, dat die uitspraak in
strijd is met de bedoeling van art. 9 , alinea 2 , van het
') In 't vorig verslag werden, als tot 31 December 1886 ingekomen, genoemd 1597 aanvragen, betreffende 13 262 bouws, doch
de nader ingekomen verbeterde opgaven maken gewag van 1607
aanvragen en 13 301 bouws.

ra. 2.]
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booger aangehaalde Koninklijk b-sluit vu-i 16 April \-ï
n°. 20, krachtens hetwelk iedereen, zonder onderscheid ,
en dus ook de controleur, bevoegd is om zich tegen de
toewijzing van een verzoek als het onderwerpelijke te verzetten , is aan den procureur- generaal opgedragen om tegen
's raads beslissing in het belang van de wet cassatie aan
te teekenen.
Verhuur van in agrarisch eigendom bezeten gronden
kwam in 1887 slechls voor in de residentifin Pekalongan
en Rembang ten behoeve van de suiker- en indigocultures.
(Zie ook wat in de volgende rubriek, naar aanleiding van
een verzoek van tabuksondernemers in Bezoeki, nopens
verhuringen als hierbedoeld wordt gezegd.)
Er werd geen hypotheek op zoodanige gronden gevestigd.

op de kosten van Whwelbouw , üeiucwtüig co opneming
van schuren. Ka overleg niet de Keyeering hier te hm ie
zijn echter geenu termen gevonden om op het verzoek in
te gaan, immers zoolang de overtuiging niet was verkregen , dat de maatregel zich ook buiten die eene afdeeling
aanbeval, met andere woorden, zoolang niet gebleken waa
dat daartoe voor geheel Java en Madura zou kunnen worden overgegaan . zonder werkelijk de belangen der inlandsche gebruikers in gevaar te brengen. Bovendien gold de
overweging, dat de mogelijkheid om langer dan ó jareu
gronden van inlanders in huur te krijgen, ook thans niet
was uitgesloten, voor zooveel namelijk de inlander zich de
gelegenheid ten nutte maakte om zijn gebruikarrcht op
grond door zoogenaatnden agraiischen eigendom te vervangen. Daarbij werd er dezerzijds op gewezen (Maart 1888),
Verhuring Tan //rond door inlanders aan niet-inlanders. dat, indien er in een of ander gedeelte van Java veel
Nergens op Java en Madura vindt de verhuur-ordonnantie aanvragen om vestiging van agrarisch eigendom mochten
(Indisch Staatsblad 1871 n°. 163 en 1879 n". 209) zulk inkomen en versterking van het ambtelijk personeel noodig
eene uitgebreide toepassing als in de residentie Bezoeki, bleek om de behandeling van en de beschikking op deren wel meer bijzonder in deafdeeliug Djember In gemelde gelijke aanvragen te bespoedigen , de Regeering niet zou
residentie werden in 1887, op den voet dier ordonnantie, hehoorei. achter te blijven om daarvoor bet noodige te doen.
dat is bij geregistreerde overeenkomsten , niet minder dan
Van da verhuringen ie mondeling of bij niet geregis17 277 louws van inlanders gehuurd , teg. n 7822 bouws iTï treerde overeenkomst plaat* vonden, kwamen in iL'87 de
12 van de andere gewesten te zamen. Van de ledoelde 17 277 meesten voor in Seerabaija. Voor zoover de ter zake ontbouws werden er 17 249 voor de tabakscultuur gehuurd. vangen opgaven volledig zijn , zouden aldaar op die wijze
Een drietal tabaksonderneniers in de afdeelinff Djember 14 396 bouws van inlanders in buur zijn geiion;en en in
verzochten in den loop van 1887 dat de In lische Regeering 11 andere gewesten te (amen '22 77") bouws.
er toe mocht overgaat! de verhuur-ordonnantie in dier
Hoe de opgegeven cijfers, ook wat de geiegiatreerde
voege te wijzigen, dat ('e maximum-huurtermijn roof liuurovereeiikomste:: betreft, zich voordoen tegenover de
gronden, in erfelijk individueel gebruik bezeten, van 5 op opgaven over de vier voorafgegane jaren , kan — mT. nog
20 jaren werd gebracht, en zulks omdat, naar hun eeiiigeandere bijzonderneüen nopens heide categorieën \an
beweren, eerstbedoelde termijn te kort is met het oog huurovereenkomsten — uit het volgende overzicht blijken.

JAREN.

1165
8266
21 748
9503
25 099

1883
1884
1885
188C
1887
a)
i)

Van de in de voorgaande kolommen
Uitgestrektheid (in bouws),
bedoelde gronden was de onderstaande
gehuurd:
uitgestrektheid (in bouws) bestemd
voor de teelt van suikerriet.
bij imondel inge
Gehuurd
of bij
bij mondebij g e - schrifGehuurd
linge of bij
Te
regisbij g e telijke
schriftetreerde
regisniet—
lijke nietT e zamen.
overeen- g e r e g i s - zamen. treerde
geregiskomsten. treerde
overeentreerde
komsten.
overeenovereenkomsten,
komsten.
a)
27
35
33
35
37

429
298
752
669
166

31
43
58
45
62

594
564
500
172
265

3703
7848
8081
5384
7040

23 704
29 213
31 182
30 892
32315

27 467 =
37 061 =
39 263 =
36 276 =
3'J 355 =

Verdere opgaven ten aanzien van de bij
i/er'giitrcerdt
overeenkomsten g e h u u r d e gronden.
Aantal
gewesten w a a r
overeen
komsten
ter r e gistratie
werden
aangeboden.

86.9 pet. b)
85,1 „
67.1 ,.
80,3 ,,
63,2 ..

Van de bij g e r e gistreerde overeenkomsten iu huur
genomen gronden w a s
het navolgend aantal
bouws i n :

Aantal
Aantal
geregistreerde
overeenkomsten.

9
12
12
13
13

huurders.

•e

Euro

l*

2475
2641
17 048
5196
17 235

-

anen

Vreemde
ooster- lingen. communaal! individueel
bezit.
bt'zit.

52
50
42
110
61

3720
4630
7507
4869
7024

76
58
115
97
66

445
3636
17 241
4034
18 075

D e opgaven in deze kolom kunnen niet als volledig worden beschouwd.
Percentsgewijze verhouding tot h e t totaal in kolom 4 vermeld.

In welke andere gewesten , buiten de twee raeda genoemde , in 1887 huur van gronden van de bevolking

plaats h a l , vindt men, met vermelding van de uitgestrektheid, in het volgende staatje opgegeven.

Aantal boaws
GEWESTEN.

gehuurd by
geregistreerd
contract.

Tagal

Transporteeren .

.

op andere
wnze
gehuurd.

Aantal bouws
GEWESTEN.
Te zamen.

17 277
1581
1677
760
480
1312
24
375

14
4
4
4
3
3
2

396
147
329
451
210
557
024

17 277
15 977
5 824
5 089
4 931
4 522
3 581
2 399

23 486

36114

59 600

Uitgenomen in Bezoeki, waren de meeste der van de
bevolking gehuurde gronden bestemd voor de teelt van
suikerriet. Vergeleken met hetgeen, blijkens 't vorig verslag, in 1886 besteed was, kwamen de in 1887 bedongen
huurprijzen over 't algemeen op een lager bedrag te staan.
In 1887 besteedden de suikerfabrikanten als huurprijs per

Per transport.

.

.

Samarang

gehuurd b\j
geregistreerd
contract.

op andere
wijze
gehuurd.

23 486
592
12
505
211
293

36 114

i»

Te zamen.

.

.

25 099

Te zamen.

205
U
290
16

59 600
592
532
505
416
314
290
16

37 166

62 265

520
n

bouw : in Cheribon f 20 a f 30, in Tagal f 18 & f 45, in
Pekalongan f 25 a f 35, in Samarang f 35 a f 40, in
Japara f12 1 /. ïi f 5 5 , in Rembang f 11a f 3 5 , in Soerabaija
f 15 a f 60," in Pasoeroean f 25 a f 4 0 , in Probolinggo
f 40 a f 50, in Banjoemas f 20 a f 50, in Bagelen f 3 3 ,
in Madioen f 10 a f 30 en in Kediri f 15 a f 30.

[«. 2J
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Voor gronden, bestemd voor de tabakscultuur, werd in
Be/.oeki f 2 a f 5 , m Ubariboo f 6 a f 10 en in Kediri
f O huur per houw betaald) voor indigo in Kadoe f-'iO,
en i-i .Madiocn f 17 a t' '20 per houw.

Het volgend staatje doet zien voor welke doeleinden
de niet voor de suikercultuur bestemde gronden gehuurd
werden.

L itgcstrektheid (in bouws) der voor andere doeleinden dan voor do suikercultuur van de bevolking gehuurde gronden.

Jaren.

voor de teelt van:

voor de teelt van:

voor de

padi
alleen.

padi on
tweede
gewassen.

1884

109

1885

108

321

i-s ;

45

261

1887

18C

45

oprich-

r.ndere ting van
gege

padi
allecu.

bouwen.

80

1883

274

10

277

M

16 218

20
81
57

■:, T;I-J
17771

voor de

Te

oprich-

In 't. geheel waren alzoo van de niet voor
de suikercultuur gehuurde gronden
bestemd:

Bij mondelinge of bij schriftelijke nietgeregistreerde overeenkomsten gehuurd :

Bij geregistreerde overeenkomsten
gehuurdi

padi en
tweede
gewassen.

andere
ge-

voor de teelt van:

voor de

padi en
tweede
ge
wassen.

ting van

oprich-

Te

ting van

padi

gebouwen.

alleen.

1 830

747

1 067

21

3 665

418

2 304

639

3 107

35

6 085

2413

16 067

495

258

1 782

35

2 570

C03

4119

1 S17

Mi

2 439

29

4 777

18 059

1 74Ü

398

2618

89

4851

462

andere
ge-

Te

gebouwen.

1 341

37 j

639

3 384

67

6 503

579

18 000

55

19 237

1 892

723

6 171

110

8 896

1 932

443

20 38'J

146

32 910

1910

839

4 127

zelf als zoodanig te herkennen waren), maar de sedert opgedane ondervinding heeft doen zien dat de afoakening (die
trouwens ook niet op blijvende wijze was geschied) vooreene
behoorlijke toepassing der ontginnings-ordonnantie (Indisch
Ontgiioiiiiy door inlander* va/i woesteu (niel tol de des. a's Staatsblad 1874 Q*. 79) geen practisch nut oplevert. Met
hehoorendeh) grond. Hot eigenmachtig in ontginning nemen voorkennis van de Indische Begeering U dan ook in Juni ÏL
van domeingroud kwam nog ahijd menigvuldig voor. In de aangehaalde circulaire door genoemden directeur ingetrokhet afgwloopen jnir k-vamen toci 2962 gevallen van dien ken , met ui'noodiging aan de residenten om, waar weder
aard aan net licht (die politioneel werden gestraft), als: iie hau.i mocht zijn geslagen aan de afbakening van het
in .Malioen 699. Rembang 590. Tagal .',58, Bngelen : 60, onvrij staatsdomein, dat wertc nie; verder te doen voortzetten.
Intusjcban «ru in 1887 bet getal ontginnings-aanvragen
Banjoemas 200, Bezoeki 157, Preongur Regentschappen 101,
Gheribou 100, Probolinggo 75, Soerabaiji 35, 1'nsoeroean veel talr'jker IIMU in eenig jaar te voren, 1878 alleen uitge32. lVkalongau 32, Bantam 16 en Krawang 7. Indertijd zonderd. In dat jaar beliep bet aantal toegestane ontginningen
stel.le men zich, wat het zeldzamer w rdeu van'dergelijke 44 330, gezamenlijk eene oppervlakte van 37421 bouws bei rellende, en in 1887 werden 30 720 vergunningen van dien
overtredingen betrof, gunstige gevolgen vnor van de bijcir
enlaire van den directeur van binnenlandtcli btwtuur dd. 2 aard verleend vooreene gezamenlijke oppervlakte van 27691
November 1877 (Uijbladop bet Indisch Staatsblad II*. 3279) bouws, welke getallen over 1880 respectievelijk heliepen
beio 1 Ie afbakening; van de reels bij de bevolking in 23 506 en 19 005 O e r de verschillende gewesten was het
Knkele malen bad het bestuur te doen met klachten
over niot-nakoming van huurovereenkomsten, doch meestal
weiden deze in der minne bijgelegd

gebruik zijnde gronden (uameli k van 'de welke niet van

getal i.i 1887 t»egest»ne ontginning en ver 'etdd als volgt:

Vergunningen aan inlanders tot ontginning van domeingrond.
in 1887 verleend — naar gelang van de grootte of de begrenzing.
enz. der aangevraagde terreinen —
door
assistent-residenten

d<x>r
districtsh'.ofden

G£W

Pekalongan

.

djor
residenten

van de uitge
gezamen
gezamen
gezamen
strektheid
der per
aan onder lijk voorde aan onder lijk voor de aan onder lijk voorde sonen die
(in bouws)
volgende
volgende
volgende
waartoe
de
ontginstaand
staand
staand
uitge
uitge
uitge
ningsver- gezamenlijke
strektheid
aantal
aantal
aantal
strektheid
strektheid
gunningen vergunningen
(in bouws).
personen. in bouws). verkregen. betrekking
personen. (in bouws). personen.
a)
.]
•1
hadden, fl)

E STEN.

46-2
494
5 597
3 167
1 192
497
1 551
843

.

IM
375
156
46
65
2514
1 298
1 231
l 49t;
526
349

218
448
4 060
2 380
777
320
1 734
945
429
296
92
89
23
1 890
586
599
1 392
328
171

Totalen

.

.

.

22 219

16 777

In 1886 ware n de totalen

.

.

.

17 900

13 698

n

n

207

•

71

..

'.>'.<

■

41

11

G
w
n
n
123
278
881
818

"1

90
291
529
1 045
ii

ii

ii

60
8 210

62
5 381

304

236

176
20
58
516
955
34
386
10
5
57
1 003
247
43

108
93
38
515
531
33
466
7
3
26
H57
226
85

462
554
14 044
3 168
1 567
497
1 727
875
518
891
1 111
• 193
729
3 405
2 121
1 288
2 499
773
298

318
510
9 540
2 382
1 054
320
1 842
1 055
467
811
623
212
780
2 426
1 634
625
2 349
554
289

Gemiddeld
betrof dus
elke ver
gunning (per
persoon)
onderstaand e
uitgestrekte
heid (in
vierkante
Rijnlandschc
roeden van
Vsoo bouw).

236
460
340
376
336
322
533
603
451
455
280
549
535
356
385
243
469
358
485

fl

33

2 391

2 148

12 MO

8 766

:'6 720

27 691

377

1 644

1660

3 962

3 647

23 506

19 005

404

I

a)

Totaal

Bij de totalen van elk gewest is de oppervlakte tot geheele bouws afgerond.

Bijlage C.

[ 5 . 2.]
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Uitgifte van grond in erfpacht. Hoewel niet in zoo
sterke mate als in 1886, oefenden toch ook in 1887 de
tijdsomstandigheden invloed uit op het uan vragen en aanvaarden van erfpachtsperceelen. Ten opzichte van 211 peroeelen (togen 84 in 1886) bleven de aanvragen ia gebreke
de voor de definitieve toewijzing btnoodiflde «tukken tijdig
in te zenden of de afgestane gronden tij' lig te aan vaan 1 en ,
zoodat de toezegging of de definitieve toewijzing door de
Regeering moest worden ingetrokken.
Het aantal der perceelen , tot de uitgifte waarvan de
Regeering zich in 1887—op aanvraag van gegadigden—
bereid verklaarde, bedroeg 56 (tegen 47 in 1886), en
daarvan werden 46 ') enkel toegezeg!, '.i toegezeg 1 en —
na inzending van de vereischte stukken — vóór tiet einde des
jaars nog afgestaan, terwijl de 7 overigen aanstonds (zonder
voorafgaande toezegging) werden afgestaan. Hovendien werden er van de vóór 1887 aangevraagde en toegezegd* perceelen 44 'J — dus in het geheel in 1887 54 — afgestaan.
Ingeschreven, dat is door ondernemers aanvaard, werden
in 1887 (zie bijlage Q hierachter) 69 perceelen (ter gezamenlijke grootte van 19 414 bouws), namelijk 2 die door
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het Gouvernement waren aangeboden en 67 die op aan»
vrage waren afgestaan. Onder deze laatsten waren er 42
(begrepen onder de zooeven genoemde 54j die nog in hetzelfde jaar (1887) waren afgestaan en ook ingeschreven,
lerwijl de 2b anderen waren afgestaan vóór 18(S7. Eender
69 aanvaarde perceelen was reeds in 1875 afgestaan geweest , maar in 1884, tengevolge van executorialen verkool» , aan den lande teruggekeerd. Het werd nu , met
eenige aangrenzende gronden, aan een nieuwen gegadigde
afgestaan. In 1887 vielen 6 perceelen, wegens wanbetaling
van de zijde der erfpachters, aan den lande terug ' ) , terwijl 1 perceel geheel, en 4 andere gedeeltelijk door het
Gouvernement werden teruggenomen om Int de gronden
bleken niet v.mr geregelde cultuur geschikt te zijn. Door
een en ander, loouiede door eene eerst thans gebleken
uitgifte van 1886, waarvan in 't vorig verslag ten onrechte
geen gewag was gemaakt. hebben de opgaven betreffende
de in erfpacht bezeten gronden , voor zooveel zij betrekking
hebben tot de vóór 1887 aanvaarde perceelen, de veranderingen ondergaan die men in bijzonderheden in het volgende
overzicht vindt aangewezen :

Overzicht van de op 31 December 1887 in erfpacht bezeten als woeste gronden uitgegeven perceelen,
verdeeld naar gelang van de jaren waarin de inschrijving van het eripachtsrecht heelt plaats gehad.

1873 t/m 1877.

1878 t/m 1882.

1883 t/m 1886.

GE WESTEN.

Totalen over
de jaren
1873 t/m 1886.

In de opgegeven
15 jaren t? zamen

1887.

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
perperperperperperbouws. a)
bouws.
a)
bouws.
a)
bouws.
a)
bouws.
a)
ceelen.
ceelen.
ceelen. bouws. a)
ceelen.
ceelen.
ceelen.
3.

9.

4

Krawang

1

209

J)*40

* 9 414

Preanger Regentschappen
Cheribon
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5
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18

1 649
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1
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51 mi» 7 425
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7 425
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1

500

3
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5

690

9

2 099

1

Soerabaija

|

241

8
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10

2 004

20

5 135

n

13

4 068

* 61

* 25 256

63

22 925

►137 »)*52 249

18

8 320

155

60 569

3

1 303

10

2 800

10

6 141

29

10 244

3

1621

32

11 865

M

19

8314

14

4 861

33

13 175

11

3 051

44

16 229

2

700

«

|

700

1 327

12

2 256

12

2 256

587

22

4 330

ii

11

22

4 330

1 390

33

8 842

1

92

34

8 934

16

4614

165

50 625

69

19414

891

241 469

Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas

1

197

1

503

Bagelen

2

560

5

369

10

2 60G

10

1 137

9

3 426

13

4 026

19

6 624

64

♦ 23 628

Eadoe
Madioen
Kediri
Totaal

/>)!«

p)

9

66 A) 15 759

39 714 /») 351 />)100 98'J p) 328 p) 81352

149 o)M00ll
2*2 055

ii

9
ii

20

5 135

I
a)

Waar onderdeelen van een bouw voorkwamen . is voor elk perceel de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.

A) D e met een * gemerkte opgaven verschillen met die in 't vorig \er»la;r (Uz. 72). om de redenen vermeld in de noten bij de kolommen 8
en 9 van dezen staat.
c) Hieronder, bij uitzondering, gronden die indertijd in huur waren afgestaan geweest , namelijk het perceel Blorok (ter grootte van 15 bouws)
dat niet te rangschikken is onder de ondernemingen , waarvan de huur tn erfpacht is geconverteerd, omdat het eerct na afloop van de huur in
erfpacht werd afgestaan.
d) In de opgaaf is nog begrepen het perceel Genteng. groot 437 bouws, dat in 1870 was uitgegeven, maar in Februari 1887 bij executorialen verkoop aan het Gouvernement is teruggekeerd Voor een gedeelte der bedoelde gronden heeft zich een gegadigde aangemeld . wion echter,
tijdens de afsluiting in Indié van dit gedeelte van het verslag, nog geen toezegging was gedaan.
e) H e t in 1881 aanvaarde perceel Rantja Welini is hier nog medegerekend tot zijne volle uitgestrektheid van 538 b o u w s , ofschoon de Indische
Regeering zich bereid heeft verklaard (Januari 1887) een gedeelte, dat niet voor ontginning vatbaar is gebleken (naar schatting p. m. 255 bociws).
') Van deze 46 perceelen werd van 2 de toezegging later ingetrokken , omdat de aanvragers blijk gaven op de aanvaarding geen
prijs te stellen.
*) Van de hierbedoelde 44 perceelen waren toegezegd : 3 in 1884,
21 in 1885 en 2 0 in 1886. E e n der bedoelde definitieve toewijzingen
is echter sedert ingetrokken, toen het bleek dat de gegadigden op

Han lelintrwti detStnten-Creiieraal. Bijlagen. 1888-1889.

de aanvaarding van het afgestane perceel geen prijs stelden.
*) Hiervan 3 , aitmakende de onderneming Tendjolaut (Preanger
R e g e n t s c h a p p e n ) , bjj onderling goedvinden, en 3 , uitmakende d«
ondernemingen Genteng ( K r a w a n g ) , Kantja Ilauer (Chcribon) en
i i d o m o e k t i ( S a m a r a n g ) , ingevolge executorialen verkoop.

94

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) Indië.]

terug te ontvangen. Do juiste grootto van het duo. nog in handen der erfpachters verblijvende gedeelte zal eerat na eeno nieuwe meting kunnen
worden opgegeven.
f) Hieronder één perceel , groot 0 bouws, in 1879 bij de onderneming Tlogo in ruil afgestaan tegen eene gelijke oppervlakte der vroegere
huurgronlen. J)e huur van Tlogo was in 1875 in erfpacht geconverteerd. Vermits de erfpacht der bedoelde 9 bouws afzonderlijk is ingeschreven ,
telt deze oppervlakte hier als een afzonderlijk perceel.
ff) De respectievelijk in 1883 M 1881 aanvaarde perccelen Tjikahoeripan I en II zijn hier nog medegerekend tot de volle uitgestrektheid van
199 «n 444 bouws. hoewel de Indische Begeeriug zich bereid heeft verklaard (Augustus 1887) de gedeelten, die niet voor ontginning vatbaar
gebleken zija, terug te ontvangen. De juiste grootte van de dan nog In handen der erfpachters verblijvende gedeelten zal eorst na eene nieuwe
modng kunnen worden opgegeven.
k) Het in het verslag van 1885 (blz. 80 noot k) bedoelde perceel Soemhermanis (lees: Soemberniangis) is hier reeds voor de werkelijke grootte
van 175 bouws uiedegetold [Indisch besluit dd. 11 Januari 1884 n°. 8), ofschoon het nog altijd als 108 bouws te boek staat, daar de belang
hebbenden tot dusver verzuimden het overeenkomstig de nieuwe uitgestrektheid te doen inschrijven.
i) 4 perceelen en 950 bouws minder dan in 't vorig verslag vernield. De gronden bekend onder den naam Tjempi
in 1882 aanvaard ,
ijn nam'lijk
perceelen. maar ais
als 1 perceel gereüenu
gerekend,, in overeenstemming met netgeen
hetgeen op blz. 17
zijn
nam lijk thans
tiians niet meer als
ais 2s perceeieu.
173 (noot 4) van 't vorig
verslag is gezegd. Voorts kwam van 3 perceelen, groot 338, 1(10 en 54 bouws, uitmakende de onderneming Tendjolaut. de erfpacht (respectie
velijk gevestigd in 1875. 1880 en 1882) te vervallen, doordien de Regeering de gronden in der minne terugkreeg van een niet gegoeden inlander
ten wiens name de vorige erfpachters ze hadden doen inschrijven om zich aan hunne verplichtingen te onttrekken. En eindelijk werd van een in
1881 aanvaard perceel, 'ijiparai geheeten , de uitgestrektheid van 430 tot 32 bouws ingekrompen, doordien van 398 bouws, die ongeschikt bleken
voor alle geregelJe cultuur . liet erl'paehtsrecht door den lande werd teruggenomen.
k) Jfet verschil met de cijfers van 't vorig verslag is hierdoor ontstaan dat ingevolge executorialen verkoop, wegens wanbetaling van wijlen
den crlpncht'T leen Chinees), het erfpachtsrecht op het in 1879 aanvaarde perceel Eantja Hauer (ook wel genaamd Hokkean Tjiaug Tjioe Hoe)
groot 2ó0 bouws, weder aan den lande is teruggekeerd.
/) Op het in 188* aan den lande teruggekeerde p a r a d Sampang Tiga, groot 44 bouws, waarvan de erfpacht oorspronkelijk was ingeschreven
in 1875, is in deze opgaaf niet meer gerekend. Ifu in 1887 daarop en op eenige bijgemeten gronden een nieuw erfpachtsrecht is gevestigd,
ten name van den in 't vorig verslag (blz. 72 noot d) bedoelden gegadigde, is het naar de opgaven betreffende het jaar 1887 overgebracht.
m) Alleen in i's uitgestrektheid is verandering gekomen. Het la 1877 aanvaarde erfpachtsrecht op liet perceel Sidomoekti, groot 149 bouws,
keerde, ingevolge executorialen verkoop uithoofde van wanbetaling van de zijde des erfpachters, aan den lande terug. Daarentegen was in 't
vorig verslag onder de in 1880 aanvaarde erfpachtsperceeleii niet gerekend op één perceel, groot 50 bouws, in dat jaar ingeschreven tot uit
breiding van de onderneming Blnnten Seleraug, van welke inschrijving eerst later te Batavia kennis werd gekregen.
n) Door den lande werd in 1887 teruggenomen het in 1880 gevestigde erfpach'srecht op het perceel Ledok Lepitan , groot 143 bouws, omdat
die gronden nader gebleken waren voor de teelt van voortbrengselen voor de Europetsehe markt ten eenenmale ongeschikt te zijn.
o) Voor het in 1879 aanvaarde perceel Boeloroto is thans, in overeenstemming met het aangeteekende op blz. 173 (noot 3) van het vorig
verslag, 1 bouw minder gerekend.
p) I n elk der hierbedoelde j a r e n werd het volgead aantal percee :en ingeschreven (na aftrekking van die, welke sedert door het Gouvernement
zijn teruggenomen)
350 bouws
in 1878 53 i groot 12 128 bouws
in 1883 8 0 , groot 24 386 bouws
in 1873
1, groot
„ 1874 17
0 070
„ 1879 56
10 607
i, 1884 81
19 234
„
n
ii
..
., 1875 40
11 720
„
1880
67
17417
„
1885 104
„
26 502
„
*i
ii
10
270
„
1881
83
,, 1871! 12
25
391
„
1880
63
i
i
ii
H
2
3
0
„
i
i
n
29 446
„ 1877 43
11 292
„ 1882 92
1-,
ii
11
Totaal 822 , groot 222 055 bouws.

Onder de in 1887 aauvaarde 69 perceelen (zie do reeds
aangehaalde bylage Q) wa;-en 14 meerendeels kleine ter
reinen, die tot uitbreiding- dienden van bestaande onder
nemingen en daarom slechts voor zoodanigen termün zijn
afgestaan, dat de erfpacht komt te eindigen gelijk met
die voor het hoofdperceel. Van de 53 perceelen, die voor
den vollen termijn van 75 jaren waren afgestaan, werd er
1 ten name van een Chinees ingeschreven.
Andere voorwaarden dan üe gebruikelijke werden bij de
uitgifte niet gesteld. Ten opzichte van 5 perceelen in de
Preanger Regentschappen, mét namen Tjisalt, Awas-Segara,
GÜriawas, Tjigedoeg (of Tjieoeriau) en Tjiharoes, werd de
▼oorwaarde, dat er geen koffie op geteeld mocht worden,
in 18S7 opgeheven.
Van de nieuwe beginselen die de vaststelling van den
canon voor op Java en Madura in erfpacht uit te geven
woeste gronden voortaan dienen te 'oeheerschen (verg. vorig
verslag blz. 73), werd aan de residenten mededeehng ge
daan bij eene circulaire Tan den directeur van binnenlandsch
bestuur dd. 19 November 1887, opdat de cotnmissiën belast
met het onderzoek naar de vatbaarheid voor uitgifte van
aangevraagde gronden daarmede bij hare voorstellen nopens
de voor elk perceel te bedingen erfpachtsom zouden rekening
houden. Intusschen WuS reeds sedeit de eerste maanden van
1887 bij het toezeggen of het afstaan van erfpachtsgronden
de canon slechts voorloopig (als maximum) bepaald, onder
voorbehoud van latere vermindering. Van 21 der in 1887
aanvaarde perceelen, waarschijnlijk behoorende tot die
waarvan de voorloopige of definitieve inwilliging der aan
vrage reeds van \óór dat jaar dagteekenue, was bij de
vaststelling van den canon al dadelijk een definitief cijfer
aangenomen (voor 17 perceelen f 6 per bouw 'sjaars, en
voor de 4 andere respeeüevelijk f 5, f 4, f 2 en f 1), maar
voor de andere 46 op aanvraag afgestane en aanvaarde
perceelen ') vermeldt de hocger aangehaalde bijlage Q dat
de erfpachtsom slechts voorloopig was bepaald, en wel
voor 1 perceel op f 6 , voor 8 op f 5 , voor 11 op f 4 ,
voor 2 op f 3,75, voor 1 op f 3,50, voor 12 op f 3, voor
2 op f 2,50, voor 4 op f 2, voor 4 op f 1,50 en voor 1
op f 1. Bij de afsluiting in Indië van de mededelingen
t) Voor de 2 na openbare inschrijving aanvaarde perceelen, beide
in Probolinggo, bedraagt de eanon — zooals reeds in het vorig ver
slag (blz. 74) is gezegd — f 8,60 en f 8,50 per bouw 's jaars.

voor dit gedeelte van het verslag waren reeds eenige van
deze sommen op een lager cijfer teruggebracht, doch vermits
voor het meerendeel der perceelen zoodanige herziening nog
niet was tot stand gebracht, zullen de nadere cijfers eerst
in het volgend verslag volledig kunnen worden vermeld.
Üe twee andere maatregelen, die blijkens het vorig
verslag in overweging waren genomen om de agrarische
bepalingen op het stuk van erfpacht meer tot haar recht
te doen komen, en waardoor niet enkel nieuw te vestigen,
maar ook de reeds bestaande erfpachtsondernemingen zullen
worden gebaat, zijn tot stand gekomen bij Koninklijk
besluit dd. 5 .Vaart 1888 n°. 16 (Indisch Staatsblad n°. 78).
Daarbij is namelijk, met nadere wijziging van het reeds
meermalen gewijzigde agrarisch besluit van 20 Juli 1870,
to rekenen van 1 Januari 1888 het door de erfpachters
op Java en Madam voor hunne op de erfpachtsgronden
gevestigde werklieden verschuldigde hoofdgeld (f5'sjaars
per hoofd) afgeschaft, en het tijdvak, gedurende hetwelk
door de erfpachters aldaar vrijdom van verponding genoten
wordt, van vijf on tien jaren gebracht, dit laatste echter
met dien verstande dat daardoor geen verandering wordt
gebracht in den aanslag in de verponding over jaren aan
1888 voorafgaan'ie.
Thans is, naar aanleiding van een Indisch voorstel van
den aanvang van 1888, eene nadere wijziging van iiet agra
risch besluit van 20 Juli 1870 in behandeling, strekkende
om , in den geest van hetgeen in Februari lc<8'i (zie het
verslag van dat jaar, blz. 69) voor eilanden in de buiten
bezittingen is bepaald , die in hun geheel in erfpacht wor
den gewenscht, de verplichte opmeting en kaarteering ook
te kunnen doen achterwege blijven waar bet geldt in erfpacht
gevraagde eilanden ressorteerende onder Java en .Madura.
Ter zake van de in 1881 en vroeger als woeste gronden
in erfpacht uitgegeven perceelen, voor zooveel zij niet aan
den lande waren teruggekeerd, — blijkens het voorafgaande
overzicht, ongerekend Blorok in Samarang enGentengin
Krawang (zie de noten c en d op de vorige blz.), ten
getale van 400, — was in 1887 canon verschuldigd , en wel
tot een gezamenlijk bedrag (in ronde som) van f445 800 ').
:
) Ter zake van de 489 na 1881 aanvaarde perceelen zou, wan
neer ook daarvan de canon reeds ware ingegaan, voor allen te
zamen aan canon verschuldigd zjjn een jaarljjksch bedrag (in ronde
som) van f 705 600.
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Van dit bedrag was bij het einde des jaars nog niet ont eerste aanvragers, hetzij krachtens reeds verkregen toezeg
vangen f 383 339,43, maar gedurende liet eerste halfjaar ging, terwijl 1 perceel, dut reeds vroeger aan den tegenvau 1888 werd nog afbetaald f 289 995,67*, zoodnt, op woordigen aanvrager was toegezegd, welke toezegging
30 Juni jl. de achterstand aan canon over 1887 bedroeg echter op zijn verzoek was ingetrokken, thans werd g e 
f 9 3 343,756. Tijdens de afsluiting in Indie van dit ge weigerd, omdat hij bij zijne nadere aanvraag niet kon aandeelte van het verslag was , over jaren aan 1887 vooraf toonen over middelen tot exploitatie te kunnen beschikken.
Van de in 1887 en vroeger toegezegde of reeds afgestane
gaande, aan canon nog aan te zuiveren f 58191,11 , en
wel over 1883 f 316,15, over 1884 f 5610,74, over 1885 perceelen waren er bij het einde van 1887 in 't geheel nog
f 20 071,92 en over 1886 f 32 186,30. Blijkens het staatje 129 niet aanvaard, over do verschillende gewesten verdeeld
op blz. 73 van het vorig verslag betrof deze achterstand als volgt:
van f 58 191,11 een over de jaren 1879 t/m 1886 ver
schuldigd geweest bedrag van f 1043 940.
Toegezegd en nog niet Afgestaan naar nog
Aan noofdgeld voor werklieden waren de erfpachters
afgestaan, a)
niet ingeschreven.
(daaronder zij die vroeger hunne gronden in huur bezaten)
GEWESTEN.
over 1887 aangeslagen voor f 73 070. Daarvan was bij het
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
einde des jaars onafbetaald f 51 190, maar gedurende de
perceelen. bouws. Ii) perceelen. bouws. b}
eerste zes maanden van 1888 werd nog voldaan f 4 5 195,
zoodat op 30 Juni jl. aan te zuiveren bleef f 5995. Ook
het over vorige jaren verschuldigde hoofdgeld was nog llantam . . . .
3
845
1
11
niet ten volle afbetaald , maar deze achterstand was ge- K r a w a n g . . . .
•n
rin°-; hij bedroeg nie* meer dan f 1418,89, namelijk over 1883 Preanger Regent
schappen . . .
31
7 227
9
143
f 228,89, over 1884 f 155, over 1885 f470en o?er 1886 f 565. Tag*l
2
750
Voor de invordering van het achterstallige zoowel aan Pekalongan . . .
1
40
canon als hoofdgeld werd zooveel mogelijk gezorgd. Van Rembang. . . .
1
400
r>
19
7 !>40
2
1*0
het denkbeeld om tegen wanbetaling van canon boete te Pasoeroean . . .
10
3 3G7
n
bedreigen , is in 1887 afgezien. Ook heeft de Indische Probolinggo. . .
7
3110
i
13
Eegeering , blijkens eene beschikking van Februari 11., geen Bezoeki . . . .
9
1
aanleiding kunnen vinden om door uitvaardiging van Madioen . . . .
1
2
nieuwe bepalingen zich voor het. vervolg te wapenen tegen
36
12 960
4
90:;
het teruggeven van het, erfpachtsrecht op door haar afge
stane gronden , wanneer de erfpachters het niet langer
Totaal . . . c) 113 d) 36 152
e) 16
1 179
willen behouden.
In opvolging van de voorschriften der agrarische regeling
«) Waar in de aanvraag als geschatte grootte van het perceel
voor Java en Madura blijft de Regeering nog af en toe tweeërlei
uitgestrektheid was genoemd, is het kleinste cijfer in re
voortgaan met het aanbieden van gronden in erfpacht. Na kening gebracht.
de in den aanvang van 1887 plaats gehad hebbende aan
b) Voor elk perceel is de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.
bieding van 3 perceelen in Probolinggo (zie vorig verslag
c) Hiervan waren toegezegd: I in 1881 , 1 in 1882, 7 in 188 i ,
blz. 74), voor één van welke; zich echter geen inschrijver
heeft voorgedaan, is in Augustus 1837 bepaald dat nu in 16 in 1884, 23 in 1885, 20 in 1886 en 44 in 1887.
de eerste plaats ter aanbieding wordt bes.eind ren perceel
i/) Uitgestrektheid van 112 perceelen, aangezien die van hot toe
in Pasoeroean , groot ongeveer 100 bouws, bekend onderden gezegde perceel in Kadoe niet is opgegeven.
naam van Soember Remis en gelegen in het district Toeren
<■) Hiervan waren afgestaan: l"in 1883, 3 in 1885, 1 in lSSGen
van de af.leeling Malang. Voor het beschrijven en in kaart 11 in 1887.
brengen van deze gronden wordt thans hef. uocdige verricht.
Vervanging van huur door erfpacht. Tegen de conversie
In bijlage R vindt men een overzicht betreffende de in
huur
erfpacht aangevraagde gronden , welke gedurende 1S87 in erfpacht van de op 15 September 1891 afloopende
geweigerd werden. Daaruit blijkt, dat de afgewezen aan rechten op het perceel Papoh II (residentie K e ! i n ) , groot
vragen betrekking hadden tot 46 perceelen, voor één van 88 bouws, moest beswaar worden gemaakt (Indisch be
welke perceelen zelfs drie, en voor een ander twee aan sluit dd. 22 Juli 1887 n°. 34), opgrond van de toekomstige
vragen inkwamen. Daarentegen betrof eene der aanvragen belingen der twee dessa's tot welker gebied genoemd per
7 en eene andere 4 kleine perceelen gezamenlijk. In 't ge ceel vóór de uitgifte behoorde. De sterk toenemende bevol
heel had men dus te doei, met 40 aanvragen (37 van king dier dessa's geveelde behoefte aan gronden tot uit
Europeanen, 1 van een Chinees en 2 van inlanders), waar breiding van hare sawabs, en hierin was op geen andere
van er 22 eerst in 1887 waren ingekomen , 14 in 1886, wijze ï'i voorzien dan door, na afloop van de huur van
2 in 1884, terwijl van de 2 andere geen tijdstip is opge Papoh I I , bedoelde gronden te harer beschikking te srellen.
Daarentegen werd gunstig beschikt op de in 't vorig
geven. Onder de aanvragen waren er 2 , die betrekking
hadden tot reeds vroeger geweigerde perceelen. In de verslag (blz. 74) bedoelde aanvrage van een erfpachter in
me'ste gevallen konden de gronden niet worden uitge de residentie Samarang, dien vanGetas, om conversie voor
geven omdat de belangen, hetzij van de bevolking, hetzij drie tot zijne onderneming behoorende perceelen, welke
van de gouvernemeats-koffiecultuur zulks niet toelieten. nog in huur bezeten werden (tefren eene huursom van
Dit gold , soms ook vereenigd , voor 23 van de geweigerde f8,71 per bouw'sjaars). De Indische Begeering cverklaarde
perceelen. Ook het perceel, waarvoor zich drie verschillende zich bereid (besluit dl. 27 September 1887 n . 9) twee
aanvragers hadden voorgedaan, kon niet worden uitgegeven, dier perceelen, welke bij eene nieuwe meting gebleken waren
omdat zich daartegen evenzeer de belangen van de bevol niet ruim 57 bouws maar ruim 63 bouws te beslaan,TOOT
king als die van den lande verzetten. De gronden waarvoor den verderen duur der erfpacht van de onderneming Getas
van twee zijden aanvraag was gedaan , werden door de in erfpacht af te staan tegen een canon van hoogstens
Indische Regeering bestemd ter aanbieding in erfpacht f 4,55 per bouw 'sjaars, en het derde, met vermindering
(het hooger genoemde perceel Soember Remis). De gezamen van de uit te geven uitgestrektheid van bijna 1Ö2 tot bijna
lijk aangevraagde kleine perceelen , waarvan hooger sprake 104 bouws, in erfpacht uit te geven voor den verderen
is (7 op de Karimon Djawa-eilanden en 4 in de Preanger duur der erfpachtsonJerneming Blanten Selerang, en zulks
Regentschappen), waren voor uitgifte in erfpacht niet vatbaar, tegen een canon hoogstens van f 4,15, een en ander gere
omdat zij niet gezegd konden worden woeste gronden uit te kend van 30 Mei 1887 (einde van het 14de huurjaar) en
maken. Verder moesten 3 perceelen van uitgifte in erfpacht onder voorbehoud van latere beslissing omtrent eene ver
uitgesloten blijven om lat zij geheel of gedeeltelijk behoorden mindering van den canon. Voor de verponding waren be
tot het onder geregeld beheer gebrachte boschgebied, en 1 — doelde drie perceelen slechts aargeslagen naar eene waarde
aangevraagd door een inlander — omdat het, als bij hem van f 4800. Bij het einde van 1887 had de ondernemer
in erfelijk individueel bezit, slechts in agrarischen eigen het erfpachtsrecht, dat vóór of op 27 Maart 1888 moest
dom kon worden afgestaan. Voor 5 perceelen moesten de aanvaard zijn , nog niet doen inschrijven.
aanvragen worden afgewezen, omdat anderen op de daarbij
In het vorig verslag werd gezegd dat bij het einde van
bedoelde gronden prioriteit konden doen gelden hetzij als 1886 ook nog geen erfpachtsrecht was gevestigd op de
f»
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twee p-ree. ltj.-s (te urnen door toevoeging van eenige
nieuwe gron.ien gi t ruim 333/4 bouws) op het eilandje
Poelofl Pandjang (residentie Japara), waarvoor bij Indisch
besluit dd. <i Ostoner 1*86 n \ 13 erfpacht was toegezegd
te rekeni'u run 18 Deciubjr daaraanvolgende (datum waarop
de huur verstreek). Thans blijkt dat de inschrijving van
het eifpachtsiecht op bedoelde uitgestrektheid, uitmakende
het geheele eilandje Poeloe Pandjang, reeds den 23sten
December 1886 had plaats gehad, üe canon is bepaald op
f 3,75 per bouw 'sjaars, terwijl de huursom f 6 per bouw
'sjaars bedroeg. Voortaan is nu echter op verponding te
rekenen, waarvoor de onderneming was aan te slaan naar
eene waarde van f 10 (JOU.
Bij het einde van 188b" bedroeg alzoo de uitgestrektheid
in erfpacht bezeten vroegere huurgrouden in de verschillende
gewe-iten van Java (daaronder ook begrepen eenige bijgetneten nieuwe gronden) niet 42151 bouws, ingeschreven
ais 86 perceeleu, maar 42 185 bouw-, ingeschreven als 87
perceelen , welke cijfers gedurende 1887 geen verandering
ondergingen.
Verhuur van grond. Ten gevolge van de aanvaarding
nog in 1886 (verg. de voorgaande rubriek) van de erfpacht voor Poeloe Pandjang beliep bij het einde van dat
jaar het aantal door het Gouvernement in huur afgestane
perceelen niet meer 16, maar 14, en hunne uitgestrektheid
niet meer 6549, maar 6517 bouws. In 1887 is de in huur
bezeten uitgestrektheid verder gedaald tot 6436 bouws,
uitmakende 13 perceelen. De ondernemers van Papoh c. a.
(residentie Kediri) deden namelijk afstand van een der tot
hunne onderneming behoorende huurperceelen (Papoh III,
groot 81 bouws), waarvoor de huur, met goedvinden van
partijen, bij onderhandsche akte werd ontbonden, te rekenen
van 15 September 18s7 (einde van het 16de huurjaar). De
gronden zijn door het Gouvernement weder ter beschikking
van de bevolking gesteld.
Verkoop van grond. De gezamenlijke oppervlakte van
de kleine stukken grond, die voor woonerven en nijverheidsinriclitingeu in den loop van 1887 aan particulieren in
eigendom werden afgestaan , bedroeg 1 303963 M ! (nagenoeg
184 bouws).
Het volgend overzicht bevat dienaangaande gewestelijke
opgaven.
GEWESTEN.

Bedongen
koopsom.

Uitgestrektheid

(in Bfl).

O N D E R S H A N D S VERKOCHT T E O E N
TAXATIEPRIJS.

Bantam
BaUivia
Krawang
Preanger Regentschappen.
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rerabang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas a)
Bagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madura

f

106 845
5*277
11 454
135 767
89 310
71 606
25 771
101 13»
35 164
36 271
45 546
21 611
14 420
77 549
79 668
4 594
25 54C
52 248
39 556
273 522
1 301 804

806
8 949
773
7 368
7 600
4 577
1 589
9 654
2 891
1 459
19 043
4 287
1 390
5 478
4 244
320
2 808
2 079
3 489
12 949
f 101 753

P U B L I E K VERKOCHT BIJ OPBOD

(Indisch Staatsblad 1870 n«. 117).
Japara. .
Soerabaija

f

357
1742
Te zanuii

200
12 330

2 099

12 530

1 303 903

f114283

o) Onder de hierbedoelde opgaven schijnen niet begrepen te zijn de
in 1887 in veiling gebrachte terreinen aan het nieuwe haven-emplacement te Tjilatjap , omdat de opbrengst van dien verkoop (verg. vorig
verslag blz. 74/75) ten bate komt van den dienst der staatsspoorwegen.
Voor zooveel hier te lande blijkt, zijn in Mei 1887 6 perceelen en in
October daaraanvolgende 8 perceelen toegewezen. De gezamenlijke
koopsom bedroeg respectievelijk 1 7044 en f 10 399.

Uitgifte van grond met recht van opstal. Het volgende
staatje bevat een gewestelijk overzicht van de uitgestrektheid der gedurende 1887 met recht van opstal voor 30 jaren
of korter uitgegeven gronden en van de betalingen die
daarvoor, in eens af, verschuldigd waren.
Uitgestrektheid (in M>).

Gewesten.

Bantam
Preanger Regentschappen
Cheribon
Samarang
Rembang
Soerabuija
Pasoeroean
Bezoeki
Banjnemas
Madioen
Kediri
Madura
Te

«)
/)
zamen

3 128
109 187
12 575
1 552
19 500
51 670
86 866
671 681
6 440
27 135
58 023
110 054

1 157811

Bedongen
betaling
(voor ééns).
t

31
2 163
739
16
81
861
3 160
8 663
16
144
1 392
2 132
19 398

a) Voor 10 jaren.
b) Voor 5 jaren.
c) Voor 20 jaren.
d) Hieronder 3335 M 3 . voor 5 . 1470 M*. voor 1 0 , 521 M'. voor 1 5 ,
en 18 600 M'. voor 20 jaren.
e) Hieronder 22 580 M 1 . voor 10 jaren.
/ ) Hieronder 26 850 M*. voor 10, 3959 M 5 . voor 20 en 8685 M*.
deels voor 1 0 , deels voor 20 jaren.

§ 2. Buitenbezittingen.
Bij ordonnantie van 21 Maart 1888 (Indisch Staatsblad
n'. 58) is ook voor de <rouvernementslanden der residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo eene erfpachtsverordening in het leven geroepen , waarbij, voor zooveel de
bijzondere toestanden geeue afwijking noodig maakten, in
hoofdzaak de voor audere buiten bezittingen geldende bepalingen gevolgd zijn. Bij een besluit van gelijke dagteekeuing (Indisch Staatsblad n°. 59) werden voorts de regelen vastgesteld, waarnaar de aanvragers zich voor het
verkrijgen van erfpachtsgronden in gemeld gewest te gedragen hebben. Evenals in de voor andere buitenbezittingen bestaande erfpachtsverordeningen is ook bij de
aangehaalde ordonnantie de jaarlijksche erfpachtsom voor
alle gronden op een uniformcijfer van f 1 per bouw vastgesteld , eerst in te gaan met het zesde jaar na dat waarin
de inschrijving van het erfpachtsrecht heeft plaats gehad.
Van het betalen van hoofdgeld door den erfpachter voor
de op zijne gronden gevestigde werklieden , als equivalent
voor de vrijstelling van heerendiensten , is in de regeling
voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo geene sprake,
omdat aldaar de opgezetenen van erfpachtslanden zullen
onderworpen blijven aan de bij Indiscli Staatsblad 1878
n'. 301 voor het gewest geregelde hoofdelijke belasting.
Ook bevat de verordening geene bepaling nopens den vrijdom van verponding, omdat die belasting in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo niet geheven wordt ').
In Indië is in 1887 de vraag in behandeling geweest,
of het in ontginning brengen van woeste gronden in de
buitenbezittingen niet zou kunnen worden bevorderd door
ondernemende personen in de gelegenheid te stellen om
er gedurenle zekeren tijd landbouwproeven te nemen op
tot het staatsdomein behoorende gronden, alvorens verplicht te zijn tot eene formeele erfpachtsaanvrage, evenals
zulks bij Indisch Staatsblad 1873 n°. 217a bepaald is
voor mijn bouwkundige onderzoekingen. Het denkbeeld,
aan welks uitvoering zicii trouwens geen dadelijke behoefte
deed gevoelen, is echter losgelaten omdat het niet wel in
toepassing scheen te kunnen worden gebracht zonder met
de hoofdbeginselen van het agrarisch besluit in strijd te
geraken.
Vestiging van erfpachtsrecht heeft sedert de mededeelingen
in 't vorig verslag (blz. 75) in geen der buiten bezittingen
') I n andere buitenbezittingen gelden ten aanzien van het hoofdgeld en de verponding golyksoortige regelingen als op J a v a golden
vóór het op blz. 94 besproken Koninklijk besluit van 5 Maart 1888
n°. 16. D i e regelingen zullen in overeenstemming met dat besluit
zijn te wijzigen.
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plaats gehad. Vier erfpachtsaan vragen betreffende nog op te
roeten terreinen ter Sumatra's Westkust werden inge
willigd (Indische besluiten dd. 18 November en 20 Decem
ber 1887 i)°. 32 en 10, '/oomede 3 Maart en 16 April 1888
n°. 11 en 16), maar, voor zoover hier te lande bekend,
heeft de opmeting dier gronden , althans de inschrijving
van het erfpachtsrecht, nog niet plaats gevonden. Eene
dier aanvragen, door een inlander ingediend, uetrof p m.
400 bouws in de negorij Limau Manis (onderafdeeling
Ommelanden van I'adaug) der Padangsche Henedenlanden;
twee andere aanvragen, beide van denzelfden persoon (een
Europeaan), betroffen p. m. 600 bouws in het district
Goegoe en p. m. 700 bouws in het district Talang der
afdeeling XI11 en IX Kotta van de residentie Padangsche
Bovenlanden, terwijl de aanvrage van een derden gegadigde,
mede een Europeaan, betrof p. m. 350 bouws i n d e o n d e i afdeeling Ankola der afdeeling Mandheling en Ankola vau
de residentie Tapanoli.
Twee aanvragen om in de residentie Zuider- eu Oosterafdeeling van Borneo gronden in erfpacht te bekomen,
waren, volgens I eriehten van J u n i j l . , nog bij den resident
in nadere behaudeling.
Op de in 't vorig verslag (blz. 75/76) bedoelde aanvrage be
treffende ruim 496 bouws in de afdeelingen Amoerang en
Belang der residentie Menado , indertijd aan den primitieven
gegadigde toegezegd, maar door d e m i nietaanvaard , volgde
bij Indisch besluit dd. 13 J u n i 1887 n°. 2eene afwijzende
beschikking, vermits het perceel, bij gemis aan openjrekapte
grenspaden, op het terrein niet meer terug te vinden was
Wegens niet-tijdige aanvaarding werd bij Indisch besluit
dd. 10 Mei 1888 n«. 8 vjrvallm verklaard de blijkens het
voritr verslag blz. 76 aan een nieuwen Lreiraditrde gedane
toezegging van erfpacht voor ruim 1258 bouws op i.et
eiland Obt Major (residei tie Ternate).
Volgens de Indische opgaven waren over 1887 door de
erfpachters in de buiten bezittingen de volgende sommen
aan canon verschuldigd. a l s : ter Suniaua's Westkust
f 11 508, op Bengkalis (Sumatra's Oostkust) f 5 2 8 , in het
gouvernement Celebes en ondirhoorigheden f568 ' ) , in de
Minabassa (residentie Menado) f 9977, en in de afdeeling
Banda (residentie Amboina) f 8 9 6 , te zamen dus f23 4~~.
Van dit bedrag was bij bet enide des j>ars notr onaf bet:iald
f 12 783 . maar in het eerste halfjaar van 1888 werd daarop
aangezuiverd f 9076, zoodat op 30 Juni jl. sleel.ts ver
■chuldigd bleef f3707 (door erfpachters ter Sumatra's West
kust f352 en bet overige door erfpachters in de Minahassa).
Aan Hoofdgeld voor hunne op de erfpachtsgronden gevest'gdo werklie !en (a. f 2,50 's jaars per man) badden de
erfpachters over 1887 te voldoen (uit de Minihassa is ten
deze geen opgaaf ontvangen) f 2007,50, namelijk die ter
Sumatra's Westkust f 1827,50 eu de erfpachter op Beng
kalis f 180. Laatstgemelde som werd o;, tijd voldaan, ter
wijl op 30 J u n i jl. ook het ter Samatra's Westkust ver
BCUukhgde volledig gekweten was. In de gewesten Celebes
en Amboina werkt het hierbedoelde hoofdgeld niet.
Met betrekking tot de rerideutiePalembai g valt bier og
te vermelden, dat eene aanvraag om eene concessie voor
bosch-axploitatie aldaar in behandeling is. Die aanvraag
betreft een terrein van circa 1000U bouws n a u y d e Q a d j a mati-rivier in de afdeeling O g a n , Kommering Ilir en Blidah.
Verkoop van kleine stukken domeingrond aan particu
lieren had in 1887 in de volgende buiten bezittingen p l a a t s :
GEWESTEN.

Uitgestrekt
heid
(in H».)

Bedongen
koopprijs.

48-2
741
Palembang
229
140
Atjeh . .
X!i«s
'<)
67
89
Riouw.
706
11 612
Banks
848
M sta
Zuid.r- en Oosteral'd. van Borneo.
1 154
48 889
Celebes en ondcrhoorigheden . .
."iT.'l
BI 122
Menado
I 889
Amboina
c) 11 968
1 225
Ternate
274
117
Timor
891
<0 32 perceelen, waarvan d e uitgestrektheid niet is opgegeven,
werden publiek verkocht ten behoeve van eene te Penajoeng op te
■>

') In dit gewest worden ook eenige gouverneiiientsgronden in
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richten Chineescue wyk. De opbrengst beiiep, zooals is opgegeven,
f 8988.
'
/;) Hiervan werd cene oppervlakte van 9515 MJ. publiek verkocht.
Daarvoor werd t 070 bedongen.
c) Hiervan werden 10 pcrceelen te Ncira op Banda (te zamen groot
4952 MJ.) publiek verkocht, waarvoor verkregen werd f 1871.
tl) Pit terrein werd publiek verkocht.
Met recht van opstal werd iu 1887 in de bnitenbezittingen
afgestaan (alleen in het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden) eene uitgestrektheid van 16 312 M s . domeingrond,
en wel voor den tijd van tien jaren, waarvoor eene betaling
(in eens af) bedongen werd van f 857.
V.

AGHAKISCHE BN KADASTRALE OPNEMINGEN.

§ 1. Agrarische
opnemingen.
Omtrent den toestand van het grondbezit der inlandsche
bevolking in de gouvernementslanden van Java en Madura
en eenige daarmede in verband staande onderwerpen zijn,
evenals in 1882 (zie Koloniaal Verslag van 1883, blz. 8 6 ) ,
door de hoofden van gewestelijk bestuur gegevens verza
meld , welke men in tahellarisolieu vorm hierachter aantreft
in bijlage rj nog. ]—IV'. Van ode tabellen wijst n°. I voor
elk gewest het getal dessa's met en die tonder bouwgronden
a a n , verdeeld voor de eersten in vier categorieën, n a a r g e 
lang hel grondbezit (waarvan tevens de uitgestrektheid wordt
opgegeven) er is: «.alleen individueel, b. alleen communaal
en c. gemengd (individueel nevens communaal), dan wel d.
geheel of gedeeltelijk in een bijzondereu rechtstoestand ver
keert. Tabel II doet in jrelijker voege, d. i. met opdraaf
van bet getal dessa's en van de uitgestrektheid der daartoe
benoorende bouwgronden, voor elk gewest de verschillende
aldaar bestaande vormen van het communaal bezit kennen.
Tabel 111 bevat eene gewestelijke verdeeling van de dessa's
(afzon lerlijk voor elke der in tabel n u . I vermelde vijf cate
gorieën) naar den grondslag waarop de verplichting tot
dienstpraestutie rust zoowel voor de hcereudien>ten als
voor .'e diensten ! ij de koiBe- en da suikercultuur. In
tabel n°. IV eindelijk wordt voor elk gewest Ce uitgestrekt
heid der amutsvelden van net dessab;stuur opgegeven, met
aanwijzing (afzonderlijk voor elke der biervóór sub a—d
aangeduide groepen van dessa's] of de uitgestrektheid der
ambtavelden eens voor altijd is vastgesteld dan wel bij
elke verkiezing wordt bepaald, en verder of zij zich al dan

niet op vasle plaateen bevii dan.
Hoewel voor de juistheid van all': in die tabellen voor
komende cijfers niet geheel kan wo den ingestaan, kunnen
zij toch geacht worden va:; de toestanden waarop zij be
trekking hebben een vrij goed algemeen overzicht te geven.
In hoofdzaak blijkt er liet volgende u i t :
l)u verhouding van bet individueel tot het communaal
bezit is over al de gewesten te zamei genomen (verg. tabel Q
nagenoeg cel ijk . namelijk 1825228 bouws individueel,
tegen 1900 213 bouws communaal bezit. (In 't algemeen
! V : l l t °P to merken dat de opgaven thans de gebeale residentie
Madura om vatten. terwijl die van 1882, voor zooveel dat
gewest a a n g a a t , enkel betrekking badden tot de afdeeling
Pamakassan.) In 5gewesten — Bantam, Batavia ; i , Krawang . Be» eki en Madura — wordt in het i ;eneel gten en in
de Prennger Regentschappen en Prolwlin o si icbts web Lr
communaal 'oezit aangetroffen. (In de Preanger Regentschap
pen 1175 bouws communaal tegen 367605 bouws individueel
e i in I'robobnggo 6036 bouws communaal tegen 95509
uws individueel bezit.) Ten aanzien van de overige
o"'
westen toont het overzicht aan dat in Tagal en Bern bang
' er individueel bezit bet communaal in uitgestrektheid
overtreft Daarentegen is ei geen enkel gewest waar uit
sluitend communaal bezit gevonden w o r d t De verhouding
van iiet individueel tot het communaal bezit is, ten o p 
zichte van bet eerste, 't ongunstigst in Kadue en S a m a r a n g ,
waar s l e e t s ruim 9 pet. der bouwgronden individueel b e 
zeten wordt, te.- n ongeve r 91 pet. communale velden;
voorts in l'tfksdongau, Suerabaya, J a p a r a , Banjoemas,
Ciieribon, Paso roean, Uadioen en Kediri, waar de verhouding tasschen individueel en communaal bezit uiteen
loopt van l(i | 30 p e t voor het individueel tot 84 h 70
huur bezeten (verg. o. a. liet vorig verslag blz. 191). Daarvoor was
jaarljjUs aan haar op te brengen ruim f 731. Van deze huursoiuinen
kwam echter in 1887, evenals in ls«6, niets binnen.
'■) Voor Batavia heeft de opgave uit den aard der zaak slechts
betrekking tot het doniein Bloeboer.
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pet. voor liet communaal bezit. In Bagelen wordt 35 pet. een erf, heerendienstpliehtig zijn; en 3°. de heerendienstplicbt rust op den gegoeden persoon in het algemeen.
der bouwgronden Individueel bezeten.
De uitgestrektheid der gronden, die in een bijzonderen Van de 30 744 dessa's, waartoe de verzamelde opgaven
rechtstoestand verkeeren , bedraagt in 't geheel (in 11 ge- betrekking hebben, worden er 5330 vermeld waar de toewesten) 128 563 bouws, waarvan 121871 bouws alleen in stand is zooals sub 1°., 16 581 als sub 2*., en 8833 als
de residentie Madura. Hieronder zijn namelijk begrepen : sub 3°. bedoeld. De sub 1°. bedoelde toestand wordt in
1°. de zoogenaamde nogri-gronden , namelijk de gronden 8 gewesten — Bantam, Batavia (Bloeboer), Krawang,
die tijdens bet vorstenbestuur in apanage werden uitgege- Cheribon , Pekulongan , Probolinggo , Bezoeki en Mudura —
ven en waarvan de bewerkers voorloopig in hunne oude in het geheel niet aangetroffen. Daarentegen geldt deze
rechten zijn gelaten; 2°. de barissan-veiden, zijnde de toestand iu Samarang en Ja para voor bijna de helft van
apaiiiiges der nog actief dienende of reeds gepensionueerde het getal dessa's. De toestand, sub 2°. vermeld, is in
Krawang de eenig voorkomende en in Cheribon, Tagal,
barissans; en 3°. de gronden der pi'rdikan-dessa's
Het aantal der dessa's, die niet in het bezit zijn van Pekalongan, Banjoemas, Bagelen en Madioen nagenoeg
bouwgronden , wordt in liet geheel opgegeven te bedragen de eenig voorkomende. Overigens is die toestand verre620, waarvan het grootyte cijfer (227) voor Soerabaija. weg overheerscheud in Pasoeroean en heeft hij ook de
Het domein Bloeboer (Batavia) en de residentie Banjoemas overhand In Kembaug en Kadoe, terwijl hij in Soerahebben elk sleclits 1 dessa zonder bouwgronden. In Bantam, baija schier even dikwerf voorkomt als de toestand sub 1°.
Krawaug en Probolinggo zijn alle dessa's in het bezit van aangegeven. In de gewesten Bantam , Batavia (Bloeboer) ,
Bezoeki en Madura wordt de toestand sub 2°. in 't geheel
bouwgronden.
Met betrekking tot de hoofdoudcrscheidinjen die bij het niet aangetroffen. De sub 3°. vermelde toestand is zonder
COM-mu/iaul bezit voorkomen, welke vurm van bezit, zooals eenige beperking in de zooeven genoemde vier gewesten
boven is gezegd, in 7 gewesten niet of nagenoeg niet de algeineene. In de Preanger Regentschappen geldt hij
wordt gevonden, leeren de verzamelde gegevens (tabel voor het groote ineerendeel der dessa's, terwijl die toestand
in Krawang (zie hooger), Tagal, Bagelen en Kadoe iu het
n°. Il) het volgende.
geheel niet en in Banjoemas en Madioen slechts in één
Van de 1 906 213 bouws communale velden zijn 644 663 dessa voorkomt. In Probolinggo komt hij bijna evenveel voor
bouws aan jaarlijksche verdeeling of verwisseling en "^55 (501 als de toestand sub 2°. aangegeven.
bouws aan verdeeling of verwisseling om de twee of meer
jaren onderworpen, terwijl de overige 1005 949 bouws in
De bij de gouvernementscultures ingedeelde dessa's worvaste aandeeleu worden bezeten.
den , voor zooveel de koffiecultuur betreft, onderscheiden
De eerste vorm van bezit komt het meest voor in Soe- in dessa's waar: a. alleen de bezitters van bouwgronden,
rabaiia, Reuibang, Kediri en Madioeu, en wel voor respec- b. zoowel bezitters van bouwgronden als erf bezitters diensttievelijk ruim 89, 7 3 , 62 en 47 pet. van de communaal plichtig zijn. Bij de suikercultuur zijn alleen bezitters
bezeten gronden. In drie van deze gewesten — in de twee van bouwgronden ingedeeld. In 't geheel genomen zijn er
laatstgenoemde en in Soerabaija — is het communaal bezit op Java 6764 dessa's (in 17 residentiön) bij de gouverneoverheerschend (578 961 bouws tegen 20G000 bouws indi- ments-kofBecuItuur en 1483 dessa's (in I3residenti8n) bij de
vidueel bezit). Voor het overige is jaarlijksche ver ieeling der gouvernements-suikercultuur ingedeeld. In Batavia en op
communale velden, echter in mindere mate, nog in 9 gewesten Madura zijn in 't geheel geen gouvernements-cultures, in
Bantam, Krawang, de Preanger Regentschappen , Bagelen
in zwang fin Kadoe voor slechts 1 dessa met 117 bouws).
Verdeeling of verwisseling m de twee of meer jaren vindt en Kadoe wordt, alleen de gouvernements-koffiecultuur en in
plaats eveneens in 13 gewesten, doch is alleen in Japara Kembang alleen de gouvernements-suikercultuur aangetrofde meest al^emeene toestand, namelijk voor ruim 69 pet. fen Indeoverige 12gewesten worden beideculturesgedreven.
der communale gronden. In Engelen i.omt zij slechts voor
Van de bij de koffiecultuur ingedeelde dessa's zijn er 2087
in 1 dessa met 66 bouws.
waar alleen de bezitters van bouwgronden en 4677 waar
Het stelsel van vaste aandeden (zonder periodieke ver- zoowel bezitters van bouwgronden als erfbezitters cultuurdeelingof verwisseling) geldt in de Preanger Regentschappen dienstplichtig zijn. Terwijl in Bantam, Krawang, Chevoor al de communale vellen, die aldaar trouwens, zooals ribon en Kadoe alle bij de koffiecultuur ingedeelde dessa's
hooger reeds is gezegd , slechts de geringe uitgestrektheid tot de tweede categorie behooren , worden in alle overige
beslaan van 1175 bouws, terwijl het verreweg overheer- gewesten waar de gouvernements-koffiecultuur bestaat,
schend is in Cheribon , Samarang, Probolinggo , Banjoemas, met uitzondering van Soerabaija en Probolinggo (waar
Bagelen en Kadoe. Overigens is dit stelsel in zwang in al de dienstplicht ten aanzien van die cultuur alleen rust
op de bezitters van bouwgronden), dessa's van beide catede gewesten waar communaal bezit wordt aangetroffen.
Ten aanzien van de verplichting tot het verrichte» van gorieën onder de bij dio cultuur ingedeelde aangetroffen.
heerendiensteit
worden de dessa's onderscheiden (zie tabel
Uit het volgend overzicht blijkt hoe de toestand , met
n c . III) in die, waar: 1°. bedoelde verplichting alleen rust betrekking tot den heeren- en cultuurdienstplicht, zich
op de bezitters van bouwgronden; 2°. behalve de bezitters voordoet bij groepeering van de dessa's naar den aard van
van bouwgronden ook zij, die alleen in het bezit zijn van het "-rondbezit.
Aantal dessa's waar de heerendienstplicht
rust:
CATEGORIEËN
alleen op de

VAN

bezitters
D E S S A 'S.

van
bouwgronden.

Dessa's

met alleen

individueel

Dessa's met alleen

communaal

Dessa' met gemend grondbezit
(individueel nevens communaal).
Dessa's met een geheel of gedeeltelijk bijzonderen rechtstoestand
Dessa's zonder bouwgronden (er-

zoowel op de
bezitters van
bouwgronden
als op
erfbezitters.

Aantal dessa's in welke als cultuurdienstplichtig zijn ingedeeld:
bij de koffiecultuur:

in 't algemeen
op den
gegoeden
persoon.

bij de
suikercultuur:

alleen bezitters zoowel bezit- alleen beters van bouw- zitters van
van
bouwgronden als
gronden.
bouwgronden. erfbezitters.

300

1556

4386

668

1499

84

2269

7254

2454

436

796

1063

2745

7397

1395

983

2366

336

16

62

313

>

»
5330

312
16 581
30 744

285
8833

>
2087

1

4
12
4677
67 64

>
»
1483
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Het aantal deuu's waar de de**abe«tuurdera iu liet bezit

tjeA'iMteii beslaan de amutsveldenoreral minder dun 20000

zijn vim ambtsvelden — verg. tabel n°. IV — bedraagt In
het geheel 25 3 5 1 , terwijl voor de totale uitgestrektmMil
dier ambtsvelden 473 457 bouws worden opgegeven. Het
aanlal dessa's zonder ambtsvelden bedraagt 4922. Hieronder
zijn uit den aard der zaak niet medegerekend de dessa's
zonder bouwgronden. Van deze laatsten zijn er slechts 1
(in Batavia) en 14 (o; Madura), waarvoor het meerendeel
de hoofden en leden van het dessabestuur ambtsvelden in
andere daartoe aangewezen dessa's bezitten. (Deze 15 dessa's
zijn daarom ook begrepen onder het eerstgenoemd totaal
van 25 351). Met uitzondering van Krawang worden in
alle gewesten ambtsvelden aangetroffen. In Batavia (Bloehoer) vindt men ze, in alle dessa's zonder uitzondering;
op Madura zijn slechts 6 , in Kadoe slechts 8 , in Samarang
slechts 12 en in Cheribon slechts 16 dessa's zonder ambtsvelden, en ook in de meeste andere gewesten is het aantal
dessa's waar geen ambtsvelden zijn afgezonderd, gering. Aanzienlijk is het in Bantam, de Preanger Regentschappen,
Probolinggo en Bezoeki."In die gewesten vindt men op respectievelijk 1438 , 1473 . 559 en 67b' dessa's met bouwgronden
slechts 182, 4 6 , 231 en 1 5 2 , waar de bestuurders over
ambtsvelden beschikken. De grootste totale uitgestrektheid
beslaan de ambtsvelden in de volgende 9 gewesten , achter
wier namen bet aantal bouws zal vermeld worden dat
voor de dessabesturen is aangewezen, namelijk : in Cheribon
69 434 , Samarang 56 727 , Japara 45 839 , Rembang 42 0 1 1 ,
Banjoemas 4 1 1 9 7 , Soerabaija 4 1 1 9 6 , Madioen 38 7 3 2 ,
Bagelen 32 238 en Kediri 28 031 bouws. In de overige

bouws. Gemiddeld per dessa is de uitgestrektheid der
ambtsvelden iu bouws in eene afdalende reeks a l d u s :
Cheribon (58), Japara (40), Banjoemas (34), Samarang
(26), Madioen (26), Rembang (23) en Tagal (21). In de
overige gewesten met ambtsvelden is dit gemiddelde overal
beneJen de 20 bouws.
Van de dessa's met ambtsvelden zijn er 14 136 waar de
uitgestrektheid dier velden ee/ns voor altijd is vastgesteld en
10 3<s8 waar die uitgestrektheid bij cllie verkiezing van een
nieuw dessahoofd wordt bepaald. Dit laatste geschiedt in
7 van de 19 gewesten met ambtsvelden in 't geheel Liet,
en komt veel voor in Pekalongan, Rembang , Soerabaija,
Banjoemas en Bagelen.
Ëene andere verdeeling van de dessa's met ambtsvelden
is die naar de plaata waar de ambUveldeu zich bevinden.
Zij worden in dit opzicht onderscheiden in : a. dessa's waar
de ambtsvelden verwisseld worden (d. i. waar daarvoor geen
vaste plaatsen zijn aangewezen), en b. dessa's waar de
ambtsvelden steeds dezelfde olijven. Het aantal dessa's der
eerste soort, hoofdzakelijk in Soera'mij i , bedraagt 4 8 7 5 ;
dat der tweede soort, voornamelijk in Cheribon, Peka o igan,
Samarang, J a p a r a , Rembang, Banjoemas, Bagelen , Kauoe,
Madioen , Kediri en Madura , 19 649.
Uit het volgend overzicht blijkt hoe de toestand met
betrekking tot het apanagebezit der dessabistuurJers is
bij rangschikking van de dessa's naar den aard van het
jrro'idbezit (de dessa's zonder bouwgronden dus niet medegerekend).

Aantal van de hiervóór bedoelde dessa's w a a r de
UitAantal
gestrektheid

uitgestrektheid der
ambtsvelden

dessa's met
CATEGORIEËN

VAN

Dessa's

ambtsvelden

der ambts-

DESSAS.

zonder ambts-

ambtsvelden
velden.
(in bouws.)

Dessa's met alleen individueel
„

,,

„

,.

„

„

grondbezit....

communaal

„

. . . .

eens
voor altijd
is v a s t gesteld.

15317

1 491

bij elke
verkiezing
wordt
bepaald.

1465

verwisseld
worden.

26

zich
op vaste
plaatsen
bevinden.

49

11975

*]

185 479

a)

5 'J80

•)

5 203

a)

3 155

11 456

*)

202 598

4)

6 284

b)

5 152

4)

1 005

1 442
a)

8 028

t)

9 771

velden.

4 751
5

g e m e n g d grondbezit (individueel nevens

w a a r de grond geheel of gedeeltelijk in
een bijzonderen rechtstoestand verkeert. .

414

10 003

407

7

6

25 330

473 457

14 136

10 388

4 875

408
19 049

82
84

1 922

o) Onder deze cijfers zijn, om de in bijlage S, tabel n°. I V , vermelde reden, niet begrepen de ambtsvelden van 792 dessa's in de residenti
Soerabaija.
b) Uitgezonderd, om reden als voren , de ambtsvelden van 20 dessa's.
§ 2.

Kadaster.

De algemeene kadastreering werd in 1887 voortgezet in
dezelfde vijf gewesten (Preanger Regentschappen, Soerabaija,
Pasoeroean , Probolinggo, en Kediri) waar dit werk in 1886
onderhanden w a s , terwijl aan het kadastraal opmeten
alleen van gewestelijke en afdeelings-hoofdplaatsen en van
de kleinere nederzettingen waar eenig complex van met
rechtstitels uitgegeven perceelen wordt aangetroffen, b e gonnen werd in de residentiën Kadoe, Bagelen en Japara.
Dit zoogenaamde eigendoms-kadaster bleef overigens nog
onderhanden in Madioen en op Madura, maar werd voltooid in Cheribon en Tagal, waardoor het nu in zes gewesten geheel gereed i s , namelijk, behalve in deze t w e e ,
ook in Batavia, Samarang, Soerabaija en Pekalongan.
Bovendien was het nagenoeg gereed in de residentiën P a soeroean, Probolinggo en Kediri, namelijk op enkele zeer
onbeduidende vestigingen n a , welke bij de algemeene kadastreering zullen worden opgenomen.
Met de bewaring, bijhouding en benuttiging ') van het
') Het gebruik van de kadastrale kenmerken in gerechtelijke akten betreffende onroerend goed is achtereenvolgens met 1 Sep-

eigendoms-kadaster (welk een en ander, voor zooveel be-»
treft de gewesten Batavia, Samarang en Soerabaija, behoort tot de taak der op de drie hooid plaatsen reeds b e staande bewaringskantoren) werden belast in Cheribon een
landmeter en in elk der gewesten Tagal en Pekalongan
een adjunct-landmeter. In de overige gewesten geschiedt
de bijhouding van het eigendoms-kadaster door de chefs
der metingen, die bovendien in Madioen, Kadoe en Bagelen
belast werden met het direct toezicht op de bijhomling
der kaarten en stukken van de voormalige kadastraalstatistieke opneming. Dit laatste werd ook opgedragen aan
de evengenoemde met de bewaring van het eigei.domskadaster belaste ambtenaren in Cheribon, Tagal en P e kalongan ieder voor zooveel hun gewest betrof.
Omtrent de voornaamste in 1887 door het kadaster verrichte werkzaamheden geeft de volgende staat een overzicht.
tember 1887, 1 Januari en 1 Juni 1888 weder voor een aantal
nieuwe kadastrale kringen verplicht verklaard, en wel in de gewesten
Cheribon, Tagal, Preanger Regentschappen, Pasoeroean en Madioen
(zie de Indische besluiten dd. 28 Juli en 15 December 1887 n». 2/e
en n°. 5/c en 3 Mei 1888 n°. 1, opgenomen in de Javasche Courant
van 29 Juli en 20 December 1887 en 4 Mei jl.).
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GEWKSTKN,
waar kadastrale opmetingen
plaats liad'len
of waar liet kadaster is
in gebruik gestold.

UitgeIn kaart werd g e strektheid
bracht
Ón h e c Aantal
taren) der
voor de
gemeten
samenstelvan het
van het
ling
perceclon.
van het
in 188G
in 1887
kadaster
o)
gemeten
gemetene. gemetene.
gronden.

5 70'J

3 150

*/»

7 000

4 000

'/i

Soerabaija

15G30

6 604

V,

Pasoeroean

9 807

5 649

Vi

Preanger-Kege„t-iBa"d0D«achappeu c).
(Sockabjemi

6 241

3 184

10 984

2 437

J
/S
'/.

Madioen

141

523

Madura

220

490

Kadoe

940

Bagelen

453
55

146

Probolioggo
Kediri

Japara

[Nederl. (Oost-) IndiC]

Aantal afgegeven
Uitgestrektheid
(in hectaren) der
gemeten
woeste
gronden.

D
1 210

42

39

118

50

59

'/,

i)
1 293

1

4)

d)

114

Bedrag
van het
ontvangen
salaris.

1

1914,71

3

1 178,50

d)

187

3
11

d)

58

2 815,84

7

1 186,3]

19

7 422,80

120

43

85

3 892

95

101

'/l

107

32

550,95

'/i

103

34

587,50

1370

15

35

265,00

758

5

18

105,00

V»

Batavia

209

733

105

156

12 521,75

296

212

4

66

6 477,10

Soerabaija .

259

451

42

30

5 265,75

Cheribon .

213

143

7

47

1 965,45

6

824

Samarang.
Bewaringskantoreu .

meetbrieven.

zoogenaamde
extracten.
landmeten*
kon nissen.

Aantal
gevallen
waarin
inlichting'
of inzage
wern
verstrekt.

.

132

216

110

92

Pekalongan

32

1

110

135

Tagal

.

Totalen over 1887

1 679,50
1 216,50

57 404

28 528

7 457

1 831

2 356

186

389

f 45 152,67

„

„

1880

49 M4

39 953

3418

2 363

2 480

463

367

40 303,28

,,

..

1885

48 360

25 498

12910

2 063

2 272

462

440

44 770,51

o) Deze opgaven hebbeu alleen betrekking op nieuwe kadastrale metingen, zoodat de metingen voor bijhouding enz. er Diet onder begrepen zijn
b) Hieronder zijn niet begrepen de stukken en inlichtingen die ten behoeve vau 's lands dienst, dus gratis . verstrekt zijn.
' r) De opgaven betreflende dit g e w e s t zijn ingevuld voor elke der twee opmetings-seetién afzonderlijk
il) Zie de opgaven betreffende het kantoor van bewaring te Soerabaija.

Het kadastraal gemetene op Java en Madura omvatte
n u Lij bet ei.ide van 1887 eene oppervlakte van 4^9 228
hectaren, verdeeld over 276 !)79 perceelen en blokken,
■welke ruim voor 4/, waren in kaart g e b r a c h t , berekend en
in de kadastrale boekhouding- opgenomen. Op globale wijze
waren bovendien (na 1880) door bet kadaster gemeten, in
k a a r t gebracht en berekend p. m. 105 000 hectaren landrenteplichtige gronden en vischvijvers, en 108 785 hec
taren woeste, in erfpacht aangevraagde gronden..
Behalve hetgeen in den vooiafgaanden staat voorkomt,
werd door personeel van het kadaster in 1887 nog het
volgende verricht
In de residentie Pasoeroean werden 250 bouws vischvijvers opgemeten en ook eene zeer ingewikkelde meting
verri'jht van 1300 bouws woeste gronden, t<-n behoeve van
liet kofliecultuurplan. Iu Kediri werden eenige erfpachtsperceelen op nieuw gemeten ter verbetering van ïneetbrieven
die door de vroegere guuveruemeuts-landmeters waren af
gegeven , terwijl verder van verscheidene gewestelijke en
afdeelings-hoofdplaatsen enz. sclietskaarten en grensbeschrijvingen vervaardigd werden ten dieusle van de vast
stelling der grenzen van dio plaatsen. Maar vooral eischten
de verpondings-aargelegenheden iu het afgeloopei. jaar veel
werk van de ambtenaren van het kadaster. Opdat daar
onder de gewone dienst niet zou lij len , werden overal éé.i
of meer maanden lang (in sommige gewesten nagenoeg het
geheele jaar door) eenige uren daags buiten bureautijd aan
het verzamelen der gevraagde gegevens besteed. Zoo wer
den in sommige residentiën de perceelen, vroeger buiten
de verponding vallende (namelijk die, welke eene waarde
hadden van minder dan f 4 0 0 , alle gebouwen door derden
op eens anders grond g e b o u w d , enz.), door personeel
van het kadaster getaxeerd. Het aantal dier onroerende
goederen beliep in sommige gewesten eenige duizendtallen

en in Batavia zelfs p. m. 16 0 0 0 , waarvan er in 1887
5000 werden getaxeerd. Voor de drie hoofdplaatsen werden
ook daggelders als taxateurs aangesteld , doch het toezicht
op en het verzamelen van de taxatiën enz. bleven den
bewaarders van het kadaster opgedragen. In de residentie
Batavia werd overigens een landmeter van het kadaster
uitsluitend belast met het onderzoek naar den rechtstoestand
en naar de eventueel nog aanwezige eigenaren of recht
hebbenden op ongeveer 3000 in dat gewest voorkomende
onbeheerde perceelen, welk w e r k , onderbroken door de
meting van het particuliere land Tjiomas in de afdeeling Buitenzorg , in het voorjaar vau 1888 nog niet was afgeloopen.
Als gegevens te benuttigen voor de landrente-hefiiug
werden voorts door den dienst van het kadaster aan het
bestuur verstrekt de uitkomsten der werkzaamheden van
het kadaster in de binnenlanden, bestaande iu eene topographisch opgewerkte overzichtskaart, op de schaal van
1 : 10000, van tal van districten of onderdistricten eu eene
dessa'sgewijze opgave der oppervlakte voor elke cultuursoort
afzonderlijk. Die uitkomsten hadden betrekking tot 7 dis
trieten van i.e Preang'T Regentschappen , 4 districten (waar
van 2 gedeeltelijk) van Soerabaija , 7 van Pasoeroean , 4 van
Probolinggo en 3 (waarvan 1 gedeeltelijk) van Kediri,
te zameu omvattende 1477 dessa's en eene oppervlakte van
389 089 bouws, verdeeld als volgt:
Preanger Regentschappen .

.

.

168 dessa'a en 204 082 b o u w s .

Soerabaija

549

,

„

37 9G9

„

Pasoeroean

372

„

„

39 144

„

Probolinggo

155

„

„

50 404

n

Kediri

233

„

„

57 430

„

1477

:;.v.t oso

[5.

Bijlage C.

2.1

Tweede Kamer. 101

Koloniaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) Iijdie.]
Aan niet-gecultiveerde gronden was onder dit totaal eene
uitgestrektheid van p. ni. 70 000 Louws begrepen.
Bij het einde van 1887 waren bij den dienst van het
kadaster in functie: 3 ingenieurs, 4 bewaarders, 16 landmeters en 33 adjunct-land meters , zijnde 5 landmeters meer
en 5 adjunct-landmeters minder dan op 31 December 1886.
Bovendien waren voorloopig werkzaam een van verlof uit
Nederland teruggekeerde adjunct-landmeter en een bij het
lautst gehouden examen voor adjunct-landmeter geslaagde,
maar nog niet geplaatste candidaat.
Sedert 1 Januari 1888 zijn ook in de residentie Japara

de werkzaamheden van de gouvernemeuts-laudmeters op
den dienst van het kadaster overgegaan. (Zie Indisch
Staatsblad 1887 n°. 175.)
Het bij de metingen geplaatste inlandsch personeel (hqofdmantri's, mantri's en élèves-mantri) bestond uit 260 'personen , en dat voor de bijhouding der kaarten enz. van de
voormalige kadastraal-statistieke opneming uit 90 personen.
Deze laatste bijhouding (waarbij in 1887 hulp werd verleend door 5 mantri's van de kadastrale metingen) vond
plaats in onderstaande tien gewesten en gaf over 1887 de
volgende uitkomsten.

Meetwerk.
Aantal
gerapporteerde
kangrond toren. veranderingen
die opge
meten
werden.

Aantal
GEWESTEN.

Aantal
verzwegen
grondveranderingen
die opge.
meten
werden.

Aantal
Aantal
Aantal
grondgronddessa's
Aantal
irerandewaar
ontgin- verande—
ringen,
ringen,
de tegalningen
gemeten
gemeten
velden
ingevolge in verband afzonderdie opge- splitsing
met
lijk
foutief
meten en samenwerden
voeging
bevonden
opwerden. van dessa's kaarten.
gemeten.

Cheribou . . . .

2

1 275

2 348

668

Tagal

3

771

3 244

912

Pekalongan . . .

2

881

7 214

306

Samarang

. . .

Kantoorwerk.

C

3 187

8 593

1 161

Japara

4

726

7 936

1 615

Eembang....

1

55

634

11

Madioen . . . .

5

G335

7 741

1 258

151

246

4 602

4 602

10

44

112

5 320

5 475

46

215

439

8 462

8 462

148

1 120

11 139

11 881

UI

377

9 245

9 245

60

641

641

2

67
46

183

75

Aantal
Aantal
Aantal
dcssa's
Aantal
grondver- grondver
waar de
aandeelen anderinanderin- kaarten
gen die
van het
g»n,
de
op de
dessametingen
waarvan de die ver
kaarten
bestuur af- werden
inhouden nieuwd
geheel
zonderlijk
werden
herzien
overwerden. werden op- gebracht. berekend.
werden.
gemeten.
Aantal
dessa'g
waarvan

87

181

14 762

11616

226

7 177

7 450

59

Kadoe

2

1 383

3 514

264

118

550

Bagelen . . . .

5

3 222

7 861

1 335

994

500

Banjoemas

4

2 032

6 601

1 787

122

34

19 867

55 686

9 317

372

1 338

418

. . .

Totalen over 1887

14 327

14 612

99

165

87

12 106

12 537

43

3 690

87

87 781

89 521

804

75 534

08 700

976

58 564

57 863

755

„

„

1886

34

16 888

51 141

4 442

220

a)

762

«)

a)

„

„

1885

34

24 882

34 130

a)

a)

a)

544

«)

«)

a) Niet opgegeven.

Opmerking verdient dat het getal niet-gerapporteerde
rondveranderingen , die opgemeten werden, in 1887 ruim
'/, maal zoo groot was als het getal gerupporteerde,
waaruit valt op te maken dat de inlaudsche hoofden die
van de grondveranderingen opgaaf moeten doen, deze
hunne verplichting nog steeds weinig ter harte nemen.
Het algemeen toezicht over de in den staat bedoelde 34
bijhoudingskantoren is opgedragen aan een bewaarder van
het kadaster, geplaatst op het hoofdbureau te Batavia,
die, voor zooveel de residentiën Samarang en Japara betreft , in het speciaal toezicht wordt bijgestaan door een
landmeter der 3de klasse. In de residentiën Cheribon, Tagal,
Pekalongan, Madioen, Kadoe en Bagelen zijn de aldaar
aanwezige ambtenaren van het kadaster met het speciaal
toezicht belast, terwijl dat toezicht voor Banjoemas wordt
uitgeoefend door den in Bagelen geplaatsten chef der kadastrale metingen.

f

VI.

TRANSIORTEX.

Van de aannemingscontracten betreffende het vervoer van
personen en goedereu voor zoover daarbij het departement
van binnenlaudsch bestuur betrokken is, liepen er 15met
het jaar 1887 ten einde, namelijk 11 op Java en 4 in
gewesten daarbuiten.
Twee dezer contracten werden ondershands verlengd, en
wel voor twee jaren dat betreffende het vervoer ter reede
Telok Betong (residentie Lampongsche Districten), hetwelk nu te gelijk zal afloopen met de aanneming van het
zoutvervoer. Beide transporten zullen dan vereenigd worden
uitbesteed, een maatregel die, althans wat de kleinere
Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 188*--1889.

plaatsen betreft, in den vervolge zooveel mogelijk zal worden
toegepast. Het andere contract werd oudersliands slechts
voor één jaar verlengd, namelijk dat voor het vervoer per
stoomvaartuig van gouvernementsreizigers, zout, gelden
enz. in de residentie Westerafdeeling van Borneo, doch
het bleef niet geheel ongewijzigd, in zoover voor het in
de aanneming begrepen transport ter reede Pontianak in
de plaats werd gesteld het vervoer van die hoofdplaats
door de monding der Kapoeas-rivier en verder over zee
naar de reede van Singkawang en omgekeerd. Deze wijziging hield verband met de in 't vorig verslag (blz. 79)
besproken verandering in den IVden contractueelen stoomvaartdienst der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij.
De overige 13 met uit. 1887 afgeloopen transportovereenkomsten werden bij de voor de nieuwe tijdvakken
gehouden uitbestedingen tot 11 teruggebracht, doordien
de 2 in Cheribon, betreffende den afvoer van koffie en den
opvoer van zout respectievelijk in de afdeeling Galoeh en
in de afdeeling Madjalengka, tot één aanneming werden
vereenigd, en het vervoer der gouverncinents-koffie uit
Djokjokarta niet meer afzonderlijk behoefde te worden uitbesteed, nu dit vervoer, in plaats van naar Samarang, als
een gevolg van de openstelling van den staatsspoorweg
Djokjokarta-Tjilatjap, voortaan naar laatstgi'melde plaats
geschieden zal en dus een onderdeel kon uitmaken van het
voor de jaren 1888 t/m 1892 in uitbesteding gebrachte
trausportcontract voor de residentiën Banjoemas en Bagelen.
De transporten in de genoemde afdeelingen van Cheribon
werden slechts voor de jaren 1888 en 1889 uitbesteed,
omdat met laatstgemeld jaar ook komt te eindigen de
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aanneming' voor de overige koffie- en zouttransporten in liet
gewest, en het. wenschelijk wordt geacht de dan te houden
uitbesteding tot één contract te beperken, hetwelk do transporten in en door de geheele residentie Cheribon omvat.
Van de 9 overige uitbestedingen hadden er 4 betrekking
tot het transport naar en van reeden (Batavia, Pekalongaii,
Tandjong Pinang en Palernbang), en betroffen er 5 respectievelijk den koffieafvoer uit Japara en de koffie- en zouttransporten in Bantam, T a g a l , Samarang-Kadoe en
Pasoeroean. Voor het reede-transport te Pekalongan werd,
wegens nagenoeg algeheel gemis aan mededinging, de
voorkeur gegeven aan eene onderhandsche overeenkomst, en
wel voor den duur van twee jaren, ten einde na verstrijking
van dien termijn bedoeld vervoer insgelijks met dat van liet
zout te kunnen doen samengaan. Ook voor den afvoer der
koffie en den opvoer van zout enz. in Samarang en Kadoe
werd, evenals voor de transporten van gelijken aard in de
residentie Pasoeroean, ondershands gecontracteerd, en wel
voor den tijd van vijf jaren. W a t de twee eerstgenoemde gewesten aangaat, geschiedde zulks op grond dat tusschen het
tijdstip van de gehouden openbare aanbesteding en de definitieve toewijzing eenige veranderingen in de aannemingsvoorwaarden noodzakelijk waren voorgekomen, en het tevens wenschelijk werd geoordeeld den laagsten inschrijver de gelegenheid te verschaffen om de twee door hem aanvankelijk gestelde b'irgen door meer algemeen als gegoed erkende personen
te vervangen. Voor Pasoeroean werd van het aanbod van
den laagsten inschrijver geen gebruik g e m a a k t , waardoor
de Regeering met slechts eene betrekkelijk geringe geldelijke opoffering voorgoed ontslagen geraakte van de weiuig
betrouwbaar gebleken Chineesche aannemers-kongsi, die
het transport IQ dat gewest gedurende tien achtereenvolgende jaren in handen heeft gehad.
Eene lijst der nieuw gesloten transportcontraeten, met
vermelding van de bedongen vrachtprijzen e n , voor zoover
vergelijking mogelijk is, ook van die volgens de afgeloopen
contracten verschuldigd geweest, vindt men in bijlage T
hierachter
Moeilijkheden met de aannemers ter zake van de uitvoering hunner contracten deden zich in 1887 niet voor.
VII.

PAKETVAAKT KN ANDERE STOOMVAARTDIEXSTEN.

Evenals in December 1886 (zie vorig verslag blz. 79) is
ook in het laatst tan 1887 weder eene der tot het thans
nog werkende contract voor het onderhouden van een geregelden stoompaketvaartdienst in den Indischen Archipel')
behoorende lijnen ingetrokken (Indisch besluit, dd. 12
Octobsr 18S7 u°. 2), namelijk de VHIstecoutractueele'iienst,
zijnde de maandelijksche liju Batavia-Anjer-Tjilatjap (Java's
zuidkust), welke dienst zich om de andere maand tot
Patjitan (mede op Java's zuidkust) moest uitstrekken. Tot
bedoelde intrekking werd overgegaan , omdat Tjilatjap in
den loop vnn het jaar per spoor met de noordkust van
J a v a (Sainarang en Soerabaija) verbonden was geworden
en het geringe vervoer van en naar Patjitan de instandhouding van den paketvaartdienst langs Java's zuidkust
minder raadzaam maakte.
Werd door dezen maatregel de onder contract af te leggen
afstand met 3024 geographische mijlen per jaar verminderd,
bij Indisch besluit dd. 15 Januari 1888 u°. 3 werd eene
kleine uitbreiding gegeven — in het geheel ten bedrage
van 80 geographische mijlen per jaar — aan den dienst
langs Sumatra's W e s t k u s t , door de bepaling dat de tusschen Batavia en Atjeh varende paketuooteu , die thans
reeds eenmaal 's maande (dat is om de andere vaarbeurt)
zoowel op de been- als op de terugreis Kroë (residentie
Benkoelen) bezoeken, voortaan vier malen 'sjaars, zoowel
bij vertrek van- als stoomende naar Kroë, het eiland Engano
zullen aandoen (verg. blz. 81 hiervóór). Van eene andere
kleine vermeerdering (ten bedrage van 138 geographische
mijlen ' s j a a r s ) , welke de met 1 Januari jl. ingevoerde
wijziging van den dienst op de Westerafdeeling van Borneo
met zich b r e n g t , is reeds in het vorig verslag melding
gemaakt.
') Dit contract — in 1874, op de voorwaarden vermeld in n°. 2744
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad, bjj uitbesteding toegewezen aan de Nederlandsch-Indische Stoomvaarrmaatschappij, —
loopt met het jaar 1890 ten einde.
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Het totaal der op alle contractueele diensten af te leggen
afstanden, waarvoor de Nedcrlandsch-Indische Stoom vaartmaatschappij een subsidie geniet van f 3,90 per geogriiphische mijl, bedraagt nu nog per jaar 82425'/ 2 geographische
mijlen (verg. de specificatie in bijlage U hierachter). Er zal
echter in 1883 nog over een grooter mijlental subsidie
moeten worden betaald, als een gevolg van art. 3 van het
contract, krachtens hetwelk de Maatschappij het subsidie
voor een ingetrokken dienst behoudt gedurende zes maanden
na de laatst volbrachte contractueele reis. Zoo moest dan
ook gedurende de eerste helft van 1887 nog subsidie worden
betaald voor den in December 1886 opgeheven IXden contractueelen dienst, dien tusschen Oost-Ja va, Madura en
Bali (verg-. vori;r verslag blz. 79). In 't geheel had de
Maatschappij over 1887 een subsidie in rekening te brengen
naar rede van 84 390 geographische mijlen, terwijl de afstanden door hare stoomschepen buiten contract afgelegd
te zamen 94154 geographische mijlen bedroegen. Over
1886 waren deze totalen 88 539 en 104 529.
Met inbegrip van het subsidie zouden , volgens de van
wege de Maatschappij verstrekte opgaven , hare ontvangsten
over 1887 bedragen hebben f 3 377 888 , tegen f4 325 104
over 1886. Het personenvervoer g i n g in 1887 eenigszins
t e r u g , en wel het aantal gouvernements-passagiers van
57 439 tot 53 583 en dat der particuliere reizigers van
45N45 tot 44 652. Onder deze getallen zijn ook begrepen
de personen die de Maatschappij op hare China-lijn vervoerde.
Aan hare 32 grooto en kleinere stoomschepen ontviel een
der kleinsten , namelijk de Patoeah, metende netto 192.65
registertonnen 2 ). Over de wenschelijkheid dat voor de
bediening van de Atjeh—lijn langs Sumatra's Westkust
bij voorkeur groote schepen gebezigd worden en over hetgeen gedaan wordt om infectie aan boord van de booten
der Maatschappij te voorkomen , met het oog op het vervoer van berriherri-lijders, zie men het aangeteekende
op blz. 42 hiervóór.
De in 't vorig verslag (blz. 79) bedoelde onderhandelingen
met eenige Nederlandsehe gegadigden, betreffende eene
buiten openbare mededinging te sluiten overeenkomst voor
de bediening van de paketvaart na afloop van het bestaande
contract met de hooger genoemde Nederlandsch-Indische
Stoom vii:irtmaatschappij, hebben geleid tot de wet van 19
Maart 1888 (Nederlandsen Staatsblad n°.48 , Indisch Staatsblad n°. 95), waarbij de Gouverneur-Generaal gemachtigd
werd om , onder de daarbij vastgestelde hoofdvoorwaarden ,
aan één of meer Nederlandsche gegadigden de bediening
op te dragen gedurende de jaren 1891 t/m 1905 van de
in de wet genoemde 13 stoom vaartdiensten in den Nederlandsch-Indischen Archipel, met bevoegdheid echter voor
de Regeering om vóór of tijdens de werking der aan te
gane overeenkomst diensten te doen vervallen of te wijzigen , dan wel nieuwe diensten in het leveu te roepen ,
in het laatste geval onder nadere goedkeuring bij do wet.
Ter uitvoering van de aangehaalde wet is den oden J u l i
jl. te Batavia tusschen de Indische Regeering en de heeren
J. BOISSEVAIN , W . Ruvs en P. E. TEGELBERG eene overeenkomst tot stand gekomen , nagenoeg gelijkluidend met het
ontwerp dat bij de Memorie van Toelichting betreffende
de zooeven vermelde wet (zie de gedrukte stukkeu der
zitting 1887/1888 — 8 5 — n°. 4) aan de Staten-Geueraal
was medegedeeld, nadat dit ontwerp gewijzigd en aangevuld was in overeenstemming met de wijzigingen die het
wetsontwerp tijdens de behandeling in de Tweede Kamer
had ondergaan en met de toezeggingen door de Regeering
aan de Staten-Generaal gedaan. 3) Ten gevolge van in

■) Voor het uitoefenen van de passagiers- en vrachtvaart naar van - en in Nederlandsch-Indie, alsmede op andere havens, is in
Maart jl. te Amsterdam opgericht eene „ Stoomvaartmaatschappjj
Holland." In die vennootschap, op welker oprichting bewilliging is
verleend bij Koninklijk besluit dd. 3 Maart 1888 n». 8 (zie het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 5 April jl.) is door
de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappy in de eerste serie
van het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor f 1200 000,
en zulks door inbreng van drie harer grootste schepen , zjjnde de
llanlam, de liorneo en de Cclcbes, respectievelijk metende 1433, 1494
en 1G48 netto registertonnen.
s
) De voornaamste wijziging, welke het ontwerp-contract dientengevolge onderging, was de toevoeging van een nieuw artikel
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J u n i jl. door de Indische liegeering gevraagde nadere instruc- zelven voor de vennootschap verbonden. Het loopt uiteen
ties is daarin nog eenige wijziging gebracht door de ver- van f 1,50 tot f 20 per geographische mijl en bedraagt
1
laging van de maxima waaraan de contractanten bij de over alle diensten te zaraen — op welke jaarlijks 97 348 /,
vaststelling van de voor particulieren geldende tarieven geographische mijlen zullen zijn af te leggen (verg. de
in totaal per jaar
voor personen- en goederenvervoer gebonden zijn. (Deze specificatie in bijlage U hierachter)
wijzigingen zijn in bet bieronder aangehaalde artikel eene som van f 673 778,50, d. i. gemiddeld f (5,92 per geogranhische mijl. Onder de werking van het tegenwoordig
XXXVI opgenomen.)
Binnen eene maand na de sluiting der overeenkomst contract met de Nederlandsoh-lndische Stoomvaartmaathebben de contractanten een wiiorburgkapitMal moeten schappij zoude, naar den vasten maatstaf van i 3,90 per
storten VHII f 66 000 (f 5000 voor eiken der contractueel geographische mijl, slechts een subsidie verschuldigd zijn
te bevaren diensten). D e n storting beeft tijdig plaats geluid van f 379 659,15, d. i. f 2 9 4 119,35 's jaars minder (\tm
ten kantore van den agent van liet Ministerie van Financiën voortaan aan de nieuwe Paketvaart-maatschappij zal bete Amsterdam. Verder is te Amsterdam, onder dagteekening lmoren te worden uitgekeerd , 't welk over den duur van
van 4 September j l . , eene naamlooze vennootschap. de haar f ontract in 15 jaren een nadeelig verschil oplevert van
» Koninklijke Paketvaart-Maatsehappij ", tot stand geko- j f 4 4 1 1 7 9 0 , 3 5 , welke som bij uitbreidingder lijnen , w a a i men , aan welke de contractanten , in opvolging van eene voor meer dan f 7 per geograpliische mijl zal belmoren te
der bepalingen van de overeenkomst, hunne uit de ovei- worden te g o e i gedaan, n o g aanzienlijk zul stijgen.
De bepalingen van hei nieuwe contract wijken in sommige
eenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben
overgedragen. 13e bij bet Wetboek van Koophandel ge- opzichten af van het thans werkende contract. Van de toevorderde bewilliging voor het tot stand brengen van de voeging van bepalingen omtrent liet vervoer van particuliere
vennootschap is verleend bij Koninklijk besluit dd. 10 reizigers en goederen is reeds hiervóór g e w a g gemaakt.
Voorts zijn de noodige voorwaarden ges'eld ter verzekering
Augustus 1888 n°. 3 4 . nadat vooraf de ontwerp-statuten
door den Minister van Koloniën waren goedgekeurd, even- van het nationale karakter der onderneming, in dier voege
zeer als de aanstelling van hen die den rnad van beheer dat van de schepen, die bij de opening der paketvaart
zullen worden in dienst gesteld, de helft op Ne]erlandscho
uitmaken.
Hetgeen van de zijde der Indische Regeering, na overleg werven zal behooren te zijn gebouwd, terwijl van het aantal
met de vennootschap, ter uitvoering van de overeenkomst der later in de vaart te brengen schepen op de drie schepen
nog te regelen valt, is in Indië reeds in behandeling genomen. slechts één in den vreemde gebouwd schip zal zijn toegelaten.
Het onder de werking der nieuwe overeenkomst te he- Maatregelen zijn genomen om de behoorlijke uitvoering
talen subsidie is voor eiken diensf in het bijzonder geregeld , dez-r verplichting te contróleeren. De te bevaren lijnen zijn
en wel in verhouding tot eene berekening van de ver- niet gehee! dezelfde; thans zrjn hoogere eischeu gesteld wat
moedelijke kosten en inkomsten aan eiken dien-t op zich snelheid enz. der schepen betreft; de vracht- en passagekosten zijn eenigszins lager geworden ' ) , terwijl ook in de
voeding der passagiers en in de huisvesting der 3 ie en 4de
(art. XXXVI), betreffende hot vervoer van particuliere reizigers en klasse passagi -rs verbetering is voorgeschreven en betere
voorwaarden zijn gesteld voor de verzorging van zieken.
goederen. Dat artikel luidt thans als volgt:
„ Voor zoover de in de stoomschepen beschikbare en niet voor Voorts heeft de Regeering zich meer vrijheid bedongen in
de uitvoering dezer overernkomst benoodigde ruimte zulks toelaat, het gebruik van andere schepen dan die der Paketvaariis de vennootschap verplicht, op de door haar ingevolge deze overen als schepen der Maatschappij moeten
eenkomst te bedienen lijnen, particuliere reizigers en goederen te roaatsehappij,
worden g e h u u r d , zal de Regeering dit kunnen dnen tegen
vervoeren."
„ Voor het vervoer van particuliere reizigers mogen gecne hoogere een bij het contract eens voor al bepaalden prijs.
passagekoslen in rekening worden gebracht dan van 10 percent boven
Welke stoomschepen (groote en klei;,e) door anderen dan
hetgeen als passagekosten voor gouvernementsreizigers ingevolge de tegenwoordige contractante voor de bediening der
bijlage B en f B van bjjlage D dezer overeenkomst verschuldigd is." paketvaart in Nederlandsch-Indië aldaar worden gebezigd
„ Voor het vervoer van goederen ten behoeve van particulieren
mogen, behoudens de na te noemen uitzonderingen, gecne hoogere voor geregelde diensten en voor andere doeleinden , kan
vrachten in rekening worden gebracht dan van 25 percent boven blijken uit de reeds aangehaalde bijlage U. Ook de te Sin»
de vrachten, welke ingevolge byiage C en de §§ J en K van bjjlage giipore tehuis behooreiKle, .stoomschepen , voor zometl zij op
D dezer overeenkomst voor het vervoer van gouvernementsgoederen Nederlnndsch-Indisehe havens of plaatsen varen, viudt uien
verschuldigd zijn. Voor afstanden tot 25 mjjl is verhooging tot in die bijlage vermeld , met aanduiding van hunne diensten.
50 percent boven het gouvernementstarief toegelaten."
In den geregelden wikelij'kuchen stoomvaartdienst van
„ Voor het vervoer van voorwerpen, die meer dan 500 K.G
per collo wegen , mag niet meer in rekening worden gebracht, pei- Nederland op Java en omgekeerd , die sedert 30 April en
lt*, ot' per 1000 K.G. ter keuze van de vennootschap, dan de vol- 7 Mei 1887 van hier u i t , ' e n sedert 28 Mei en 4 J u n i 1887
gende bedragen:
van Java uit (zie vorig verslag blz. 80) w-ordt onderhouden
over een afstand van:
de eene week door stoomscbepen van de Maatschappij
minder
100
150
200
«Nederland" en de andere week door die van de » Rotterdan
tot
tot
en
damsche L l o y d " is geen verandering gekomen. Echter
100
149
199
meer
bestiiat bij eerstgenoemde Maatschappij het voornemen om
geographische mijlen:
in 't vervolg door hare schepen op elke heen- en terugreis
van 500 tot 1000 K.G.
f 30
f 50
f 70
f 90
geregeld de haven van Genua, in plaats van Marseille, te
van boven 1000 „ 2000 „
45
65
85
105
,
2000 „ 3000 „
55
75
95
115
laten aandoen. Deze veranderde dienstregeling zal in Sep3000 „ 4000 „
65
85
105
125
tember 1888 een aanvang nemen. De vloot der Maatschappij
Colli van meer dan 4000 K.G. gewicht vallen buiten het tarief."
> Nederland" bestaat uit 12 stoomschepen (alzoo 2 minder
„ Voor het vervoer van zilveren en gouden muntspecié'n, goud
en zilver in staven , stofgoud, edelgesteenten, geldswaardig papier dan vroeger (verg. het verslag van 1884 blz. 87), zijnde
en zilver- en gor.dwerken mag geene hoogere vracht in rekening
gebracht worden dan een bedrag overeenstemmende met '/j percent
der waarde van de te vervoeren goederen, met een minimum van
') De basis van de tarieven is, evenals in het bestaande contract,
f 5 voor elke zending."
het tarief voor reizigers 1ste klasse (in dier voege namelijk dat rei„ Het vervoer van kleine colli, afzonderlijk ter verzending aan- zigers 2de klasse de helft van dat tarief betalen, de reizigers "de
geboden , geschiedt volgens een door den Gouverneur-Generaal goed klasse één vijfde en de reizigers 4de klasse één tiende), maar volgens
het nieuwe contract zal de prijs van het vervoer voor een reiziger
te keuren tarief."
„In het geval, voorzien bij artikel XXVII „(dit artikel bevat eene tste klasse op alle lijnen f 0,80 per geographische mijl bedragen ,
bepaling omtrent eventueele toekenning van schadeloosstelling aan de terwijl die prijs volgens het thans nog werkende contract het duurst
vennootschap ingeval van oorlog of van algemeene ramp)" kan de Gou- is op de ljjn Padang-Atjeh, namelijk f 2.25i, en op de overige
verneur-G t-neraal, na overleg met de vennootschap, de maxima der lijnen uiteenloopt tussehen f 0,81 en f 1,68*. Het vrachtgoederenin dit artikel bedoelde tarieven voor een door hem te stellen tijdsver- j tarief is zoowel in het eene als in het andere contract zóó geregeld
i dat voor elke kojang betaald wordt één vijfde van hetgeen verschulloop verhoogen."
j digd is voor een passagier 1ste klasse. Terwijl voor gelden en voor
„ De vennootschap verbindt zich tot opvolging:
o. van de door den Gouverneur-Generaal, na overleg met de i bepaald aangewezen goederen van groot gewicht of van groote afvennootschap, vast te stellen regelen ter beoordeeling of ruimte be- metingen enz. uitzonderingen op het vrachttarief van f 0,16 per
schikliaar is, omtrent den tjjd van bespreking van ruimte en omtrent kojang en per geographische mjjl toegelaten zjjn. is voor het passagierstarief tevens een minimum vastgesteld, ten bedrage van f 10
het brengen van en naar boord der stoomschepen, en
de 1ste klasse, f 5 voor de 2de, f 2 voor de 3de en f 1 voor
b. van de op dezelfde wijze vast te stellen voorschriften betref- voor
de 4de klasse.
fende het vervoer van particuliere reizigers en goederen."
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de Prins Hendrik en de Madura in vreemde handen over
gegaan. De >Rotterdanische Lloyd" had voor de vanrt op
ludië over 11 stoomschepen te beschikken, waaronder 3
toebehoorende aan de «Stooinvaartmaatsehappij Rotterdam".
Üok deze schepen zijn nog dezelfde als die genoemd in het
verslag van 1884, behoudens dat de Limburg verkocht is
en daarvoor in het voorjaar van 1888 in de plaats is ge
komen het nieuw gebouwde stoomschip Bromo, metende
bruto 2600 en uetto 1900 registertonnen.
Tegen October 1888 is de opening aangekondigd van een
maanddijkschen dienst tusscben Nederland en NederlandschI n d i e , via Londen en G e n u a , en wel door de in noot 2
door de in noot 2 op blz. 102 vermelde nieuw opgerichte
• Stoomvaartmaatschappij Holland".
Bij ordonnantie van 22 Juli 1887 (Indisch Staatsblad
n°. 133) werden nieuwe regelen gesteld omtrent het
toezicht op het vervoer van personen en goederen door
middel van stoomschepen , bestemd om met 1 Jauuari 1888
in werking te treden ter vervanging van de voorschriften
in Indisch Staatsblad 1866 n°. 146 en 1867 n°. 134. Het
is echter niet raadzaam voorgekomen die verordening
ongewijzigd te doen in werking treden, zoodat bij ordon
nantie van 28 December daaraanvolgende (Indisch Staats
blad n°. 249) de invoering voorloopig is verdaagd. Dezerzijds
zijn in Januari jl. aan de Indische Regeering eeuige be
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schouwingen en adviezen medegedeeld om daarvan bij de
in bewerking genomen herziening partij te trekken.
VIII.

VKKARTSENIJDIBNST.

De ontvangen berichten nopens de in NederlandschIndie onder het vee geheerscht hebbende ziekten loopen
meerendeels over het jaar 1887, doch met opzicht tot
sommige reeds in 't vorig verslag besproken gewesten
sluiten zij zich aan bij de toen gedane niededeelingen.
Van veepest bloef Java weder niet verschoond, zij het
ook dat de ziekte gelukkig niet den omvang kreeg van
vroeger. Maar toch w a s , volgens de tot Maart jl. loopende
opgaven, het aantal gevallen, althans in de residentie
Batavia, betrekkelijk groot. Sedert 20 Maart 1887 (tot
zoover loopen de verleden jaar gedane mededeelingen) tot
einde Februari of tot de eerste dagen van Maart 1888
werden op Java door veepest aangetast 4286 beesten, a l s :
in de resideutiën Batavia 3277, Soerakarta 8 5 3 , Samarang 127 en Krawang 29. Van bedoelde 4286 beesten en
van do 4 die op 20 Maart 1887 in Samarang nog als ziek
overbleven , te zamen dus 4290, stierven er 3869, her
stelden 3S1 en bleven nog in behandeling 40.
In welke streken van genoemde vier gewesten de ziekte
zich vertoonde, en hoelang zij heerschende bleef, kan blijken
uit onderstaande opgaaf.
Aantal zieke beesten

STREKEN
GEWESTEN.

WAAR DE ZIEKTE

GECONSTATEERD

WEED.

Aantal
zieke
beeBten
volgens
deopgaaf
in
't vorig
verslag.

Batavia.

Afdeeling \
Meester- !
Cornelis, f

Bckassi

88

48

10

Oct. 1887—30 Jan. 1888.

551

513

38

551

4 Dec. 1887—13 Febr. 1888

165

155

9

165

23

23

6

„

1887—9 Jan. 1888. .

9 Juni 1887—15 Jan. 1888
9

282
30

88

23

■

139

130

9
19

484

139

„

Tjibinong .

1887—26 Febr. 1888 . 484

Tjibaroessa.

14 Aug. 1887—26 Febr. 1888 . 1298

1284

14

1298

„

Faroeng. .

2 Jan.—26 Febr. 1888 . . . 108

88

12

108

7 Jan.—2 Maart 1888 . . .

18

15

2

18

„ —17 Febr. 1888 . . .

11

9

2

11

21 Maart—20 Nov. 1887. . . 127

123

8

131

238

79

159

238

20 Juni 1887—29 Febr. 1888 . 461

425

36

461

21 Nov. 1887—29 Febr. 1888 . 154

137

17

154

4280

3869

381

Sragen.

.

20 Maart
1887: 4

„

139

„

Afdeeling Wonogiri.
Boijolali

254

13 Febr. - 2 6 Febr. 1888. .

„ 1887—22 Jan. 1888

465

Regentschap Kendal

„

18
28

. . . .

1
,„„ \ district Soemedaug.
T
6
Krawang. v roelanden,
Tegalwa-;l
Tegalwaroe.

Soerakarta.

121

Kebajoran. . .

district Buitenzorg .

Samarang.

139
282

„

district Meester-Cornelis.
■

Afdeeling
Buitenzorg,

voorgekomen ziektegevallen.

medio Oct. 1887—5 Febr. 1888

Afdeeling district Pendjaringan .
Stad en /
Passar Senen.
voor- )
en, f
stedet
Tanah Abang.

in behan
deling
ge
her gebleven
op laatst- Te zamen.
stor
versteld.
ven.
melden
datum.

Aantal der sedert

1 April—20 Aug. 1887 . . .

Hij ■ de nog aanwezige zieke
beesten bedoeld in de voor
gaande kolom

40

4290

4290

4200

Ter Sumatra's W e s t k u s t , waar de veepest, blijkens
't vorig verslag (blz. 80/81), alleen nog in de Padangsche
Benedenlanden, en wel in de afdeeling Priaman , voort
d u u r d e , hield zij ook in 1887 nog stand; zij bleef echter
in de Benedenlanden t o t gemelde aMeeling beperkten tastte
er slechts 395 beesten aan (tegen 2267 in 1886), doch in
October 1887 openbaarde de ziekte zich ook in de residentie
Tapanoli, maar nam ook daar gelukkig geen groote ver-

houdingen aan , zoodat tot uit. Januari 1888 in Tapano
li , namelijk in de afdeeling Siboga, in 't geheel slechts
als ziek werden gemeld 391 beesten , waarvan 327 stier
ven , 40 herstelden en 24 nog onder behandeling bleven.
Van de 417 zieke beesten in Priaman (hieronder de 22 die
van 1886 ziek waren overgebleven) stierven er in 1887
313 en herstelden 104. Gedurende Januari 1888 was in
Priaman de ziekte veel verminderd, daar toen niet meer

Bijlage C.

[ 5 . 2.]
Koloniaal verslag van 1888.

dan 7 beesten werden aangetast, waarvan 3 stierven, 2
herstelden en 2 op het einde dier maand nog onder behandeling bleven
Elders in de buitenbezittingen kwam du veepest in lt<87
alleen voor in de residentie Palembang, en wel van <;2
December 1886 tot 10 J u n i 1887 in de afdeeling Tebuig
T i n g g i , en van 2 December 1886 tot 10 November 1887
in de afdeelmg Lematang Oeloe en Ilir, Kikim en de
Pasoemahlanden. In 't geheel werden aangetast in eerstgemelde afdeeling 621 en in de andere 4144 beesten. Daar
van stierven respectievelijk 452 en 3862 en herstelden
respectievelijk 169 en 282 stuks. In December i887 brak
de ziekte ter hoofdplaats Palembang uit. Volgens de tot
10 Februari jl. loopende opgaven waren aldaar 57 ziektegevallen voorgekomen , waarvan 55 met doodelijken afloop ;
sleclits 2 beesten herstelden.
Tegen f 21863,505 ,„ 1886, werd in 1887 Ier voorkoming of ter beteugeling van besmettelijke veeziekten
uitgegeven f 15 707,51.
In onderscheidene gewesten van Java , znomede ter hoofd
plaats P a l e m b a n g , deden zich onder het vee gevallen van
mond- en klauwzeer voor, doch meestal in lichten graad.
Slechts voor drie gewesten is het getal der aan die ziektgestorven beesten opgegeven, bedragende: in Japara (van
I Juni t/m 24 November 1887) 242, in Samarang (van
Januari 1887 t/m 20 Februari 1888) 432, en in Boerakarta
(van 1 April 1887 t/m uit. Februari 1>88) 340.
Eenige gevallen van miltvuur kwamen voor in de afdeeling Serang van de residentie Bantam. M;iar vooral
woedde die ziekte, zooals reerls in 't vorig verslag is gezegd (zie blz. 81 en 194), hevig op het eiland Kotti in
den Tiinor-archipel, waar ook bakken, geiten en schapen
er door werden aangetast. Van d e p . m 11 000 buffels, m a r
schatting op Rotti aanwezig, stierven er aan miltvuur in
het tij'lvuk van S Januari t/in 15 April !887 (op welken
laatst en d a ' u m de ziekte ophield) niet minder dan 3888.
Ten slotte vindt, men nog vermeld , dat in het gouvernement Sumatra'l Westkust ter hoofdplaats Padang en in
de onderafdeeling Btboga en Ommelanden eene besmette
lijke ziekte onder de varkens heeft geheer.-c'it, terw ijl kwade
droes epidemisch voorkwam ter hoofdplaats Soerakarta ,
zoomede in de Padangache Beneden- en Bovenlanden.

Tweede Kamer, 105
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In het begin van 1888 werd het Europeesch personeel
voor den burgerlijken veeartsenijdienst nog vermeerderd

met twee voor goarernements-rekeningopgeleide kwoekelingen. Jn verband met de geringe sterkte van het korps

Kuropeesehe veeartsen en de daaruit voortvloeiende geringe

uitzichten op promotie, werd aan die ambtenaren, boven
hun voorloopig traktement, eene toelage toegekend , tot
zoodanig bedrag dat z i j , met inbegrip daarvan, genieten
het miiiimum-trakteiiient, aan <le betrekking van gouverneineiits-veearts varbonden. Tevens werd bepaald dat de tijd,
gedurende welken zij voorloopig werkzaam zullen zij;i, na
definitieve benoeming tot gouveruements-veearts iu rekening zal worden gebracht bij de toekenning der peiiodieke
traktementsverhougingen, terwijl aan den reeds van 1 .Maart
1885 af als gouverneiiieuts-veearts fungeerenden ambtenaar
zooeven bedoeld, met ingang van 1 Maart 18S8, eene
aan de traktement S ver booging evenredig hoogere toelage
werd toegekend. Een van de twee laatst aangekomen ambtenaren voor den burgerlijken veeartsenijdienst was van
hier rechtstreeks naar Padang vertrokken, en werd al
dadelijk werkzaam gesteld bij de bestrijding van de in het

gouvernement Bumatra's Westkust beerschende veepest,
terwijl de andere werd toegevoegd aan den Europeeschen
veearts, belast met den dienst in de residcntiën B . n t a m ,
Batavia, Krawaug en Preanger Regentschappen.
Blijkens het vorig verslag (blz 80) waren in Indië eenige
inlanders voor den veeartsenijdienst in opleiding. In J u n i
le87 namen 5 dezer kweekëlingeu deel aan het examen
voor inlandsch veearta, van welke er 2 slaagden. 1) or
hunne benoeming als zoodanig klom hei aantal inlandscbe
veeartsen in 1887 van 1(5 tot 18. Van de 3 niet-geslaagde
kweekelingen werden er 2, in varband tot hecdour. • examencommissie over hen uitgesproken ongunstig oor e e l e n o o k
omdat zij reeds gedurende meer dan drie jar :. in opleiding waren geweest, ontslagen; de derde w a d nog één
jaar in opleidiug gebonden, omdat met grtLd verwacht
mocht worden dat hij bij het eerstvolgend examen aan de
eischen zou voldoen.

K. Departement van onderwijs , eercdlenst
en nijverheid.

Het organiek toegestaan aantal v«n 7 gouvernements-

I.

veeartsen was bij het einde van 1887 compleet. Wel moe-t
wede-r één hunner in November 1887, wegens ziekte, Indië
tij lelijk verlaten, maar in zijne plaats kon invallen één
van de twee in 1N86 van verlof teruggekeerde veeartsen.
De andere die in 1860 van verlof teruggekeerd was,bleef

nog onfaerplaatst. I)eze was echter (zie vorig verslag blz 8))

belast geworden met eene speciale opdracht op Madura,
welke m Januari jl. nog voor hoogstens een jaar is verlengd.
Bovendien bevond zich sedert 1 Maart 1885een nmbtenanr
voor den burgerlijken vaeartsentjdiensl , voorloopig zonder
vaste aanstelling, tijdelijk boven de formatie in dienst.

§ 1. Onderwij» voor Europeanen
'idijkyrsttldeit.
')
Middelbaar

1886
(Verbeterde
opgaven.)

f

e» met hen,

o n d e r w ij s.

Aan de bespreking van de inrichtingen voor middelbaar
onderwijs in N.ederlanrisch-Indifl moge, voor zoover de
gouver'iements-inrici.tingen betreft, nis naar gewoonte
voorafgaan her volgende overzicht betreffende d e korten van
dat onderwijs en de daartegenover staande ontvangsten over
de beide Uatstverloopen jaren.

Uitgaven (behalve voor
de gebouwen).
INRICHTINGEN.

ONDSBWUS.

209 972

Ontvang-ten wegens schoolgelden (voor
zooveel bij het einde van het i.iir
reeds overgebracht li(j 's lands kas).

1887
(Voorloopige
opgaven.)

1'

Hoogere burgerschool niet driejarigen cursus voor meisjes

187 001

1886.

f

1887.

19 871

I

18 350

27 868

SI 290

7 185

* 110

Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Sainarang

101004

tos «at

12 938

10 848

Idem te Soerabaija

113 552

114 60.°.

14 610

14444

14 300

14 102

Hurgeravondsehool te Soer.ihajja
Te zamen .

.

.

f

466 6'.'6

f

450 682

n

TT

f

54 607

f

50 752

«) Vooralsnog ia niet afzonderlijk opgegeven hoeveel onder de uitgetrokken sommen begrepen is v..or afdeeling I! van het gymnasium.
') Van het te Batavia verschijnende jaarveislag betreffende het
Europeeseh onderwijs in N'ederlandsch-Indië is tot dusver nog geen
Han lelin.ren derStaten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889

later dan over 1886 ingekomen. Van dien j : argang is reeds in No
vember 1887 een exemplaar aan de Staten-tieneraal aangeboden.
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De uitgaven voor de gebouwen t«droegen, bij al de In
het staatje bedoelde inrichtingen te /amen , in 1X86 f lli 495
(verbeterde opgaaf) en in 1<S87 I 510Ü (voorloopige ongaaf).
1°. Inrichting voor de Indische taal-, land- en volkenkunde
Ie Batavia afd. li van het gymnasium Willem III).
De taak van den leeraar In de staatsinstellingen, gods
dienstige, wetten, volksinstellmgeu en gebruiken van Kederlandsch-Indiö, wiens aftreden ree's in 't vorig verslag
(blz. 81) vernield werd, ging met den aanvang van den
cursus 1887/8S op een nieuwen titularis over. behalve deze
mutatie en de verleden jaar mede reeds vermelde vervan
g i n g van den leeraar m de Maleisehe tHal hadden onder
het personeel der inrichting gedurende 18H7 gcene wissei ngen plaats. In Mei jl. vertrok de in 1887 opgetreden
leeraar in de Maleisehe taal met verlof naar Europa, in
wiens jdaats de vroegere letraar, die inmiddels in Indie
■was teruggekeerd, op nieuw bij de inrichting werd a a n 
gesteld.
0[) 31 December 1886 bedroeg het getal leerlingen 18,
•waarvan 7 in liet 1ste en 11 in het 2de studiejaar. In
Januari 1887 liet zich nog als leerling van liet 2de studie
jaar inschrijven een oud-leerling, die in 1886 met goed
gevulg het groot-a mbteuaars"xamen had afgelegd, doch
toen niet als ambtenaar voor den burgerlijken dienst ge
plaatst was. Dientengevolge eindigde de cursus 1886/87
met 19 leerlingen. Van de 12, die de lessen in bet laatste
studiejaar volgden en zich allen aan het groot-ambtenaarsexamen onderwierpen, slaagden er 6.
Bij den aanvang van den cursus 1887/88 lieten zich 19
leerlingen inschrijven, welk aantal op 31 December 1887
was geklommen tot 23 (7 in het 1ste en 16 in het 2 e
studiejaar) In 't geheel waren 10 hunner voor de eer-te,
6 voor de tweede, 3 v.-or de derdeen 4 voorde vierde maal
als leerling ingeschreven. Het einddiploma eener hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus was door 15 te Batavia,
door 1 te S a m a r a n g , door 3 te Soerabaija en door 4 in
Nederland behaald. Tot de 16 van het 2de studiejaar be
hoorden twee jongelieden , die reeds in het bezit waren van
een diploma van voldoen i afgelegd groot-ambtenaarsexamen,
waarvan een in Nederland was verkregen.
Onlangs i s , op voorstel van de Indische Regeering , door
het Opperbest uur machtiging verkend om eene wijziging
te brengen in het bedrag der schoolgelden van deze in
richting, hierop nederkomende d a t , met behoud van het
schoolgeld van f 180 'sjaars voor het bijwonen van al de
lessen , ook het bezoeken van de lessen in één of meer
vakken wordt toegestaan , tegen betaling van f 4 0 per vak
en per jaar. Die maatregel is genomen in de eerste plaats
ten einde te gemoet te komen aan die leerlingen , aan wie,
ofschoon reeds in bet bezit van het diploma van goed vol
bracht groot-anibtenaarsexamen, wegens het beperkt aantal
plaatsen geen benoeming is kunnen to beurt vallen en die
n u de gelegenheid zullen hebben o m , zonder op nieuw
den geheelen cursus te volgen, zich nogmaals toe te
leggen op sommige vakken waarin zij minder voldaan
hebben. Ten andere zal deze bepaling ten goede komen
aan niet tot de leerlingen behoorende jongelieden die
zich de keunis van één of meer der op de inrichting
gedoceerde vakken wenschen eigen te maken.
2°. Hoogere burgerscholen met vijljarigen cursus voor jongens te Batavia
(ald. A van het gymnasium Willem lil , Samarang en Soerabaija.
Onderwijzend personeel. Bij de inrichting te Batavia
overleed een der leeraren in de geschiedenis en aardrijks
k u n d e , die vervangen werd door een tijdeüjken leeraar,
tot dusver bij bet lager onderwijs werkzaam. Dezen werd
het onderwijs opgedrageu in de moderne talen , meer in
het bijzonder de is'ederlandsche taal en letterkunde, om
d a t , door eene kleine wijziging in de lesverdeeiing, vol
doende personeel voor geschiedenis en aardrijkskunde aan
wezig w a s , terwijl voor de moderne talen behoefte aan
ver.sterking bestond, daar de vroegere inkrimping van het
onderwijzend personeel voornamelijk bedoelde talen betroffen
had. Het aantal leeraren werd overigens weder verminderd ,
thans met één leeraar in de wiskunde, die eene vacature
aanvulde bij de hoogere burgerschool te Soerabaija. In
J u n i jl. ontvielen aan de hoogere burgerschool ie Batavia
nog twee leeraren , één in de wis- en natuurkunde en één
in de geschiedenis en aardrijkskunde. De eerste werd tot
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directeur der hoogere burgerschool te Samarang, de tweede
tot inspecteur van het lager onderwijs benoemd. In beide
vacatures werd nog in dezelfde maand voorzien door de
herplaatsing van twee leeraren die zich in Indie op nonactiviteit bevonden.
Aan de inrichting te Samarang had in 1887 slechts ver
wisseling plaats van het personeel dat belast is met het
onderwijs in de gymnastiek enden wapenhandel. In Juni jl.
legde de directeur, aan wien wegens ziekte een tweejarig
verlof naar Europa werd verleend, zijne betrekking neder;
hij werd , zooals reeds gezegd, door een leeraar van Batavia
vervangen.
Bij de hoogere burgerschool te Soerabaija vertrokken in
1887 en de eerste maanden van 1888 drie leeraren met
verlof naar Europa , namelijk die voor de Frausche taal en
letterkunde , die voor de wiskunde en die voor de schei
kunde en natuurlijke historie. De laatste werd vervangen
door een leeraar in de wis- en natuurkunde , die kortelings
van verlof was teruggekeerd en vroeger dezelfde functien
aan de hoogere burgerschool te Samarang had bekleed,
en de tweede door den bovenbedoelden overcompleet ge
raakten leeraar van het gymnasium Willem I I I , terwijl
in de plaats van den eerstgenoemde een tijdelijk leeraar
k w a m , die tot dusver onderwijzer was geweest aan de
school voor inlandsehe geneeskundigen. Deze bleef echter
slechts korten tijd in zijne positie van tijdelijk leeraar,
daar hij al spoedig, te gelijk met een ander die aan de
inrichting mede als tijdelijk leeraar (voor de moderne talen
en aardrijkskunde) verbonden was, in het vaste korps
leeraren bij het middelbaar onderwijs opgenomen werd.
Hiertoe bestond gelegenheid doordien in Januari 1888
(Indisch Staatsblad n°. 14) de formatie van het onderwijzend
personeel aan de school te Soerabaija werd uitgebreid.
Een andere leeraar, die onderwijs gaf in de moderne talen
en hare letterkunde en als zoodanig sedert eenige jaren
tot bet tijdelijk personeel behoorde, was reeds te voren
(in October 1887) tot definitief leeraar benoemd, toen zich
daartoe de gelegenheid aanbood door het boven reeds ver
meld vertrek van den leeraar in de Frausche taal en letter
kunde. In J u n i jl. verliet nog de leeraar in het teekenen
en schoonschrijven 's lands dienst.
Zeerliwjen.
Omtrent het aantal ingeschreven leerlingen
op verschillende tijdstippen van 1886 en 1887 geeft de
volgende tabel een overzicht, waaruit tevens blijkt dat
in 1887, behalve te Soerabaija, ook te Samarang gebruik
gemaakt werd van de gelegenheid om zich voor enkele
vakken aan de hoogere burgerscholen te bekwamen.
Aantal leerlingen
Verdeeling
der
leerlingen.

waarmede
de cursus
1886/87

bjj het
in 1887
begin van
den cursus
1887/88
aanwezig
op 1
op 31
ein
begon.
Januari. December.
digde.
Batavia.

lste studiejaar .
2de
id.
3de
id.
4de
id.
. ,
5de
id.
. ,
Toehoorders . . ,
Leerlingen voor en
kele vakken .

a) 42
b) 30
b) 22

12
b) 10

30
24
14
7
f) 1

n

T)

n

f)

Te zamen . . .0116

a)
b)

44
28

a)
b)

21
15
6
1

41
29

20
7
9
1

■

41
28
18
14
6
1

K

107

e) 108

») 32

1) 34

6) 29

19
16
12
7

19
20
9
10

16
13
11
7

TG ,■) 1 1 5
Samarang.

lste studiejaar . .
2de
id.
. .
3de
id.
. .
4de
id.
. .
5de
id.
. .
Toehoorders . . .
Leerlingen voor en
kele vakken . .
Te zamen

30
17
19
21
17
10
9
13 f) ■
3
n

6) 39

r

's) 1 0 3 :

ï)

7)

■

11

■

2

1

8C

'') 86

0 94

77

f*.
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b) Gesplitst in twee parallel-klassen.
e) 8 der leerlingen, die op 1 Januari 1887 de lessen volgden,
waren by het einde van den cursus niet meer ingeschreven.
d) Hieronder 2 Chineezen en 1 Javaan in het 2de, en 1 Chinees
en 1 Javaan in het 3de studiejaar.
e) Hieronder 3 Chineezen (2 in het lste en 1 in het 3de studiejaar).
f) Op het einde van het lste kwartaal van 1887 lieten de 10
leerlingen van het 5de studiejaar zich als gewone leeilingen af
schrijven, ten einde verder de lessen in enkele vakken te volgen.
y) Hieronder 1 Javaan in het lste studiejaar. In het vorig verslag
werd abusievelijk vermeld dat onder dit totaal geen inlanders of
vreemde oosterlingen begrepen waren.
A) Hieronder 3 Javanen (1 in hot lste, 1 in het 2«e en 1 in
het 3de studiejaar).
i) Volgens het vorig verslag zouden op 31 IVc>ult T 1886
97 leerlingen zjjn ingeschreven geweest, liet verschil .s n et ua Ier
toegelicht.
*) Hieronder 2 Chineezen (in het 2de studiejaar).
/) Hieronder 1 Chinees (in het 2dc studiejaar).
m) Hieronder 2 Chineezen (1 in het lste en 1 in het 3de studiejaar
n) Hieronder 1 Chinees (in het 3de studiejaar).

Aantal leerlingen
Verdeeling

waarmede
de cursus
1886/87

der
leerlingen.

einbegon. digde.

l/ij het
begin van
den cursus
1887/88
aanwezig.

in 1887

op 1
op 1
Januari. December.

Soerabuija.

1ste studiejaar . .
2de
id.
. .
3de
id.
. .
4de
id.
. .
6de
id.
. .
Toehoorders . . .
Leerlingen voor enkele vakken . .
Te zamen .

.

41 b)
25 b)
19
10
C
2

b) 44
b) 39
26
9
6
3
2

37
31
16
14
9
1

b)
b)

2

T

1) 129 l) 103 m) 110

44
29
23
10
6
3

b)
*)

35
28
15
14
9
1

4

n

0 119

II) 102

lii iiet volg-end staa'ja vindt UMII deu u . t s U g der in
1887 afgenomen tuelatii.gs-, overgangs- en ein lexamens
vermeld.

c) Gesplitst in drie parallel-klassen.
Eind-examen
van den cnrsus
1886/87. a)

Overgangsexamens
tot den
cursus 1887/88.

HOOGERE
Ge-

BURGERSCHOOL T E :

ëxami-

Totalen

a) Het verslag
ft) Hieronder 3
c) Hieronder 2
il) Hieronder 5

.

.

.

cursus 1887/88
voor eene hoogere
klasse.

Geëxamislaagd.

slaagd.
neerd.

1Van de inliet toe-

Toelatingsexamens tot den >

voor do laagste
klasse.

GeGe-

107

2.1

neerd.

GeGeGeëxamiëxamineerd. slaagd. neerd.

Bjj het begin
latingsexamen
van den cursus 1887'88
geslaagden lieten
ingeschreven :
zich als leerling
inschrijven:

van hen
die voor
de
laagste
Geklasse
geslaagd
slaagd. waren.

van hen
die voor
eene
hoogere
klasse
geslaagd
waren.

leerlingen nieinve
Te
van den leervorigen lingen. zamen.
cursus.

11

8

89

64

56

35

n

34

n

78

b) 37

115

9

6

73

45

38

22

n

17

n

65

r) 21

86

8

4

94

65

46

31

1

n

28

n

82

28

110

28

18

256

174

140

88

1

n

79

225

86

</) 311

-

>
betreffende dit examen is gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant dd. 1 Juli 1887 n". 52.
leerlingen die zonder toelatings-examen werden ingeschreven, als afkomstig van andere hoogere burgerscholen.
leerlingen die het toelatings-examen te Soerabaija hadden afgelegd en 2 oud-leerlingen van andere hoogere burgerscholen.
Chineezen en 3 Javanen (verg. de aanmerkingen e, h en m hierboven).

Van de leerlingen , die op liet einde van 1887 bii de
drie hoogere burgerscholen ingeschreven w a r e n , hadden
te Batavia 11 en te Samarang en Soerabaija respectievelijk
11 en 10 leerlingen den leeftijd van 14 jaren nog niet
bereikt. Hoven de 18 jaren waren o u d : te Balavia 7 , te
Samarang 18 en te Soernbaija 26 leerlingen. Van 87 leer
1
lingen der school te Batavia woonden de ouders of voogden
in de residentie van dien naam ; van 18 elders op Java en :
van 3 in de buitenbezittingen. Van de leerlingen der hoo '
gere burgerschool te Samarang waren er 55 en van die te
Soerabaija 86 van binnen het gewest afkomstig.
In den lo<>p of bij de sluiting van den in 1887 geëindigden cursus verlieten 86 leerlingen de hoofere t.urgerscholen zonder examen te hebben afgelegd (te Batavia 3 8 ,
te Snmaraug 17 en te Soerabaija 31), ■ aarvan 11 naar
Nederland vertrokken, 8 naar andere hoogere burgerscholen
overgingen, 8 zich wenschten te bekwamen voor adspirantofficier, 9 in 's lands dienst traden, 3 volontair werden bij
het leger, 4 wegens ziekte hunne studiën staakten . 2
zich lieten afschrijven wegens liuancieele bezwaren, 1 wegens
onvoldoenden aanleg en 5 zonder bekende redenen , 9 op
landelijke ondernemingen en 9 op handelskantoren geplaatst
werden, 6 een ambacht weiischten te leeren en 11 met
verschillende andere bestemmingen de scholen verlieten.
Het gedrag en de ijver der leerlingen gaven , met ge
ringe uitzonderingen , veel stof tot tevredenheid. Het school
verzuim bedroeg te Batavia 4 , te Samarang 4.5 en te
Soerabaija 4.6 pet., tegen respectievelijk 5.5, 4.1 en 4 pet.
in 1886. Onder de leerlingen te Batavia waren er 9 , onder
die te Samarang 11 en onder die te Soerabaija 1 , die in

1887 voor korteren of langeren tijl in de kosten hunner
opleiding gesteund werden door bij 1 ragen uit de studie
fondsen (zie lager afd. IV van dit hoofdstuk). Twee van
de eerstgenoemden g e n o t e n , ieder voor de helft , de rente
van het Siaru-fonds.
Het denkbeeld, door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid aan de hand ge laan , om op de h egere
burgerscholen voor jongens ook meisjes toe te laten, werd
door de Indische Regeering verworpen, uit vrees dat zoowel
de goede g a n g van het onderwijs voorde jongensdaar.ioor
zou lijden , alsook de gemengde school voor de meisjes
zelve geen gewenschte uitkomsten zou oplevereu.
5°.

Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor
meisjes te Bulaviu.

Het onderwijs en het onderwijzend personeel aan deze
inrichting ondergingen eeuige uitbreiding. Het aan'al les
uren . wekelijks aan de beginselen der wiskunde bestand ,
werd met 1 vermeerderd, terwijl te: gelijker tijd de keniiis
der n a t u u r , welke sinds het einde van den cursus 1883/N4
niet meer op het programma voorkwam, als leervak werd
hersteld. Het geven van onderwijs in dit vak , waarvoor
5 lesuren 's weeks werdeu bestemd , werd opgedragen aan
den leeraar in de w i s - en natuurkundige wetenschappen
aan de afd. A van het gymnasium Willem III. De teelage
van f 90 's maands , die daarvoor vereiscbt i s , zal worden
gevonden door het onderwijs in de geschiedenis niet meer
op te dragen aan een leeraar van het gymnasium , maar aan
de leeraressen die minder lessen geven dan haar bij de oor-
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Van de gewone leerlingen bekwaamden zich 39 voor
mroiikeiy •<• orpwi*atie sijn toegedacht. Aan de leeraresin
dn Ki gelscba Uw' en letterkunde en in <le geschiedenis machinist, J9 voor opziener bij den waterstaat, 1 voor
werd .11 Juni jl. * tweejarig verlof nnar Europa verleend; scheepsbouwmeester, 2 voor teekenaar, 1 voor opziener
over een timmermanswinkel en 1 voor klerk. Aan 58 hunner
in hare pl-m's svenl r
tijdelijke kerares aangesteld.
Het aantal leerlingen , dat op 1 Januari 18S7 39 be- i kon gelegenheid gegeven worden om zich, gedurende een
gede Ito van oen d a g , in eeuig ambac ,t practiseh te
droeg ('/O üi ii-i !«&«, 12 i" bet 2de e , i a in het 3desmdiejaar, benevens 2 toehoordoressen) verminderde vóór de j oefenen. Daartoe waren zij werkzaam gesteld als volgt:
vacant ie luet 8 (2 van liet 1ste, 1 van het 2de en 2 van | 22 bij den artillerie constructie.vinkel, 12 i ij bet marinehet :5de studiejaar, henevens 1 toehoorderes), ten gevolge ' etablissement, 17 lij de fabriek voor de marine en het
waarvan de cursus 1886/87 sloot met 32 gewone leerlingen stoom wezen , 2 bij de werkplaatsen van den waterstaat,
1 bij die van de sfaatsspoor wegen en 4 I ij particuliere i n «•n 1 loenoorderee. Drie van de m zooeven bedoelde leerrichimgen.
De 5 leerlingen, die geen plaatsing vooreenig
lingen rertmkkeii naar elders, terwijl één wegens ziekte
de school verliei; de = <iie overigen hadden reeds in 1886 ambacht erlangden , genoten voor een deel onderricht op
een voldoend eiud-exaineu afgelegd en neg roor.één jaar de lagere scholen , terwijl 1 hunner op een bureau werkzaam was.
<!e lessen in het hoogste studiejaar gevolgd.
Na de opening van den cursus 1887/88 werden nog 5
l)e 18 leerlingen van het lsie studiejaar werden allen
tot het 2de studiejaar bevorderd. Van de 11 leerlingen van jongelieden , die een voldoet cl examen hadden afgelegd , tot
de midlelste klasse n«m 1, dia de lessen in die klasse nog de avondschool toegelaten en in bet lste studiejaar g e eens wensclite e volgen, aan het overgangsexamen geen plaatst. Daarentegen werd de cursus verlaten door 1 leerdeel. De overige 10 gingen allen ovei ; één harer eeliter ling van bet 2 ie en door 10 leerlingen van het lste stadia*
eerst na her-examen. De 3 leerlingen van het oudste studie- j a a r , terwijl 1 leerling van het 2 Ie studiejaar op eigen
verzoek naar het lste studiejaar t e r u g g i n g , tloor welke
jaar slaagden allen in bet eind-examen.
L)e toelatingsexamens voor den cursus 1887/88 hadden mutat.ën bet aantal leerlingen op ultimo 1887 59 bedroeg,
plaats in de maand \1> i. Daaraan werd deelgenomen door namelijk 34 in het l s t e , 16 in bet tweede en 7 in het
19 caodida'en , waarvan 18 voor liet Lste en 1 voor het 3de studiejaar, benevens 2 toeho rders. Het gedrag der
2de stuliejaar (deze laatste v.as de zooeven bedoelde toe- leerlingen liet niets te wenschen over, en ofschoon schoolhoirder.s). Zij en 16 van de 18 voor het 1ste itudiejaar verzuim in het afgtloopen jaar weder veelvuldig voorkwam,
koude i WOT len toegelaten. Bij den aai.vang van den cursus was ook hun ijver over het algemeen voldoende.
liet de t. ehoordens zich voor het 2de Studiejaar en lieten
5°. Particuliere inrichtingen voor middelbaar onderwijs.
13 vin de 16 gewone leerlingen zich voor het lste stu !iejaar i ^ e rijven.
[o 't vorig verslag (blx. 84) werden als inrichtingen van
Van de gewone leerlingen waarmede de vorige cursus
gesloten w.is, — buiten de 3 welke met het einddiploma dezen aard genoemd de in September I88ó geopende
de school vcrliefcn, ten getale van 2J , — keerden er 27 Willieluiina-.-chool te Bamarang en twee in 1886 tot stand
t e r u g , namelijk 17 geslaagden v o r e n 1 overgeblevene gekomen avon cursus-en te Soerabaija, eene voor boekvan bét 2 e . en 9 van de 10 geslaagden voor het 3de stu- houden en eene voor technisch onderricht. Deze beide laatste
diejaar. Daar echter van deze laatsten 1 nog in het 2de inrichtingen hielden echter reeds in den loop van 1887 op
studiejaar wenscble te '1 ren, en 2 meisjes zich lieten te l e s t a a n , dpels door gebrek aan belangstelling, deels
inschrijven die bet toelatiiigt-examen voor h j t lste studie- doorlat de zich aanmeldende jongelieden in kennis en ontj a a r ti- Bamarang en te Soeiabaqa h&lden afgelegd, begon wikkeling zooseer van elkander verschilden, dat het ondus de nieuwe cursus in 't geheel met 43 leerlingen, vruchtbaar werd geoordeeld met dergelijke uiteenloopende
elementen een nieuwen cursus te beginnen.
verdeeld als v o l g t : lste studiejaar l ó , 2 ie 20 en 3de 8.
Daarentegen zijn thans voor de hoofdplaats Samarang
Het schoolverzuim bedroeg gemiddeld 4 pet., tegen 5.8
pet. in 1888. Over den ijver en bet gedrag tier leerlingen twee nieuwe cursussen voor enkele vakken te vermelden,
viel over het geheel niet te klagen. Van d i e , welke tot waarvan é é n , a s op 1 Juli 18<-<6 geopend, ree. 's in 't vorig
liet lste studiejaar behoorden, was bij het einde des ja ars verslag genoemd b a l moeten zijn. Deze i':ricbtiüg, waarde gemiddelde leeftijd 14.3, van die van bet 21e en 3de van men eerst thans melding vindt g e m a a k t , is een zoogenaamde »technische cursus e:i heeft ten duel jongelieden
siu liejaar respectievelijk 16.2 eu 16.6 j a a r
Aan de door d i leeraren en lacraressen in hunne yrije >p te leiden voer de examens van opzichter bij de nurgerlijke
uren , met tijdelijke vergunning van de Indische Kegeering, openbare werken , van adjunct-land meter bij het kadaster
in bet gebouw 'oer hoogere burgerschool gehouden voor- e;i van machinist. Begonnen mee 7 , telde de curcus op 1
beraidingsklasse namen bij het begin van 1887 15 en bij Januari 1881 l-> leerlingen, van welke 9 voor opzichter,
het ei:i ;e van bet jaar 16 meisjes deel. Toen de CUTSUH 3 voor adjui'Ct-laudmeter en 3 voor machinist wenschten
1886/87 ten einde liep, wer en die voorbereidende lessen opgeleid te worden. Daar in den loop van het jaar de lessen
gevolgd door 13 meisjes, van w e l k e e r 8 tot de hoogere voor bet examen van adjunct-landmeter werden g e s t a a k t ,
burgerschool werden toegelaten. De vergunning, om voor aangezien de vuoruitzichie . om geplaatst te worden h a verdeze lessen van de lokalen der hoogere burgerschool gebruik gelijkend examen te ongunstig bleken te zijn, nam het
te maken , is in 1887 weder voor twee jaren vernieuwd. aantal leerlinger in de laatste maanden van het jaar eenigszins af, zoodat het op 1 Januari jl. 8 bedroeg, waarvan
4°. Burgcravondscliool lc Soerabaija.
zich 7 voor opzichter en 1 voor machinist bekwaamden.
Deze gcuvernemeirs inr'ehting voor de kostelooze o p - Het o-derwijs , dat door een der leeraren in de wis- en
natuurkundig'.' wetenschappen der hoogere burgerschool
leiding van mannelijk personeel tot ondergeschikte vak
k u . iigen begon het jaar 1*87 met 72 leerlingen , van wie gegeven wor !t, omvat de reken- en stelkunde, planimetrie,
er zien 2-t vóór of bij het einde van den toen loopenden bouwkunde, liet landmeten en waterpassen en het bouwcursus lieten afschrijven , en daaronder 4 van het laatste kundig teekeneu. Oorspronkelijk werd gebruik gemaakt
studiejaar, die het diploma ontvingen van goed volbrachten van een der lokalen van de hoogere burgerschool, maar
driejarigen cursus. Bij het begin van den cursus 1887/88 sedert bet begin van 18S7 wor.lt oe cursus gehouden in
bleven alzoo nog ingeschreven 44 jongelieden , waarvan er in het gebouw dat voor kantoor van den waterstaat dient.
verband met den uitslag der overgang! examens, — waar!,ij De andere nieuwe inrichting te .Samarang is een cursus
13 leerlingen van bet lste en 7 van het 2de studiejaar voor scheikunde ten behoeve van de leerlingen van het
voldaan hadden, — 19 in het l s t e , 18 in het 2de en 7 in •Proefstation II idden-Java " aldaar. De lessen, waarmede
zich insgelijks een der leeraren in de wis- en natuurkundige
het 3de studiejaar geplaatst waren.
burgerschool beeft belast,mn
Aan het toelatings-examen namen >1 candidaten deel , wetenschappen der hoog<
allen voor het laagste studiejaar, van welke echter slechts begonnen op ló Januari 18-V7 en worden gehouden in do
19 vol leden, die zich ook lieten inschrijven. Bovendien inrichting voor scheikunde aan die school. Tot 15 Mei
werden tot het lste studiejaar als toehoorders nog toege- 18ö7, toen de eerste cursus eindigde, werden de lessen
laten 2 jongelieden , zoodat het nieuwe schooljaar geopend door 8 a 12 leerlingen gevolgd.
De Wilhelmina-scliool eindigde in 1887 haren tweeden
werd, behalve met deze 2 toehoorders, met 63 gewone
leerlingen , waarvan in het lste studiejaar 3 8 , in het 2de cursus met 15 leerlingen (6 in het lste en 9 in het 2de
studiejaar), nadat in bet laatst van 1«86 en in de eerste
18, in het 3de 7.

Bijlage C.
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maanden van 1887 nog vier mutaties waren voorgekomen ,
doordien 1 meisje tot het 1ste studiejaar was toegelaten
en 3 andere, waaronder 2 van het 2de studiejaar, de
inrichting verlieten. Werd, volgens het aanvankelijk programma, voor toelating tot de lessen veroischt een examen
geheel gelijk aan dat waaraan zij hebben te voldoen die de
openbare hoogere burgerschool voor meisjes te Batavia
wenschen te bezoeken , bij den aanvang van den cursus
1887/88 werd de Wilhelmina-school ook opengesteld voor
meisjes die een bewijs vun de hoofdonderwijzeres der door
naar bezochte school kunnen overleggen , inhoudende dat
de lagere scbool met vrucht door baar doorloopen is en
zij in de Fransehe taal voluoende gevorderd zijn.
Al de 15 bovenbedoelde leerlingen gingen tot den nieuwen
cursus over, waarvan 'J met bevordering, doch aangezien
zich onder deze laatsten 5 bevonden van het 2de studiejaar
en de cursus slechts een tweejarige is , werd aan dit vijftal
vergund enkele lessen nog gedurende een jaar als toehoorderessen te volgen. Bovendien werden 11 nieuwe
leerlingen toegelaten (10 voor bet 1ste en 1 voor het 2de
studiejaar), zoodat de cursus 1887/88 geopend werd met
26 meisjes, namelijk 21 gewone leerlingen (12 in het lste
en 9 in het 2de studiejaar) en 5 toehoorderessen voor enkele
lessen. Vóór het einde van 1887 werd de inrichting door
1 leerling van het lste studiejaar verlaten. Er bleven dus
nog ingeschreven 25 meisjes, wier gedrag en ijver bij
voortduring redenen tot tevredenheid gaven.
Onderwijzend personeel
Aan-

Lager

Werd reeds in het vorig verslag melding gemaakt van
de sluiting der openbare lagere school te Priaman (Sumatra's Oostkust), in den verderen loop van 1887 werd
ook do school te Onrust (Batavia) tijdelijk gesloten, omdat
het getal leerlingen belangrijk was gedaald, zonder dat
er vooruitzicht bestond dat die vermindering slechts van
voorbijgaanden aard zou zijn. Daarentegen werden in 1887
twee nieuwe scholen geopend, óéne te Amoerang (Menado)
en eene te Djember (Bezoeki). Op het einde van 1887 bedroeg het aantal o p e n b a r e lagere scholen dus, evenals
in het voorafgegane jaar, 131, waaronder 23 meisjesscholen.
Kr wai echter nog machtiging verleend tot de oprichting van eene gemengde school te MeJan (Oostkust
van Surnatra), maar deze werd eerst in Januari 1888
geopend.
Bedoelde 131 scholen waren verdeeld over 62 plaatsen
van Java en .Madura en over 24 op de Buitenbezittingen,
allen genoemd in bijlage V bierachter, welk overzicht
tevens voor elke school de onderwijskrachten en het cijfer
der betalende en der niet-betalende leerlingen vermeldt. Hieronder laat men de totaalcijfers van gemelde bijlage volgen,
in vergelijking gebracht met die der vier voorafgegane
jaren.

Aantal
Landaard der leerlingen.
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leerlingen.
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openTIJDSTIP.
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mannen.
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a) Opgaven betreffende den leeftijd der Europeesche leerlingen komen lager in een afzonderlijk overzicht voor.
b) Onder de hulponderwijzeressen zijn niet medegeteld die welke voorloopig. zonder bezoldiging, bij eenige scholen waren werkzaam gesteld.
Haar aantal bedroeg bij het einde van elk der behandelde jaren achtereenvolgens 4, 8, 7, 17 en 1*.
c) Onder het opgegeven aantal inlandsche leerlingen was bij het einde van elk der behandelde jaren achtereenvolgens begrepen het volgend
aantal kinderen van Christen-inlanders: 205, 250, 254. 259 en 287.

Behalve de 243 hoofd- en hulponderwijzers en de 164
hoofd- en hulponderwijzeressen, welke blijkens dezen staat
in actieven dienst waren , behoorden nog tot het Kuropeesch
openbaar lager onderwijs 33 onderwijzers , waarvan 3 bij
het middelbaar en 11 bij het inlandsch onderwijs werkzaam
waren , 1 wachtgeld genoot en 18 met buitenlaudsch verlof afwezig waren , alsmede 24 onderwijzeressen, van welke
er 5 op wachtgeld en 19 met buitenlaudsch verlof waren.
Ongerekeud de kweekelingen bestond alzoo het onderwijzend personeel bij het Huropeesch openbaar lager onderwijs
uit 276 mannen en 188 vrouwen , welke naar de klasse
hunner bezoldiging en het bezit van de hoofd- of van de
hulpakte van bekwaamheid, te verdeeleu waren als volgt.
Van deze bezaten:
lste
2de
3de
Te
de hoofd- de hulpklasse, klasse, klasse, zamen.
akte.
akte.
onderwijzers. . . 59
124
93
276
231
45
onderwijzeressen

10

31

147

188

45

143

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

In 1887 traden 4 onderwijzers en 51 onderwijzeressen in
dienst, welke zich allen in Indië hadden aangemeld.
Het afgeloopen jaar getuigde weder van toeneming der
schoolbevolking. Op 31 December 1887 waren 488 leerlingen (355 jongens en 133 meisjes) méér ingeschreven dan
bij het einde van 1886. Het cijfer der betalende leerlingen
steeg namelijk van 5718 tot 5837 (waaronder op beide
tijdstippen 884 kinderen van inlanders en vreemde oosterlingen) en dat der niet-betalende (allen van Europeesche
afkomst) van 5029 tot 5398.
Onder de 4405 leerlingen , welke in den loop van 1887
de school verlieten (tegen 4132 in 1886), hadden 498 alle
klassen doorloopen. Om andere redenen dan volbrachten
leeftijd werden in 1887 3907 leerlingen afgeschreven,
welke afschrijvingen , evenals in vorige jaren , grootendeels
een gevolg waren óf van verandering van woonplaats, in
welk geval de meeste dezer leerlingen weder op andere
scholen werden toegelaten, óf van het overgaan naar de
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meisjesscholen van jonge meisjes, die aan de gemengda
scholen de langste klasse badden doorloopen.
Het schoolverzuim btóef over 't geheel van gelijken omvang als in 1886, namelijk voor alle scholen dooreengerekend iiijna L't dagen per leerling.
Aan een viertal scholen moesten, hij gebrek of afwezigbeid van een deel van liet onderwijzend personeel, de
lesuren tij lelijk gewijzigd worden, met dien verstande
dat do leerlingen dagelijks in twee elkander afwisselende
groepen onderwijs ontvingen.
In liet sfgeloopen jaar werd vergunning verleend om aan
do gemengde school te Buitenzorg tevens de beginselen
der Franscue taal te onderwijzen, en bij die te 1'ekalongan
bleef voor meisjes het onderricht in nuttige handwerken
bestendigd.
Üe iiauii ldaglessen in het teekenen aan eenige openbare
lagere scholeo te Batavia, Samarang en rioerabaija werden
op het einde van 1887 respectievelijk door 3 1 , 81 en 23
leerlingen of in het geheel door 135 leerlingen gevolgd.
Op 31 December 1886 waren die cijfers 3 1 , yO en 22 of
te samen 143.
Aan 119 openbare lagere scholen (9 meer dan in 1886)
waren kinderbibliotheken verbonden, te zamen 25157
werkjes bevattende, dat is 2823 meer dan in 1886.
Eenige schoolgebouwen werden vergroot en verbeterd.
De overigen werden behoorlijk onderhouden. Ter hoofdplaats Soerabaija werd een nieuw schoolgebouw opgericht.
Te Boijolali (Suerakarta) werd een gebouw aangekocht en

T e zamen . . .

Aantal

meer

gewoon

uit-

lager

gebreid

Hoofd-

onder-

lager

wijs.

onder-

en hulponder-

f' 1 740 354
207 553

f' 1 807 173
809 240

Blijft ten laste van den lande

1 1 532 801

f' 1 597 927

P a r t i c u l i e r e lagere scholen voor Europeanen vcnd men
bij het einde van 1887 alleen op de drie hoofdplaatsen van
Java, op drie kleinere plaatsen in de residentiön Batavia,
Kadoe en Japara (te Buitenzorg , Tenianggoeng en Joana),
alsmede te Padang, in het geheel ten getale van 17, waarvan 13 op de eer.stgemelde drie hoofdplaatsen, in den loop
\an 1887 werden drie parliculiere scholen gesloten, die te
Garoet (Preanger Regentschappen), te Tempen (Probolinggo)
en ééno van de twee te Padang. Daarentegen werden er
drie nieuwe geopend: eene ter hoofdplaats Siimarang, en
de twee bovengenoemde te Temanggoeng en te Joana.
Verdere opgaven betreflende het particulier Europeescb
onderwijs vindt men in onderstaand vijfjarig overzicht en,
wat alleen het jaar 1887 betreft, in de hooger reeds aangehaalde bijlage V.

WIJS.

1721

19

Kunne

n

wijzers.

1884

1887.
(Voorloopige
opgaven.)
f 1 370 727
430 440

Verdeeling der leerlingen
Aantal
naar
leerlingen
die scholen in dienst.
der leerlingen, a)
hunne schoolklasse.
{voor zooteel opgegeten)
Kinderen
mannen. Aantal vrouwen.
die gedurende
het
Kindebehandelren van
de jaar
EuroHoofdMidde school
van
Laagste
Hoogste verlicton
peesche
van
en hulpJ o n g e n s . Meisjes.
delste
na olie
en
daarKweeke
inKweeke
klasse.
klasse. klassen te
vreemde
mede
onderklasse.
hebben
lingen.
lingen.
gelijk- landers. oosterdoorwijzegestelde
loopen.
lingen.
afkomst.
ressen.

bij

voor

1880.
(Verbeterde
opgaven.)
. . . f | 335 707
401587

Geïnde schoolgelden

L a n d a a r d der leerlingen.

bijzondere scholen

Tijdstip

Traktementen , leermiddelen , enz
G e b o u w e n , huishuur, enz

Onderwijzend personeel voor v a s t

Aantal

voor

voor soboollokaal ingericht.
De uitgnven voor het openbaar lager onderwijs en de
geïnde schoolgelden bedroegen over de laatstverloopen twee
jaren :

|

„ |
74

1885

21

|

„

188G

H

I

»

1
84

1842 J

50_
™~
60

31
1772

N

5011211
" 1772"""

797

608_
1~772

0

592 | 128G
""7878"^"

801

695
1878

14 j _
1935

9

014

822

712_
1935

7 1

1

00711302
19~99

..

014

30

I

1878

|

1912

1991

J

1999

90

2123 1
10 1
24 |
I
CC |
10
2133
17
95
0) D e leeftijd der Europeesche leerlingen wordt lager afzonderlijk vermeld.
1) Alle inlandsche leerlingen in de vijf vermelde jaren waren niet-Christenen.

1887

| 1321
1935 "

| 1519
2133

|

367

58

382

70

401

86

110
922

707
133

504

131

Uit den volgenden staat blijkt hoe de Europeesche leerlingen der openbare en der bijzondere scholen naar hun leeftijd
verdeeld waren.
Blijkens de door de ambtenaren van het binnenlandsch
bestuur ingevolge art. 23 van bet reglement op het EuroTotaal
Tijdstip
Aantal leerlingen die den leeftijd hadden van
waartoe
peesch lager onderwijs (Indisch Staatsblad 1868 n°. 81)
aantal
de opgaaf
ingediende
opgaven, betreffende het aantal der in hun
leerI:I
II
betrrk
9
10
li
M II
II
ressort aanwezige Europeesche kinderen van 6 tot 14 jaren,
k i o g heeft. (aar. jaar. Jaar. jaar. j a a r jaar. j a a r jaar. jaar. jaar. jaar. lingen.
bedreeg dit aantal over 1886 12493 'jen over 1887 12971,
I
waarvan respectievelijk 11714 en 12191 school- of huisonOl>e n 1>a r e s c h o l e n .
derwijs genoten ') en respectievelijk 779 en 780 van on31 P e e .
derwijs versloken waren. Van deze geen onderwijs genie8852
1883.
c 17 965 1119 1054 1022 080 930 849 615 472 187
9213
1043 1095 1171 11122 980 1032 837 703 443 190
1884.
tende kinderen bevonden zich op of nabij gewestelijke en
U53 1 1 M 998 907 893 683 531 226 9445
1885.
r.as 965 1198 1194
afdeelings-boofdplaatsen: in 1886 697 3j en in 1887 691 3 ),
253 9803
H87
i'i-

I8S6.
1887.

11.-.0 1090 1040 s:, 2 786 493
72" 1083
091 1107 1338 1231 1189 1144,1118 954 754 568 257 10351
B ij z o n d e r e

31 ])ec.
1883.
1881.
1885.
1880.
1887.

s c h o en.

|

103 113
lil. 147
8 7 103
121 Is i
I5U r.i'j

182
180
180
198
217,

184 182 183
1
196 221 182
165 2H7 218
183 179 219
198 203 199

1

185
187
223
199
242

171 150 117 121
178 170 133 132
180 177 142 170
2lll 108 137 194
190 199 147 173

1721
1842
1912
1991
2123

>) In 't vorig verslag (blz. 80i U hiervoor abusievelijk o p g e g e v e n
1 1 7 1 4 , zjjnde dit echter h e t g e t a l d a k i n d e r e n dat h u i s - e n s c h o o l onderwijs genoot.
J
) S o m m i g e E u r o p e e s c h e k i n d e r e n m a n k t e n , op plaatsen w a a r
g e e n F l i m | ) N 1 U B school gevestigd i s , nok w e l van de inlandsche
school g e b r u i k . D e z e zijn hier m e d e g é r o k e o d .
3
) Alleen voor J a v a en M a d u r a w a s h e t c(jfer o v e r 1886 564 en
o v e r 1887 5 H .
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en op of in de buurt van kleinere plaatsen respectievelijk.
82 >) en 89 ').
Op een lü-tal plaatsen wen' in 1887, bijna uitsluitend
duor personeel der openbare lagere scholen, in de middag
uren aanvullend onderwijs gegeven in eenige vakken van
lager of meer uitgebreid lager onderwijs. Deze p a r t i -

Namiddagscholen.
1886.

c u l i e r e n a m i d d a g s c h o l e n , ten getale van 24 '
werden u[) het einde van 1887 bezocht door 312 leerlingen.
Het volgende overzicht vermeldt de plaatsen (met opgaaf
tevens van het getal leerlingen) waar in 18*6 en 1887
nainid'iagscholen als de bedoelde, mitsgaders p a r t i c u 
l i e r e teeken-, gymnastiek- en bewaarscholen bestonden.

1887.

1886.

Bewaarscholen.

Gymnastiekscholen.

Teekenscholen.

1880.

1887.

1887.

1886.

1887.
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\ '
•) Aan ééne der namiddagscholen te Batavia (met 20 leerlingen) en aan één te Bandjarnegara (met 7 leerlingen) werd onderwijs ge
geven in handenarbeid naar de methode van CLAUSEN KAAS.

b) 10 dezer bewaarscholen waren onderdcelen van scholen voor lager en meer nitgebreid lager onderwijs, namelijk 2 te Batavia, 4 te
Samarang, de 2 te Soerabajja, die te Buitenzorg en die te Padang.
De lessen aan de g o tl v e r n e m e n t s n o r m a a l s c l i o o 1l
rte Batavia, ten dienste van hulponderwijzers en hulponder
:t
wijzeressen, werden blijkens het vorig verslag (blz. 87) op bet
ir
einde van 1886 gevolgd door IS personen, namelijk door
Is
7 hulponderwijzers en 9 hulp onderwijzeressen in 's landt
rdienst, 1 particulieren onderwijzer en 1 particuliere onder
;7
wijzeres. Van deze 18personen lieten zich inden loop van 1887
de bet Ie laatsten en (5 van het gouverneineiits onderwijzendd
personeel (4 onderwijzers en 2 onderwijzeressen) afschrijvenu
:e
Itlr.e van deze vier onderwijzers doordien zij de hoof lakte
n
badden behaald). Daarentegen werden 14 nieuwe leerlingen
toegelaten, i:amelijk 6 onderwijzers en 5onderwijzeressen inn
's lands dienst, benevens 3 particuliere onderwijzeressen.
1.
Daar echter 2 dezer laatsten nog vóór het einde des jaaxa
rs
wegens vertrek w e n e n afgevoerd, bleven de normaallenenn
op 31 December 1887 gevolgd door 9 hulponderwijzers en
in

12 hulponderwijzeressen in 's lands dienst en door 1 particuliere onderwijzeres. Onder de leerlingen is niet me legeteld één hoofdonderwijzer aan wien vergund werd enkele
lessen bij te wonen. Daar de mannelijke leerlingen der
normaalschool herhaaldelijk de lesssn moesten verzuimen
wegens het deelnemen aan de oefeningen der schutterij ,
werde.i zij bij eene ordonnantie van 13 Apri 1887 (Indisch
Staatsblad n°. 75) van persoonlijken schutterlijken dienst
vrijgesteld. In de vacature, ontstaan door het op verzoed
verleend eervol ontslag van een der onderwijzers, werk
dadelijk voorzien.
Van de gelegenheid tot het afleggen van onderwijzersexamens werd in 1887 alleen gebruik gemaakt op de drie
hoofdplaatsen van Java en te Padang, respectievelijk door
5 3 , 1 4 , 22 en 2 candidaten (één candidant die zich voor
twee examens aanmeld Ie is hierbij dubbel gerekend). Voor
welke akten de candidaten zich aanmeldden, en hoedanig de
uitslag der examens w a s , kan zoowel voor 1886 als voor
n
') Alleen voor Java en Madura was het cijfer over 1886 59 ;en
1887 blijken uit het volgende overzicht.
over 1887 74.
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S 2. Onderwijs voor inlanders.
1887.

1880.
Candidaten
er verkrijging "an eene akte vau
bekwaamheid als:

hoofdonderwijzer
hulponderwijzer
hoofdonderwijzeres
hul|jondenvijzoros
onderwijzer in de Fransche taal .
„
., „ Engelsehe ,,
n
„
.
H n Duitsche
„
„ „ wiskunde . . .
„
„ n gymnastiek . .
.,
„ het teekenen . . .
onderwijzeres in de Fransche taal.
„
., „ Engelsehe „ .
„
„ het teekenen . .
„
., ,, rekenen. . .
„
,, de vormleer . .
Te zamen .

Niet
Niet Ge,
Gegegedaagd. slaagd
slaagd. slaagd.

23

M

0
5
3
15
1
1

33

I

*
3(1
1
1
1

56

4
0
1
18

«)35

a) Heide akten werden door denzelfden candidaat behaald.
4) Twee dezer onvoldoende examens, één in de Fransche taal en één
n de wiskunde, werden door denzelfden candidaat afgelegd.

De a m b a c h t s s c h o o l , in 1886 te Batavia bij wijze van
proef geopend door de vrijmetselaarsloge »De Ster in het
Oosten ", belooft goede resultaten af te werpen. Gesteund
door een gouvernements-subsidie van f250 's maands, alsmede door particuliere bijdragen , kon men aan de inrichting eene belangrijke uitbreiding geven. Het aantal leerlingen werd gaandeweg van 20 op 50 gebracht, en nog
kon aan alle aanviagen om toelating niet worden voldaan.
In December 1887 is de school eene inrichting onder een
eigen bestuur geworden, welke volgens hare statuten
(zie de Javasche Courant van 20 December 1887) bestemd
is om jongelieden practisch en theoretisch op te leiden tot
bekwame ambachtslieden en tot zoodanige andere betrekkingen als het bestuur der school raadzaam zaloordeelen.
Onder den naam van »Bataviascho ambachtsschool" is zij
door de Indische Regeering bij ordonnantie van 15 December
1M7 (Indisch Staatsblad n°. 230) als rechtspersoon erkend.
Het subsidie is voor 1888 op nieuw verleend, en bij de
begrooting voor 1889 wordt voor dit doel eene som van
f 3000 'sjaars blijvend aangevraagd.
Er werd hoofdzakelijk les gegeven in smeden, bankwerken, draaien, hand- en lijuteekenen en gedurende
enkele uren 's weeks ook in meetkunde, algebra en cijferkunde.
In verband met de door de leerlingen gemaakte vorderingen, waardoor ook kundiger toezicht noodig was, werd
het onderwijzend personeel in de smidsvakken vermeerderd
met een gepeusionneerden machinist der gouvernementsbaggermolens. De werkplaats nam , in gelijke verhouding ,
in omvang en belangrijkheid toe.
De mutatiön onder de leerlingen waren weder talrijk;
velen verlieten de school na die slechts weinige maanden
bezocht te hebbeu. Eene voorname oorzaak daarvan ligt
in de zeer armoedige omstandigheden waarin de meesten
verkeerden, en die het voor hen wenschelijk maakten elders
werk te zoeken zoodra zij in staat waren om een klein
daggeld te verdienen. Zij werden geplaatst in de ateliers
der staatsspoorwegen , in die der havenwerken van Tandjong
Priok of bij particulieren. Met deze leerlingen werd alzoo,
hoezeer een langer verblijf aan de school voor hen wenschelijk
ware geweest, toch reeds eenig resultaat verkregen, daar
zij door het genoten onderwijs zich in stant zagen gesteld om
zelf in hun onderhoud te voorzien of iets in de huishouding
hunner ouders bij te dragen, waartoe zij vóór hunne komst
ter school niet in staat waren. Een ander gedeelte der leerlingen bleek voor het smidsvak óf geen voldoenden aanleg óf niet de noodige lichaamskracht te bezitten; nog
anderen verlieten de school door vertrek hunner ouders.
Onder de 50 leerlingen bij het einde van lb87 ingeschreven, kwamen niet meer dan 12 betalende voor, van
welke 7 het volle schoolgeld kweten en 5 de helft. Het
bestuur der school moest voor een groot deel der leerlingen
in de kosten van het transport voorzien en werd daarin
krachtig g.-steund door deNederlaudsch-Indische Tramwegmaatschappij.

Reorganisatie tan het inlandsch onderwijs. Naar aanleiding
van de voorstellen , welke de toenmalige inspecfeur-honorair
A. W. P. VERKERK PISTORIUS, ten vervolge op de in het

Koloniaal Verslag van 1885 (blz. 97/98) geresumeerde, had
ingediend betreffende de verhouding van de Regeering tot
het bijzonder onderwijs en een ten behoeve van dit laatste
aan te nemen subsidiestelsel, heeft men in Indiö de hand
geslagen aan het ontwerpen van eene verdere reorganisatie
van het inlandsch onderwijs, hoofdzakelijk gegrond op het
beginsel, dat men een beperkt anntal scholen met meer
uitgebreid onderwijs behoeft voor de hoogere en meer welvarende klassen der inlandsche maatschappij, of op belangrijke plaatsen , en een groot aantal scholen op eenvoudiger
voet voor het eigenlijke volksonderwijs. De scholen van
deze laatste categorie zouden het best verkregen worden
door het verleenen vau subsidie aan inrichtingen die door
overleg van het bestuur met de bevolking ofdoordezorg
van zendelinggenootschappen tot stand gebracht worden.
Nadat omtrent deze in groote trekken ontwikkelde denkbeelden het gevoelen van het Opperbestuur was gevraagd,
gaf de Minister van Koloniën, bij brief van 28 Februari
1888 n°. 54, den Gouverneur-GeDeraal te kennen, dat hij,
onder aanvankelijke waardeering van de ingediende voorstellen , daarover nog geene beslissing kon voordragen
alvorens die voorstellen eenigszinsin bijzonderheden zouden
zijn uitgewerkt en , met name wat betreft de financieele
gevolgen, nauwkeuriger zouden zijn toegelicht; terwijl hij
intusschen de bedenkingen aangaf, wsartoe het bedoelde
plan in sommige opzichten hem aanleiding had gegeven.
Toezicht. Evenals kort te voren te Magelang in MiddenJava (zie vorig verslag blz. 88), werd in December 1887
ook te Fort de Koek (Padangsehe Bovenlanden) in de opengevallen plaats van adjunct-inspecteur van het inlandsch
onderwijs, als voorloopige maatregel, voorzien door tijdelijke indienststelling van een schoolopziener, die echter
geen bemoeienis heeft met de kweekscholen in bedoelde
inspectie-afdeeling. Het toezicht op deze kweekscholen, en
in het algemeen op het inlandsch onderwijs in de gewesten
die het ressort van den adjunct-inspecteur te Fort de Koek
uitmaakten, werd opgedragen aan den inspecteur van het
inlandsch onderwijs, die ook tot zijn ressort zag gebrAcht
de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, vroeger
behoorende tot de inspectie-afdeeling voor Midden-Java,
maar van den werkkring van den te Magelang opgetreden
schoolopziener uitgesloten. Daar, zooals reeds in het vorig
verslag is gezegd, de leiding van dezen laatste tot de taak
was gebracht van den adjunct-inspecteur te Probolinggo,
kon aan dezen niet wel langer het algemeen toezicht op
het inlandsch onderwijs in de residentie Timor opgedragen
blijven , maar werd dit gewest weder ingedeeld bij die,
welke behooren tot het ressort van den adjunct-inspecteur
te Amboina. Zooals reeds in het verslag van 1886 is gemeld, is ook in dit ressort een tijdelijke schoolopziener
werkzaam, en zulks om den adjunct-inspecteur bij te
staan in de inspectie over de inlandsche scholen in de
residentie Menado.
Door dezen schoolopziener werd in 1887 een groot deel
der scholen op de Saugi-eilanden bezocht, terwijl een aantal
scholen op Timor en Rotti door den te Amboina gevestigden
adjunct-inspecteur werden bezocht. De inspectie der scholen
op de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden (residentie
Amboina) kon ook in het afgeloopen jaar geen plaats vinden , evenmin als die van de scholen in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo , van een groot deel der scholen
op het eiland Sumatra en van enkele scholen op Java, enz.
Opleiding van inlandsche onderwijzers. In een voorstel
der Indische Begeering tot opheffing van de kweekschool
te Bandjermasiu en tot inkrimping van het aantal kweekelingen aan de kweekschool te Bandong, is door de Regeering
hier te lande niet getreden , op grond dat men zich dezerzijds niet kon vereenigen met het daaraan ten grondslag
liggende denkbeeld om voorshands af te zien van de
oprichting n u nieuwe scholen. Bij eene verdere gedachtenwisseling hieromtrent werd den Gouverneur-Generaal te
kennen gegeven , dat de voorstellen betreffende de eventueele
vermindering van het aantal kweekscholen of van het

Bijlage C.
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daarbij geplaatste personeel ondergeschikt moesten blijven
aan de nlgemeene reorganisatie van het inlandsch onderwijs,
zooïils die door de Indische Regeering was aanhangig gemaakt.
Het eindexamen aan de kweekscholen werd in 1887 niet
afgenomen aan de inrichting te üandjermasiu , en vond
te Amboina eerst in Januari 1888 plaats. Bij dezekweek-
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1887.
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school en bij de vijf andere, waar in 1887 het eindexamen
werd afgenomen, slaagden 45 candidaten, en alleen te
Probolinggo , Makasser en Amboina moesten respectievelijk
3 , 2 en 4 candidaten worden afgewezen.
In hst volgende overzicht vindt men voor elke der 7
kweekscholen de mutatiön vermeld, die gedurende 1887
onder de kweekelingen voorkwamen.
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a) Hieronder 13 kweekelingen die reeds in 1886 eindexamen hadden afgelegd, namelijk 7 te Bandong en 6 te Padang Sidempoean.
4) In deze rubriek zijn vermeld de kweekelingen, die door de inspecteerende ambtenaren of door de hoofden van gewestelijk bestuur,
na overleg met de plaatselijke inlandsche schoolcommissiën (zie Indisch Staatsblad 1886 n°. 46, § B , sub y), ter aanvulling van het ontbrekende aantal kweekelingen geschikt geoordeeld en aanbevolen werden.
c) Hieronder 8 reeds in het eindexamen geslaagde kweekelingen (3 te Bandong en 5 te Probolinggo).
d) Door bijzondere omstandigheden werd het eindexamen van 1887 eerst in Januari 1888 gehouden. Er slaagden toen 8 van de 12
candidaten.
Van de toegestane 325 plaatsen waren er' alzoo op 1
Januari 1887 290 en op 31 December van dat jaar 274
bezet; onder deze 274 bevonden zich 8 die reeds in bet
eindexamen geslaagd waren, maar voorloopig n o g waren
ingeschreven gebleven.
Over bet gedrag der kweekelingen viel weinig te klagen
en de gezondheidstoestand was over het algemeen g u n s t i g ,
behalve te Amboina, waar zich gevallen van berriberri
voordeden.
De positie der van de kweekscholen afkomstige onderwijzers , die in afwachting van eene definitieve plaatsing
tijdelijk in of boven de formatie bij verschillende scholen
werkzaam worden gesteld, is krachtens machtiging des
Konings bij besluit van 19 December 1887 (Indisch Staatsblad n°. 239) op deze wijze geregeld, dat z i j , zoolang
zij niet als hoofd van eene school kunnen optreden , voortaan
zooveel mogelijk binnen de formatie als hulponderwijzer
worden geplaatst op eeno bezoldiging van f 20 's maands
en met twee jaarlijksche traktementsverhoogingen , elke
van f 5 's maands. Daarbij is tevens bepaald dat voor hen ,
die reeds tijdelijk aan inlandsche scholen zijn werkzaam
gesteld, de aldus doorgebrachte tijd voor de toekenning
der bedoelde traktementsverhoogingen wordt medegerekend.
De externen-scholen , verbonden aan de kweekscholen
te Bandong, Fort de Koek , Bandjermasin , Makasser en
Amboina, werden in 1887 bezocht door 394 leerlingen,
te^en 389 in 1886. Onder die leerlingen waren te Bandong
2 meisjes en in het geheel 20 vreemde oosterlingen , waarvan 17 te Bandjermasin. T e Probolinggo werden de kweekelingen der hoogste klasse bij voortduring, naar gelang
van hun landaard , werkzaam gesteld op de Javaansche
of op de Madureesche opt-nbare inlandsche school aldaar.
Te Padang Sidempoean werden, evenals in 1886, eenige
leerlingen van de inbmdsche school daar ter plaatse naar
de kweekschool gezonden , ten einde de oudste leerlingen
in de gelegenheid te stellen om zich in het geven van
onderwijs onder voldoend toezicht te oefenen.
Bij de gezamenlijke kweekscholen waren op 31 December 1887 als onderwijzend personeel in functie (zie deswege

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888—1889.

de gedetailleerde opgaven in bijlage W hierachter) 13
Europeanen en 22 inlanders, tegen 13 en 23 bij het einde
van 1886. Bovendien werden bij vier kweekscholen de
lessen in het teekenen , waarvoor bij de drie andere een
inlander als teekenmeester is aangesteld, gegeven door
Europeesch personeel, dat hier niet afzonderlijk in r e k e ning is gebracht, hetzij omdat het reeds uit anderen hoofde
tot het personeel der kweekschool behoorde, hetzij aan de
Europeesche lagere school ter plaatse verbonden was. Ook
de plaats van den onderwijzer in 't Maleisch was bij één der
kweekscholen onvervuld, en met zijne lessen de E u r o peesche hoofdonderwijzer belast. Onder de 22 inlanders
telde men er 3 ') (in 1886 5) die de akte van bekwaamheid als hulponderwijzer voor het Europeesch lager onderwijs bezaten. ■)
Onder het Europeesch personeel der kweekscholen waren
bij het einde van 1887 niet meer dan 2 onderwijzers die
nog niet voldaan hadden aan het examen in Maleisch en
in de land- en volkenkunde van Nederlandsch-lnüië, en
1 die nog laatstbedoeld examen had af te leggen. 3)
l

) Een van dit drietal, een Christen-inlander (Javaan), vroeger

KADEN SOEJOED geheeten, aan wien, op zjjn verzoek, in 1887

vergunning was verleend tot het aannemen van den geslachtsnaam
HEKKEII en zich voortaan te noemen CHBISTIAAX HEKKEB, werd

bij Indisch Staatsblad van dat jaar n°. 212, wat rechten, lasten en
verplicbiingen betreft, geheel en al gelijkgesteld met Europeanen.
!) Het aantal inlanders die hetzy hier te lande, hetzü in Indiü
bedoeld examen hebben afgelegd, daalde in 1887, door overiyden
van één hunner, tot 8. Van de 5 niet bü kweekscholen geplaatsten
wanu werkzaam 4 bü de schohn voor zonen van inlandsche hoofden
en 1 bij de Ambonsche burgerschool.
3
) In 1887 werd te Batavia, te Bandjermasin en te Amboina
gelegenheid gegeven tot het afleggen van deze examens en ook tot
het afleggen van examen in andere talen dan Maieisch. Daarvan
werd door 7 candidaten, behoorende tot het Europeesch personeel
der kweekscholen of der scholen voor zonen van inlandsche hoofden,
gebruik gemaakt. Vier hunner voldeden zoowel in het Maleisch als
in de land- en volkenkunde, twee raven zich alleen voor dit laatste
vak op, waarbij één slaagde, en één, die zich voor het Soendancesch
had aangemeld, schoot mede te kort.
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Ten opzichte van de p a r t i c u l i e r e inrichtii.gen tott
vorming van inlandsclie onderwijzers kan het volgende3
worden vermeld.
Zoowel ten gevolge van ziekte (zie vorig verslag hlz.90))
als wegens andere redenen kon nande door het Nedei landsche9
Zendelingg-enootschap te Rotterdam bekostigde kweekschool te Tomohon (residentie Menado) eerst in de tweede5
helft van 1887 eenigszins geregeld met het geven van onder-wijs worden voortgegaan. De inrichting (waar ouk onderrichtt
in handenarbeid wordt gegeven) telde 33 leerlingen , verdeeld in twee klassen. De sedert 1 Mei 1885 gesloten kweekschool te Dahana op het eiland Nias, opgericht door hett
Rijnsche Zendelinggenootschap, werd in 1887 heropend eni
telde bij het einde van het jaar 5 leerlingen. Die te Pansoerna-pitoe in de Battaklanden , door hetzelfde genootschap bekostigd, moest, wegens afwezigheid van den met de leiding;
belasten zendeling, geruimen tijd gesloten worden, maar•
telde bij het begin van 1880' en 1887 48 en 43 leerlingen ,
tegen 42 bij het einde van 1885. Bij de opleidingsklasseni
in Oost-Java, geleid door de te Modjowarno(Soerabaija), te>
Kendalpaijak (Pasoeroean) en ter hoofd plaatsKediri gevestigde
zendelingen van het Nederlandscho Zendelinggenootschap ,,
waren op bet einde van 1887 ingeschreven 15, i2en 8 kweekelingen , tegen 8, 15 en 5 het jaar te voren. Eindelijk werd
aan het seminarie te Depok (residentie Batavia), onder het
toezicht en het beheer staande van het Genootschap van
in- en uitwendige zending te Batavia , het onderwijs in
1887 bijgewoond door 40 leerlingen, waarvan er bij het
einde van dat jaar nog 34 aanwezig waren (10 Battaks ,
6 Soendaneezen, 8 Javanen, 3 Dajaks, 2 Alfoeren en 5
Sangireezen). 6 leerlingen verlieten in 1887 het seminarie
wegens volbrachten leertijd , en 10 nieuwe leerlingen werden
aangenomen.
Buiten de kweekscholen meldden zich voor het onderwijsvak 249 inlanders aan , en wel 39 voor het onderwijzers- en
de anderen voor het hulponderwijzers-examen (zie Indisch
Staatsblad 1875 n°. 107). Van de 39 , allen in de residentiën
Amboina en Menado te huis behoorende, slaagden er 2.
Van de 210 candidaten voor den rang van hulponderwijzer
slaagden er 66, namelijk in West-Java 4 van de 24, in MiddenJava2van de 7, in Oost-Java 2 van de 4 , vandel66uit.de
residentiën Amboina en Menado 57 en van de 9 uit Timor 1.

In de sterkte en de samenstelling van liet personeel lij
deze scholen (zie vorig verslag blz. 90) kwam in 1887 geen
noemenswaardige verandering.
Aan schoolgelden werd in 1887 ontvangen (volgens voorloopigeopgaven) f5428, tegen f6609 in l.SrJll en f4631 in 1885.
Met, torugzicht op de vraag (zie vorig verslag blz. 90)
betreffende de opleiding van inlaudsche ambtenaren van
gouvernementswege , is zeer onlangs aan de Indische Re^eering het denkbeeld in overweging gegeven, om op de drie
hoofdplaatsen van Java een tweejarigen cursus te openen,
waar aan iulandsche jongelieden , die daartoe door de hoofden
van gewestelijk bestuur zouden worden in aanmerking
gebracht, door leeraren aan de hoogere burgerschool of
door rechterlijke ambtenaren eenig onderricht zou worden
verstrekt in de beginselen van het recht en de kennis der
voornaamste verordeningen , ten einde later, na te hebben
doen blijken dat zij dien cursus met vrucht hadden govolgd, bij voorkeur in aanmerking te worden gebracht
voor de betrekkingen van lid eener inlandsche rechtbank
of van lid van het inlandsch openbaar ministerie.
De p a r t i c u l i e r e kost- en dagschool voor meisjes
uit de hoogere standen te Tomohon (residentie Menado)
kwam in Juli 1887 in het bezit van eene hoofdonderwijzeres
en eene secondante, beiden kort te voren uit Nederland
aangekomen, terwijl de secondante, aan wie laatstelijk
de leiding der zaken was toevertrouwd, de inrichting verliet. Het aantal leerlingen was bij het einde des jaars
geklommen tot 28, waaronder 13 (7 internen en 6 externen)
van Europeescbe of daarmede gelijkgestelde afkomst. Bij
het einde van 1886 waren (volgens verbeterde opgaven)
17 leerlingen ingeschreven. Ingevolge eene in September
1887 ingevoerde regeling kunnen ook Europeescbe jongens
van deze school gebruik maken , doch niet langer dan tot
hun tiende jaar. Vier leerlingen verlieten de inrichting in
den loop van 1887, terwijl indat jaar 15 nieuwe leerlingen
werden ingeschreven.

Speciale (gouvernemenls-) scholen. De Depoksche school,
op het particuliere land Depok in de afdeeling Buitenzorg,
werd in 1887 bezocht door 172 leerlingen (waaronder 63
meisjes en 8 Chineesche kinderen), terwijl bij het einde
des jaars nog ingeschreven waren 122 leerlingen, namelijk
99 behoorende tot de inlandsche, 16 tot de Europeesche
Scholen voor kinderen van aanzienlijke inlanders. Te en 7 tot de Chineesche bevolking. Onder de inlandsche en
Bandong werden in 1887 voor het eerst alle (60) plaatsen Chineesche leerlingen waren er 94 van Christen-ouders.
bezet, terwijl voor de school te Magelang zich meer can- Het schoolverzuim was vrij gering en bedroeg gemiddeld
didaten aanmeldden dan er plaatsen beschikbaar waren. 1 op de 14 dagen.
Bij het einde van gemeld jaar waren op de vier inrichtingen
Op de school voor kinderen van inlandsche Christenvan dezen aard, met een gezamenlijk aantal van 220 be- militairen te Magelang waren bij het einde van 1(?87 44
schikbare plaatsen , in het geheel ingeschreven 215 leerlingen leerlingen ingeschreven , waaronder 17 meisjes, terwijl in
(tegen 185 in 1886 en 181 in 1885), waaronder 183 internen den loop van bet jaar 40 leerlingen de inrichting verlieten.
en 32 externen. 34 leerlingen verlieten in 1887 de vier
De Ambonsche burgerschool werd in 1887 bezocht door
inrichtingen met een diploma van goed volbrachten cursus. 325 leerlingen (279 jongens en 46 meisjes), van welke er
Het aantal aan wie dit diploma is uitgereikt steeg hierdoor 101 kosteloos van bet onderwijs gebruik maakten . tegen
tot 151, en van hen -waren er op 31 December 1887 in 96 (volgens verbeterde opgaven) in 1886. Onder de bebetrekkingen geplaatst 69, namelijk 58 van de 131 die het talende leerlingen vond men in 1887 20 en in 1S86 12
diploma op Java hadden verworven, en 11 van de 20 die kinderen van vreemde oosterlingen. Op 31 December 1887
het te Tondano hadden verkregen. In het volgende overzicht waren nog ingeschreven 250 kinderen, zijnde 4 meer dan
vindt men opgaven voor elke school afzonderlijk over de het jaar te voren. De sedert den aanvang van 1.N87 gelaatste drie jaren.
nomen proef met de beoefening der Maleische taal (verg.
vorig verslag blz. 91) wordt gezegd alleszins bevredigende
uitkomsten op te leveren.
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Gouvernements lagere scholen. Gedurende 1887 werden,
wegens het onvoldoend aantal leerlingen , 1 gouvernementsschool op Java (te Pamottan in Rembang) en 6 op buitenbezittingen opgeheven. Deze laatsten waren : 1 te Passar
Kerkab (residentie Benkoelen) en 5 in de residentie Amboina,
namelijk de scholen te Rozengain (Banda-eilanden), Doerdjela , Wokam en Wangil (Aroë-eilanden) en Serai op Letti
(Zuidwester-eilanden).
Daarentegen werden in 1887 8 gouvernementsscbolen geopend , als: 2 op Java (te Menes in Bantam en te Djember
in Bezoeki)') en6 op de buitenbezittiugen, namelijk 1 inde
residentie Menado (te Loiah in de Minahassa) en 5 in de residentie Amboina: op Amboina te Latuhalat, Tawiri en Hative') De reeds in 1882 toegestane school voor Tandjonïsari (Preanger
Regentschappen) kon, wegens gebrek aan eene geschikte localiteit,
in 1887 nog niet geopend worden.
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Besnr (op deze laatste plaats none tweede school), opCeram
te liri ') en op Kisser (Zuidwester-eilanden) te A boesoer.
Op Java bleef in 1887 de school to Klakah in Probolinggo tijdelijk gesloten. Üe 4 scholen op de Talauteilanden (Menado), die in 1885 tijdelijk gesloten worden, doch
van welkts in 't vorig verslag (bïz. 91) werd verondersteld dat
zij in 1886 heropend -waren geworden, zijn inderdaad ook
tot nu toe nog buiten werking ge hieven. Dok te Bintoehun
(residentie Beukoelen) en te Landoe (eiland Kottij werd
in 18b7 eene gouvernementsschool tijdelijk gesloten. Daarentegen werd de tijdelijk gesloten school te Soeliki
(Padangscho Bovenlanden) in dat jaar heropend.

Samenstelling van het o n d e r w i j z e n d

Aantal s c h o l e n
bij het einde

Als gevolg van de besproken veranderingen bedroeg bet
aantal gouvernements lagere scholen voor inlanders (zonder
de aan vijf der kweekscholen verhouden externen-scholen
mede te rekenen) bij het einde van 1887 op Java en Madura
201 (waarvan 1 tijdelijk gesloten) en op de buitenbezittingen
318 (waarvan 16 tijdelijk gesloten), te znmen met een
onderwijzend personeel van 1405 inlanders (verg. bijlage
W bierachter) en een totaal van p. m. 63 000 leerlingen
(verg. bijlage X hierachter). In liet volgende totaal-overzicht zijn de opgegeven cijfers in vergelijking gebracht
met die van de vier voorafgegane jaren.
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nog onbekend.

a)

Hieronder ook enkele teruggestelde onderwijzers en enkele onderwijzers, niet aan eene kweekschool opgeleid, die tijdelijk als hulponderwijzers werkzaam waren. Tevens zijn hieronder begrepen zij . die reeds aan de vereisehten van het eindexamen eener kweekschool hadden
voldaan en . in afwachting van plaatsing als onderwijzer, binnen of boven de formatie tijdelijk als hulponderwijzer benoemd of aan verschillende scholen werkzaam gesteld waren. Op Java en Madura waren op die wijze op 31 December 1887 werkzaam 54 candidnat-onderwijzers,
waarvan 29 behoorende tot- en 25 boven de formatie; op de Buitenbezittingen 44 candidnat-onderwizers . waarvan 35 behoorende tot- en
9 boven de formatie. Met de toepassing op hen van de bepalingen in Indisch Staatsblad 1887 n°. 239 (zie b!z. 113 hiervóór) was een
aanvang gemaakt.
Ook zijn . wat de jaren 1882 t/m 1884 betreft, onder deze rubriek begrepen 2 vrouwen, werkzaam aan de in 1885 opgeheven meisjesscholen te Padang en Fort de Koek.

I)

Omtrent het aantal der leerlingen die lij het einde van elk jaar nog ingeschreven waren . zijn voorshands geene mededeelingen verstrekt.
De in bovenstaand overzicht voorkomende opgaven betreffende het aantal leerlingen die gedurende elk der jaren 1883 en 1884 waren ingeschreven geweest, zijn ten opzichte van de iiuitenbezittingen niet volledig, daarliet uitgetrokken totaal slechts betrekking heeft tot
respectievelijk 308 en 305 van do t i l ra :;11 scholen.

c)

De getallen waarbij een * is geplaatst zijn ontleend aan verbeterde opgaven.

Wat den leeftijd der leerlingen aanga it, zoo bleek uit
verschillende inspectie-rapporten dat bij voortduring nog
hier en daar moest worden aaugedronge 0 op eene zooveel
mogelijk juiste toepassing van het De paalde hij Indisch
Staatsblad 1886 n°. 47 (zie vorig versla: " hlz. 92), dat aan
leerlingen ouder dan 17 jaren het verder bezoek der scholen
behoort te •worden ontzegd.
Overvulling van scholen met leerlingen buiten verhouding
tot het aantal beschikbare zitplaatsen of de capaciteit der
schoollokalen werd herhaaldelijk opgemc rkt. Bij eene circulaire van den directeur van onderv. rja, eeredienst en
nijverheid, dd. 19 September 1887, we den de betrokken
') I a 't vorig verslag (blz. 91) is ten onrechte Eri vermeld als
gelegen op Amboina.

autoriteiten aangespoorr1 cm aan dit misbruik een einde te
maken.
Van de hun verleende bevoegdheid tot vaststelling van
hetgeen buiten het verplichte leerplan aan de verschillende
openbare lagere scholen mag worden onderwezen, werd
door de inspecteerende ambtenaren , ieder in zijn ressort,
gebruik gemaakt. In dat opzicht is thans meer eenheid gebracht, echter zonder daarl ij het verschil in behoeften
aan onderwijs voor verschillende streken en scholen over
het hoofd te zien.
De proef met het geven van onderwijs in vlechtwerk en
anderen cenvoudigen handenarbeid aan de kweekschool te
Atnboiua en enkele gewone inlandsche scholen in de
residentiën Amloina en Menado (zie vorig verslag blz. 92)
had, blijkens de ingekomen rapporten, op vele scholen
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bevredigende en hier en daar zelfs verrassende uitkomsten
opgeleverd. Ten einde echter een beter oordeel daaromtrent
te kunnen vellen, word machtiging verleend om do proef
nog gedurende een jaar voort te latten.
Enkele onderwijzers moesten in het afgeloopcn juar wegens
plichtverzuim ot wegens ongeschiktheid ontslagen of teruggesteld worden. Daarentegen werden een paar anderen, die
vroeger ontslagen waren, weder tijdelijk, en we) als hulponderwijzer, te werk gesteld , en werd te Amboina een
onderwijzer der 2de klasse wegens betoonden ijver en
plichtsbetrachting bevorderd tot de 1ste klasse.
Wat de schoolgebouwen betreft, kan nog, behalve hetgeen in het vorig verslag werd medegedeeld, worden aangeteekend, dat in de Minaliassa in 1887 tweo schoolgebouwen
werden betrokken van eenvoudige constructie, gebouwd
naar een model door den adjunct-inspecteur te Amboina
aanbevolen. Te Kakas, mede in de Minahassa, werd, op
verzoek, het schoolgebouw afgestaan aan de bevolking,
die aannam het te onderhouden. De betaling vau schoolgeld kwam daardoor, overeenkomstig het bepaalde bij
art. 6, al. 2, van het Koninklijk besluit opgenomen in
Indisch Staatsblad 1871 n°. 104, te vervallen. Eene belangrijke toeneming van het aantal leerlingen was hiervan het
gevolg. In de residentie Amboina zijn alle schoolgebouwen
door de bevolking opgericht. In de residentie Tiinor is alleen
de school ter hoofdplaats Koepang in een gouvernements
gebouw gevestigd. Overal elders in dat gewest wordt school
gehouden in daartoe door de bevolking opgerichte loodsen,
die echter veelal weinig aan het doel beantwoorden. Ook
te Penjingat en Dai (residentie Riouw en onderhooriglieden)
zijn de schoolgebouwen door het inlandsen bestuur opgericht. Wegens het afstaan van haar kerkgebouw ten dienste
van de openbare inlandsche school aldaar, wordt sedert
1 Januari 1887 aan de inlandsche Christengemeente te
Toegoe (afdeeling Meester-Cornelis der residentie Batavia)
eene som van f 10 'smaauds als vergoeding uitgekeerd.

1 Uooiiii-ch-Katholiüke te Atapoepoe in Midden-Timor. Wat
de overige particuliere scholen in de buitenbezittingen betreft, op uit. 1885 ten getale van 71, doch een jaar later
83, zoo klom het aantal negorijscholon op de Sangi-eilanden
(residentie Menado), nieerendeels opgericht door de aldaar
gevestigde zendelingen, van 29 tot 34, vermoedelijk door
ophefling van 4 bestaande en opening van 9 nieuwe scholen ,
en op het eiland Rotti, door de opening van eene school
te Inggoefao, vau 15 tot 16. Ook werd eene nieuwe particuliere school geopend te Boengoes (Padangsche Benedenlanden) en werd in de residentie Amboina het aantal
schooltjes van inlandsche godsdienstonderwijzers (Christenen) van 19 tot 24 uitgebreid. In het geheel dus bedroeg het aantal particuliere scholen buiten Java en
Madura op 31 December 1886 282 (waaronder 3 zendiugsscholen op het eiland Savoe die tijdelijk gesloten waren),
tegen eeu totaal van 258 op 31 December 1885. In het
genot van subsidie waren 3 dezer scholen , zijnde die te
Soeloean en Bengkol in de Minahassa en die te Negara in
de afdeeling Djembrana op Bali.
Voor 12 vau de bedoelde 282 scholen is het aantal leerlingen niet opgegeven. Bij de overige 270 (daaronder de
3 op Savoe die in den loop van 1886 tijdelijk gesloten
werden) waren gedurende dat jaar ingeschreven geweest
15 363 (10 792 jongeus en 4571 meisjes), welke cijfers,
volgens de thans ontvangen verbeterde opgaven, over 1885
bedragen hadden 15030 (10472 jongens en 4558 meisjes) bij
253 scholeu die op 31 December 1885 nog in werking waren
en bij 1 die in den loop van 1885 gesloten was geworden.
Aan subsidiëu en tegemoetkoming in de kosten vau eerste
inrichting werd in 1887 uit 'slands kas, volgens voorloopige opgaven, f 10 370 uitgekeerd, tegen f 9570 volgens
verbeterde opgaven in Ï886. Een subsidie van f 500 werd
in 1887 o. a. uitgekeerd tot instandhouding en uitbreiding
van eene weefschool voor inlandsche meisjes te Tandjong
Pandan (Billiton). Bij voortduring bleef ook eene toelage
van regeeringswege uitgekeerd aan 15 Dajaksche onderwijzers in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo , in dienst van het Rijnsche Zendelinggenootschap,
voor het door hen ook gegeven maatschappelijk onderwijs.
Volledige opgaven omtrent de getalsterkte van het aan
de particuliere scholen verbonden personeel of hunne inkomsten zijn niet verstrekt. Van de particuliere scholen
op West-Java stonden er in 1887 11 onder de leiding van
7 Europeanen, 1 Chinees, 2 inlandsche Christenen en 1
inlander. Bij een dezer scholen waren 2 Am bonsche Christenen als helpers werkzaam. Voor Midden-Java werden
opgegeven : a. bij de gesubsidieerde scholen 35 onderwijzers
en 8 helpers; b. bij de niet-gesubsidieerde scholen 9 onderwijzers en 6 helpers; en c. bij de zendingsscholen 4 zendeling-leeraren , 4 hulponderwijzers en 6 kweekelingen.
In 1886 waren in de Minahassa bij de 112 Protestantsche
zendingsscholen 188, aan de 13 Roomsch-Katholieke 38
en aan de 4 negorijscholen 4 personen werkzaam. Op de
Sangi-eilanden (34 scholen) werd toen door 34 personen
onderwijs gegeven ; bij de 24 schooltjes op Amboina, Ceram,
Boeroe en de Zuidwester-eilanden door 16, bij de school
te Atapoepoe op Tiiuor door 4 en bij de 16 scholen op Rotti
door 16 personen. De onderwijzers op de scholen van het
Rijusche Zendelinggenootschap in de residentie Tapanoli,
wier getalsterkte niet is opgegeven , waren voor het meerendeel gevormd op de particuliere kweekschool te Pansoerna-pitoe en voor een deel ook aan het seminarie te Depok
(residentie Batavia). Ook omtrent de leerlingen dier scholen,
in het bijzonder van de zendingsscholen, bleven de berichten spaarzaam. Van de zendingsscholen op Sumatra
werd bepaaldelijk gemeld dat zij ook bezocht werden door
niet-Christeneu. De zendingsschool te Modjowarno (Soerabaija) werd in 18S7 o. a. door 234 Mohammedaansche
kinderen (210 jongens en 24 meisjes) bezocht.
Nog kan worden aangeteekend dat in 1887 de gesubsidieerde school te Negara (eiland Bali), wegeus ontstentenis
van personeel, tenietging, en dat vau de vier negorijscholen in de Minahassa (Menado) 2 werden opgeheven ,
waardoor van deze soort van scholen alleen nog 2 gesubsidieerde bleven voortbestaau.

Particuliere scholen. Het aantal particuliere scholen op
Java en Madura nam in 1887 toe van 101 tot 103, namelijk
dat der zendiugsscholen van 27 tot 28 en dat der overige
van 74 tot 75. De bijgekomen zendingsschool was die te
Sambiroto (residentie Kediri). Van de andere (niet-zendings-)
scholen werden er 5 gesloten (die te Popongan en te Aliau in
Bagelen, te Tegalredjo in Kadoe en te Tjepoko en te Blitar in
Kediri), terwijl 2 in de residentie Tagal (te Oeloedjami en te
Kebaloetan) met elkander vereenigd werden. Daarentegen
werden 7 nieuwe geopend, als: 2 ter hoofdplaats Batavia
(te Kampong Moeka en te Pekodjan), 2 in de residentie
Rembang (te Bowerno en te Kalitidoe), 1 in de residentie
Soerabaija (te Plosso) en 2 in de residentie Soerakarta (te
Kartasoera en te Mergaredja). Van de bedoelde 103 scholen
werden er 55 door het Gouvernement gesubsidieerd (l meer
dan bij het einde van 1886). Vier kwamen voor het eerst
voor geldelijke ondersteuning in aanmerking (die te Djabon,
Gemekan en Djetis in Soerabaija en die te Ngabar in Kediri);
daareutegen kwam die te Kemiri (Madioen) voor subsidie
niet verder in aanmerking en verviel ook het subsidie voor
de opgeheven scholen te Popongan en Tjepoko. Tot de
gesubsidieerde scholen behoorde, evenals op uit. 1886,
1 zendingsschool (te Sainarang). Op de nieuwe school ter
hoof 1 plaats Batavia (te Kampong Moeka) werd door een Europeaan aan inlanders en Chineezen onderwijs gegeven in het
lezen en schrijven van de Maleische taal met Latijnsche
karakters. Op die te Pekodjan werd aan Chineezen onderwijs
gegeven in de Engelsche taal door middel van het Maleisch.
Over 1887 waren bij 107 van de 109 particuliere scholen
die gedurende dat jaar of gedurende een ge leelte daarvan
in werking waren geweest (van 2 scholen is ter zake ^een
opgaaf ontvangen) ingeschreven geweest 7721 leerlingen
(waaronder 454 meisjes), tegen 779 i (waaronder 450 meisjes)
gedurende 1886 bij de 101 scholen , nopens welke over
dat jaar opgaven waren ontvangen.
Ten aanzien van de particuliere scholen op de bnitenbezittingen zijn nog over geen later tijdvak dan 1886 gegevens voorhanden. Gedurende dat jaar vermeerderde het
aantal zendiugsscholen aldaar (waaronder 14 RoomschKatholieke scholen) van 187 tot 199 (waaronder 17 RoomschKatholieke scholen), alzoo eene vermeerdering van 12
Schoolverzuim en mutatiën. Hoewel hierin over het alscholen, namelijk 7 in de residentie Tapanoli, 4 in de gemeen eenige verbetering was op te merken, bleef het
Minahassa (2 Protestantsche en 2 Roomsch-Katholieke) en schoolverzuim op vele openbare en bijzondere scholen nog
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zeer groot. Slecht! enkele scholen inuakteu ten dezo eeiie
gunstige uitzondering. Hulp door de leerlingen aan hunne
ouders verleend , bij huishoudelijke bezigheden of bij dan
veldarbeid, werd algemeen als de voornaamste reden van
het onregelmatig bezoeken der scholen opgegeven. Ook

de mutatiën bleven op net meorendeol dar scholen bijzonder

sterk. Da meeste leerlingen verlieten do school uit de
laagste klasse, na een weinig lezen, schrijven en rekenen to
hebben geleerd , zoodat slechts aan een zeer klein getal een
certificaat van goei volbrachten cursus kon worden uitgereikt. Van Midden-Java vindt nieu vermei 1 dat in 1887 181:5
teerlingen de particuliere scholen aldaar verlieten , waarvan
niet minier dan 1230 uit de laagste klasse. Ook in dit
opzicht maakten enkele scholen esne gunstige uitzondering.
Leermiddelen. In het begin van 1888 verscheen te Batavia
ter landsdrukkerij een catalogus van boeken, kaarten,
atlassen en andere drukwerken, in voonaad bij 's lands
depot van leermiddelen , waarvan de eerste afdeeling, als
een vervolg op den in 1885 afzonderlijk uitgegeven cata
logus, eene opgave met prijsbepaling bevat van de leermiddelen voor inlandsen onderwijs en van de werkjes voor
iulandsche volksleotuur geschikt. Blijkens eene in die::
catalogus voorkomende toelichting worden alle daarin
genoemde werken en kaarten, met uitzondering van enkele
niet voor den verkoop oestenid, voor zoover per post verzendbaar, portvrij aan .aanvragers verzonden, zoodra de
betaling per postwissel of in contanten heeft plaat* gdiad.
Manuscripten voor schoolwerkjes werden ook in 1887 niet
aangekocht. Enkele ter uitgave aangeboden handschriften
moesten , als minder geschikt voor eene uitgave van regeeringswege, aan de samenstellers teruggezonden worden.
De landsdrukkerij te Batavia leverde in 1887 af te:, dienste
van het inlandsen onderwijs 2 nieuwe werken in het Soendaasehf Warnasari II en 111) en (5 herdrukken , waaronder 5
van Maleische Doeken en 1 van een Javaanaoh werk.
De uit genoemd depot in 1887 aan bdzoudere inrichtingen of aan particulieren gedane verstrekkingen vertegenwoordigden , volgens voorloopige opgaven, eene waarde
van f 1229, tegen f 1255 in 1886 en f 1275 in 188Ó. Bij
de debitauten buiten Batavia werd in 18SG out vangen
f 986, tegen f 1130 in 18S5 en f 1627 in 1884. in den
loop van tiet jaar I8ö7 werd het aantal de bitanten, wegens den zeer geringen afzet op enkele plaatsen , op Java
en Madura verminderd met 1 en op de ouitenbezittingen
met 3. Nieuwe debitauten werden met aangewezen , zoodat
hun aantal bij het einde van 1887 bedroeg 58 (op Java
en Mndura 27 en op de buitenbezittingen 31). Aan Benige
Christengemeenten in de residentie Amboina werden ten
behoeve van in dis gemeenten opgerichte kleine godsdienstscholen op nieuw gratis eenige leermiddelen verstrekt.

guuvernementssohoten opgedane kennis in het lozen en
schrijven van de landstaal aan enkele familieleden of eigen
kinderen mededeelen. To Batavia wordt door Europeanen
en Chineeun, en in du afdeeling Buitenzorg ook door inlanders, tegen geringe belooning of tegen bet verrichten
van huiselijke diensten, privaat onderwijs gegeven aau
personen die zich voor mandoor of schrijver wenscben te

bekwamen. Met betrekking tot de afdeeling Silaijoe(SoerabaUa) wordt gemeld dat het schrijven op lontarbladen,

waarbij uien zich, evenals op Bali, vaneen mesje bedient,
bij voortduring door de bevolking beoefend wordt. Het particulier onderwijs, dat, blijkens het Vorig verslag (LI/.. 93)
te Ngampel in de residentie Soerakarta door een Europeaan
aan de kinderen van den regent van ifoijolali werd gegeven ,
is na de verplaatsing van dat inlandscb hoofd gestaakt.
Onder de bevolking in de residentie Palembang is de kennis
van het Maleisch letterschrift vrij algemeen. Ook het
schrijven met Latijnsche karakters wordt door haar beoefend.
In de residentie Oostkust van Sumatra komt buiten de
godsdienstscholen privaat onderwijs niet voor. Werkelijk
ontwikkelde inlanders worden daar. volgens de ontvangen
me ledeelingen , niet aangetroffen. Iu de afdeeling Painan
(Sumatra's Westkust) wordt te Batang Kapas door een
vaccinateur en te Goeroen door een adjunct-djaksa eenig
onderwijs gegeven in het lezen en schrijven van het Maleisch en van het rekenen. Het aantal hunner leerlingen
is niet opgegeven. Als eene bijzonderheid kan nog worden
me legedeeld, dat ter hoofdplaats Pasoeroean in 1887 ten
behoeve van hen , die zich voor het gewestelijk inlandsen
ambtenaarsexamen (zie vorig verslag l>lz. 94) wenscben te
bekwamen en liie tj oud zijn om op de gouvernemeutssc::olen te worden toegelaten, een avondcursus is geopend

door het hulppersoneel \an de openbareinlandsche scnool

aldaar. Van die gelegenheid werd in 1887 dour 65 personen
gebruik gemaakt. Te Klatten (.Soerakarta) werd door den
onderwijzer van e gouvernement* inlandscue school een
namiddagcursus geopend, waarvan kinderen van inlanders
on Chiueesen gebruik maakten. Het aantal leerlingen
bedroeg gemiddeld 30 per dag.
Particuliere scholen coor vreemde oosterlingen. Omtrent
ds particuliere scholen, speciaal voor vreemde oosterlingen,
zijn geen andere bijzonderheden vernomen dan de volgende
cijf ropgavvn betreffende de Chineesche scholen.

GEWESTEN.

J a v a en
Batavia (behalve de afd. Buitenzorg)
Preanger .Regentschappen . . .
Cheribon
Tagal
Pekalongnn
Samarang
Japara.
1886.
1887.
Kembang.
(Verbeterde
(Voorloopige
Soerabaija .
en
Pasoeroean .
Opga* -)
opgaven.)
Proboünggo.
Traktementen, leermiddelen, enz. . f 982 431,575 f 994G98,05
Bezoeki . .
Gebouwen en huishuur
80 851,92
82 789,22* Banjoemas .
Kadoe. . .
Tezamen
f 1 003 283,49s f 1077 487,27 '* Djokiokarta.
Keiliri. . .
Geïnde schoolgelden
f
72 774,79 f
G7 957,64» Madioen .
Verkoop van iulandsche boekwerken.
2 215,37
2 120,45* Madura . .

Geld'lijk overzicht. Uit liet volgende overzicht kan blijken
hoeveel in 1886 en 1887 uit 's lands kas voor het inlandsen
onderwijs werd besteed en hoeveel wegens schoolgelden of
verkoop van boeken ontvangen werd.

Te zamcn . . . . f
Blijft alzoo ten laste van den lande . .

Geestelijke

scholen. M huis-

of

74 990,16 f
70 078,10
988 293,33» 1007 409,17»

ijehiiinhi'ids-rndcruijs.

Opgaven nopens het aantal Mohammedaansche godaJienstscholen en het cijfer der leerlingen zijn te vinden in afdeeling UI van dit hoofdstuk (zie lager lil/. 127).
Met opzicht tot het onderwijs, dat de bevolking zich verschaft buiten de scholen, valt nog bet volgende te vermelden.
Op Java en Madura bestaat schier overal gelegenheid tot
bet ontvangen van onderricht in het lezen en schrijven met
eigen letterschrift. In verschillende dessa's van MiddenJava zijn het veelal de dessaschrijvers, die hunne aan de
Handelingen der Htaten-Generaal. Bijlagen 188

-18S9.

Te zamen

Aantal
Aantal leerlingen
Chineesche
der Chineesche
scholen bij het
scholen bij het
einde van 1887. einde van 1887.
Madura
33
1

11
1
2
29
7
29
17
5
1
o

*

8
3
10
2
5
170

380
9
305
20
61
381
175
G95
355
228
39
48
53
1GG
?

1(8
20
119
3211

Buitenbezittingen.
Riouw en onderhoorigheden .
Billiton
Westerafdeeling van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden
Amboina

9
10
13
3
1

130
121
245
55
10

Te zamen. . .

36

561

Totaal-generaal

212

3772
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Afzonderlijk is nog melding gemaakt voor Java en Madura vun 20 Arabische scholen (Batavia 2 , Uheribon 2 ,
Samarang 4 , Pasoeroean 2 , Bezoeki 1 en Sladura9), met
een gezamenlijk aantal van 436 leerlingen, en van 6
Moorscue en 2 üengaleesche scholen te Samarang, met te
zamen 129 leerlingen.
II.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1.

Taahtudie.

Over hetgeen van gouvememeutswege voor de studie der
Indische talen werd verricht, is het volgende te melden.
De ambtenaar voor de beoefening der Indische talen ,
dr. H. NEUBRONNER VAN DEK TUUK , hield zich voortdurend
bezig me.t de verdere a-invulling van zijn Balineesch-Oinl
Javaansch woordenboek , waarvan in het begin van 1888
150 bladzijden ter verzending naar Nederland gereed lagen ,
ten einde, overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 94)
vermeld verzoek van den bewerker, waartegen de Indische
Regeenng g^eu bezwaar heeft g e m a a k t , hier te lande te
worden gedrukt. Het bijvoegsel tot het Aialeisch woordenboek van wijlen H. VON DE W A L L , hetwelk door dr. VAN
DKR TUUK zal worden geleverd, kwam nog niet gereed.
De vertaling van de Babad Soerakarta, waarmede de
ambtenaar dr. J. G. II. GUNNING zich bezig houdt, ondervond eenige vertraging, omdat eene diepere studie van de
Javuuiische geschiedenis daarbij noodig bleek dan aanvankelijk vermoed werd. Het scheen genoemden ambtenaar
toch t o e , dat deze Babad , die de in 1755 gemaakte verdeeling van het Mataramscbe rijk in de rijken Soerakarta
en Djokjokarta in dichtmaat behandelt, een grooter historisch karakter bezit dan vele andere Javaansclie geschiedverhalen vaa dien aard , waarom hij het wenschelijk achtte
al hetgeen de Babad leert, in bijzonderheden aan de geselde (kundige feiten te toetsen. Overigens hield dr. GUNNING
zich , buiten zijne werkzaamheden aan de afdeeling B van
Let gymnasium te Batavia. — waar hij, gelijk reeds vroeger
gemeld U , tijdelijk als leeraar is opgetreden , — bezig met
zijn werk over de Pandji-romam (zie vorig verslag blz. 94).
lu verband met de vele bronnen die daarvoor moeten
worden geraa lpleegd vorderde deze arbeid echter slechts
langzaam.
Do ambtenaar dr. J. L. A. BHANDES hield zich iu het
begin van 1887 onledig met een nader onderzoek van de
taalpiveven van S u m a t r a , hetwelk ondernomen moest worden met het oog op de door den adviseur-honorair voor
inlandsche zaken, den heer K. F . H O L L E , samengestelde
en reeds bij 't vorig verslag gepubliceerde taalkaart van
genoemd eiland. Het onderzoek naar den inhoud der opschriften op beschreven sternen en koperen platen hoeft
daardoor niet dien voortgang gehad als wel wenschelijk
geacht moest worden. Nochtans heeft bedoeld onderzoek
niet stilgestaan, daar het steeds als hoofdzaak wordt beschouwd. Van eenige zijner bevindingen ten deze deed
dr. BRANDES , evenals in 1886, mededeeling zoowel in de
notulen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen als in een opstel, getiteld: »een Jayapattra
of acte eeuer rechterlijke uitspraak van Caka 8 4 9 " . Dit
opstel, voorkomende iu het tijdschrift voor Indische t a a l - ,
l a n d - en volkenkunde (deel XXXII) bevat ook eenige opmerkingen over het eigenlijke tijdstip en het verloop van
den Hindoe-invloed op Java. In deel XXXI van het evengenoemde tijdschrift komt voorts een stuk voor van zijne
hand , getiteld : » Nog eenige sporen van de oudheidkundige
verrichtingen van den luitenant der genie H. C. COHNELIUS",
waarin eenige bijzonderheden worden medegedeeld omtrent
hetgeen door genoemden officier , bijgestaan door :!en heer
J . \V. B. WARDENAAR , in het begin dezer eeuw verricht
werd bij zijn on lerzoek van de ruïnen van Middbn-Jara.
Sinds de laatste maanden van het afgeloopen jaar had
dr. BRANDES de beschikking over een Javaanscheu schrijver,
die hem in het belang zijner studiën tijdelijk door de Indische Regeering was toegevoegd.
Omtrent den arbeid van den ambtenaar mr. dr. J. G. G. JONKER is aan te teekeueu dat deze voortging met bet verzamelen
van handschriften, in de eerste plaats van die welke gedeelten bevatten van het groote Boegineesche heldendicht
>La Galigo", als ook met het bewerken van die handschriften
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om eene uitgave van de belangrijkste der in genoemd gedicht voorkomende episoden voor te bereiden. In de laatste
maanden van 1887 hield dr. JONKER zich buiten zijne
standplaats (Makasser) op,en wel te Birna (eiland Soembawa),
waarheen hij zich met vergunning van den gewestelijken
gouverneur had begeven ten einde zich op de studie der
Bunaneesehe taal toe te leggen. De uitkomsten zijner studiën hoopt hij spoedig in het licht te geven. Bij Indisch
besluit dd. 16 J u n i 1887 n°. bc werd voor dezen ambtenaar
eene instructie vastgesteld van ongeveer gelijken inhoud
als die welke reeds voor zijne ambtgenooten bestaan , behoudens dat hem daarbij is opgedragen de studie in
het bijzonder der Makassaarsche en Boegineesche talen en
zooveel mogelijk die der andere in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden gesproken wordende talen.
De ambtenaar voor de beoefening van Indische t a l e n ,
tevens adviseur voor Oostersche talen en het Mohammedaansche recht, mr. L. W . C. VAN DEN BERG, wieu in
Juni 1887 een verlof naar Nederland verleend was (zie
vurig verslag blz. 9 4 , noot 1), bad vóór zijn vertrek een
aanvang gemaakt met een werk over de Arabische en
Maleische bronnen van bet inlandsch recht, ten einde deze
algemeen toegankelijk t e m a k e n . De voortzetting van dezen
arbeid il door hem hier te lande ter hand genomen.
Van het Nederlandsch-Chineesch woordenboek van den
hoogleeraar dr. G. SCHLEGEL verschenen weder drie afleveringen , waardoor de eerste drie deelen voltooid zijn en
met het vierde een aanvang is gemaakt De omvang waarop
het woordenboek werd geraamd, zal vrij belangrijk worden
overschreden, tengevolge van het beschikbaar komen van
nieuwe bronnen, waarvan de bewerker tijdens zijn verblijf
te Batavia, waar het manuscript grootendeels werd samengesteld , geen gebruik kon maken. De termijn van zes
j a r e n , waarvoor in 1881 ten behoeve van de uitgave van het
woordenboek een jaarlijksch subsidie van f 4000 werd verleend (zie het verslag van 1882 blz. 103), is dientengevolge
met hoogstens drie jaren verlengd.
Het door den sedert gepensio'jneerden controleur bij het
binnenlandsch bestuur op Java H. J. OOSTING bewerkte
Nederlandsch-Soendaasch woordenboek (zie het verslag van
1886 blz. 8;l) kwam in September 1887 gereed. De reeks
der d e r dien ambtenaar samengestelde hulpmiddelen voor
de beoefening der Soendasche taal is daarmede voltooid.
Aan het Koninklijk Instituut voor de t a a l - , land- en
volkenkunde van Nederlandse!)-Indiö is van regeel ingswege
een subsidie van f 2500 toegestaan voor het i n ' t licht geven
van eene eerste proeve van grondige bewerking der
Atjehsche t a a l , namelijk van eene spraakleer en een
woordenboek, samengesteld door den heer K. F . V A N
LANGEN , laatstelijk assistent-resident in Atjeh.
§ 2.

Oudheidkunde.

De in 1886 ontdekte tempelgroep op den Goenoeng Idjo
in Djokjokarta (zie vorig verslag blz. 95) is in het afgeloopen jaar door de Vereeniging voor oudheid-, t a a l - , l a n d en volkenkunde te Djokjokarta nader onderzocht. Het
verslag van dat onderzoek z a l , vergezeld van eenige t e keningen , in het tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap worden opgenomen. De door de Indische Regeering
ter beschikking van deze Vereeniging gestelde teekenaar
moest, in verband met zijne overplaatsing bij den spoorwegaanleg ter Westkust van Sumatra, tegen het einde
van 1887 zijn arbeid staken.
Eerst onlangs is de Regeering in het bezit gekomen van
de noodige gegevens voor de raming der kosten verbonden
aan de eventueele ontgraviug van den voet van Börö-Boedoer
e:i aan het maken van afoeeldingen der zich daarop bevindende reliëfs. Ofschoon het werkplan nog niet in alle
bijzonderheden is vastgesteld, bestaat er grond om te vermoeden d a t , wanneer de noodige fondsen bij de begrooting
worden toegestaan, in den loop van het volgend jaar met
de ontgraving een aanvang zal kunnen worden gemaakt.
§ 3.

Natuurwetenschappen.

Magnetische en meteorologische waarnemingen.
Het Europeesch en inlandsch personeel van het observatorium onder-
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ging gedurende het jaar 1887 geeno veran lering. De uur-

waarnemingen werden onafgebroken voortgezet, terwijl i!e
observaties, door rniildel vim de zelfregistreerende instru*
rnenten verkregen , niets te wenschcn overlieten. Ann de
observatoria te Parijs en Londen werden wederom, op
verzoek, afdrukken van photographiën toegezonden, terwijl
aan de wetenschappelijke commissie, welke zich in Hagelend
heeft gevormd met bet doel om de verschijnselen van het
aardmagnetisme te bestudeeren, medewerking werd toegezegd. In November zag het IXde deel der » Óbservations"
het licht, bevattende zoowel de meteorologische en magnetische waarnemingen gedurende het jaar 1886 verricht,
als de daaruit afgeleide uitkomsten. Terwijl vroeger op
ongeregelde tijden werd gepubliceerd, bestaat nu het voornemen jaarboeken uit te geven, waarvan dit het eerste
deel is. Met het drukken van bet VlIIste deel der » Óbservations", dat de meteorologische waarnemingen over
1883t/m 1885 zal bevatten, werd een aanvang gemaakt,
doch dewijl bij de landsdrukkerij te Batavia slechts een
beperkte lijd aan dezen moeilijken arbeid kan gewijd
worden, zal het afdrukken van dit deel niet dan langzaam
kunnen vorderen.
Onder de speciale onderzoekingen die ondernomen werden,
verdient vjrmelding de studie der getijden te Batavia en
de berekening van den omwetitelingstijd der zon uit magnetische en meteorologische waarnemingen. De uitkomsten
dezer onderzoekingen zullen in het jaarboek over 1887
worden gepubliceerd.
Aan de meteorologische waarnemingen die op verschillende punten der aarde geregeld en gelijktijdig werden
verricht ten behoeve van het meteorologisch station te
"Washington , werd sedert 1878 (verg. het verslag van 1879
blz. 1), ingevolge eeue machtiging van de Indische Regeering, ook deelgenomen op de schepen der Indische
militaire marine. .Met 1 Januari 1888 is echter bedeelde
machtiging ingetrokken, daar da bewuste gelijktijdige
waarnemingen gestaakt zijn geworden.
In Juli 1887 zag de 8ste jaargang van de » Regenwaarnemingen in Nederlandach-Indifi" (over 1*86) het licht. Bij
het einde van 1887 werd de regenval waargenomen op 182
stations, waarvan 100 op Java en Madura , 34 op Suinatra ,
6 op Bdliton , Banka en Iiiouw, 9 op Borneo , 17 op Celebes,
2 op Bali en 14 op verschillende punten elders in den
Archipel Het oostelijkste station is Dobo, gelegen op de
Aroë-eilanden op 134° 20' oosterlengte van Greenwich.
Het jaar 1887 kenmerkte zich door eene bijna voortdurend
de normale waarde overschrijdende bewolking, waardoor
de teiup.ratuur beneden het gemiddelde hleef. Over geheel
Java viel geiurende de maanden Januari en Februari
merkwaardig weinig regen; de totale regenval was echter
normaal. Op Borneo, Celeues en in de Molukkeu viel meer
regen dan het gemiddelde dat uit de waarnemingen over
vorige jaren was af te leiden. De grootste regenval, berekeud over het geheele jaar 1887 , deed zich op Java voor
te Pelar.toengan en op Sumatra te Padang, met respectievelijk 4960 en 4654 mm. Daarentegen werd op gemelde
eilanden de kleinste regenval waargenomen te Pasoeroean en
te Kotta Radja (734 en 1695 mm.). Op de overige eilanden
van den Archipel was Saparoea de plaats waar de hoeveelheid gemeten regen liet grootst (4047 mm.) en Boeleleng
de plaats waar zij het kleinst was (1052 mm.).

van eene wetenschappelijke expeditie naar de Obi-eilanden

freeidentie Ternate), waarvan melding gemaakt werd np

blz. 95 van het vorig verslag, werd in den loop van ^ 8 7
door de Indische Regeering eene beslissing genomen. Daarbij verklaarde zij zich bereid om aan het Genoot.schap
voor e.lk der jaren 1888 en 1889 , bijaldien de hegrooting
daarvoor de noodige gelden aanwees, een subsidie van
f 10 000 te verleenen , ouder voorwaarde echter dat een
der kleine Soenda-eilanden tot het doel van den tocht
gekozen werd, bij voorbeeld Snembawa of Floret, dio
daarvoor, naar hare meening, een nuttiger veld aanboden
dan de Obi-eilanden.
Alvorens voorgoed hare keuze bij Flores te bepalen en
daartoe met de reeds aangevangen voorbereiding voort te
gaan , heeft het Genootschap in den aanvang van 1888,
in verband met de kort te voren dooreen naar het binnenland van Flores gezonden gouvernements-ambtenaar aldaar
ondervonden bejegening (zie blz. 24 hiervóór), aan de
Indische Regeering de vraag onderworpen, of het niet meer
aanbeveling zou ver'üenen bet onderzoek op een der andere
kleine Soenda-eilanden te doen aanvangen. De Indische
Regeering heeft daarop geantwoord, dat de op Floret ondervonden moeilijkheden, waarop het Genootschap doelde ,
baars inziensgeene reden zouden behoeven op te leveren om
van het onderzoek aldaar af te zien, maar dat, indien het
Genootschap aan eenig ander eiland der kleine Soenda-groep
de voorkeur mocht geven , daartoe algehe< Ie vrijheid gelaten werd. Voor zooveel noodig werd tevens onder de
aandacht van het Genootschap gebracht, dat inde minder
bekende streken van den Oost-Iuiischen Archipel, die
bij voorkeur voor nader onderzoek in aanmerking komen ,
het Nederlandsch gezag niet op zoodanige wijze wordt
uitgeoefend , dat de onderzoekers absoluut voor allen tegenstand en molest kunnen gewaarborgd worden, zoodat Ten
deze veel aan hun eigen beleid m o t worden overgelaten.
Inmiddels heeft het Genootschap , zonder geldelijke ondersteuning van regeeringswege , een wetenschappelijkeii tocht
doen ondernemen naar de Kei-eilanden (residentie Amboii.a).
In het begin van :888 is de uitgezonden expeditie, bestaande
uit een marine-officier voor het geographisch- enee:j mijningenieur voor het geologisch onderzoek, in Indië aangskomen. Den lOden Maart jl. vertrok laatstgenoetn ie vau
Batavia naar het terrein van onderzoek , daar het. anders
lid der expeditie wagens ziekte voorloopig te Batavia ma st
achterblijven. ') Aan de expeditie werden ten élève-inantri
en een der bedienden van 's lands plantentuin te Buitenzorg toegevoegd, aan wie de inzameling van planten ,
gewassen en zaden en in het algemeen het bijeenbrengen
van gegevens voor de kennis vau de flora der Kei-eilanden
is opgedragen. De resident van Amboiua werd door de Indische Regeering van instructiën voorzien, opdat de expeditie in haar onderzoek zooveel mogelijk zou worden gesteund.
Van den verdienstelijken particulieren geneesheer te Laboean Deli (Oostkust van Sumatra) dr. B. HAGEX werd
bericht ontvangen dat hij zich ook in 1887 met wetenschappelijke onderzoekingen op ethnologisch, botanisch en
zoölogisch gebied bezig had gehouden. Overigens werden
met hetzelfde doel gedurende eenige maanden van 1887
door den Oostenrijkschen baron Vo» BRENNER reiz"n gemaakt in de bovenstreken van de afdeeling Ueli. Van daar
had hij zich , dwars door de Battak-landen , waarbij het
Natuurkundige, ethnographische en geographische mededee- Toba-tneer gedeeltelijk werd overgestoken, naar de Westlingen. De iu 't vorig verslag (blz. 95j bedoelde Leschrijving kust van Sumatra begeven. Wat den uitslag van dezen
van de dienstreis van den assistent-resident S. W. TROMP JR. tocht betreft, is slechts vernomen dat over het algemeen
naar de bovenlanden van Koetei (Oostkust van Borneo), de bevolking den reiziger goed ontving, behalve op het
is thans opgenomen in deel XXXII van het tij laobrift van het schiereiland in genoemd meer, waar de bejegening minder
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. welwillend was, met de bedoeling om den bezoeker geld
De uitgave van de beschrijving der reis van den Deen- afhandig te maken.
scheu uatuurondcrzoeker O BOCK , in diezelfde streken (van
Ter westkust van Atjeh hield zich in 1887 mede een
Koetei naar Bandjermasin), waarvan in 1881 het eerste vreemde reiziger op, namelijk de Russische baron M. VON
gedeelte het licht zag (zie het verslag van 1882 blz. 104), HEDEXSTRÖM. Zijne nasporingen droegen echter niet zoozeer
werd in het laatst van 1887 voltooid. Aan het werk, dat een wetenschappelijk karakter, maar schenen hoofdzakelijk
door de zorg van het Koninklijk Instituut voor de taal-, de voorbereiding van eene onderneming voor goudontgiuland - en volkenkunde van Nederlaudscu-Indië het licht ning ten doel te hebben. Tegen de voortzetting van deze
heeft gezien , is eeue historische inleiding over Koetei en onderzoekingen is echter door de Indische Regeenng beonze betrekkingen tot dit leenrijk toegevoegd van de hand
van den heer TROMP voornoemd.
') De mededecling op blz. 19 hiervóór, volgens welke beide
Op het verzoek vau het Aardrijkskundig Genootschap leden der expeditie reeds aan de uitvoering hunner taak bezig wate Amsterdam, om een regeeringssubsidie ten behoeve ren , moet dus als eenigszins voorbarig worden beschouwd.
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getale vun 2b'8) die door de inlandsche bevolking als ge
neeskrachtig worden beschouwd.
Cultuurproeven werden genomen met coca, tengkawangplanten, den koeboou uit Venezuela en andera gewassen,
terwijl voorts aanplantingen werden gemaakt van gomlevereu ie boomsoorten >at Australië, jute (uit z.iden, ver
kregen van onzen consul te Ualcutta), polygala oleifera
(eene nieuwe olie-jirodueeeren .e plant uit Midden-Afrika),
Assam-thee, eastilloa elasttca (een Amerikaan scha caoutohouc-booni), enz.
Twee afleveringen van de » Annalesdu.lardin Botanique",
te weten deel VI (tweede helft) en deel VII (eerste helft),
verschenen in 1887. De eerstgenoemde aflevering bevat eene
door 6 platen opgehelderde verhandeling over eenige ge
slachten der arauaoeae van Nederlandsch-Indii, van de
hand van dr. J. O. BOKKLAGE, conservator aan 's Rijks
bar arinm te Leiden; voorts eene beschrijving van de ontwikkö'iiigsgesch:!'ei.is van een nieuwen .lavaanschen fuugus ,
met 2 platen, door dr. E. Fisons*, privaat-docent in de
plantenkunde te Bern; eetie door 12 platen toegelichte
monograpbie der Nederlsndsch •Indische dipterocarpeaa (tot
welke plantenafdeeling onder andere de kamfer-, tengkawaug- eu vele hars- en dammarboomeu behooreu), vande
band van genoemden dr. BURCK ; en eindelijk twee biologische aaoteekeniugen van denzelfden sohrjjver. De eerste
helft van het Vllie deel der » Annales" wordt geheel in
genomen door ;rie verhandelingen (allen mede door platen
opgehelderd) van dr. K. OORBEL. hoogleer»ar aan de univer
siteit
Marburg, die in 1886 zich gedurende geruimen
's Lands planten'nin U Ruiten:<rg en daarbij bliooreude tij' in te's landt)
pTantenruin aan kruidkundigestudiën beeft
imrichtÜMeu. Het uesoek aan 'slands planientuin was ook ge i j ' . !V' eerste dezer verhandelingen '«treft epip'>ytische
gedurende het afgeloojen jaar gro:>t. terwijl we .'er zooveel varens en mossen; in de andere wordt een onderzoek mede»
mogelijk voldaan 'ver I san de talrijke aanvragen om zaden gi leeld omtrent ie kiemingsgesohiederds van eenige Jaen stekken van nuttige gewassen en om collecties gedroogde vaan iche ver ma, terwql de derde verhandeling gewijd ":« aan
planten, vruchten en technische producten. De bestaan Ie de.i bouw der bloemen ■ *an ee:iig" Javasnsche cyperaceae.
betrekkingen met buitenlandsche inricbtingeii en NederVan de » Meledeelintten van slands plantentuin" verlandachs botauiscben tuinen werden onderhouiien en nieuwe s.-ii-en iiet vi rde gedeelte, bevattende eene studie van
betrekkingen van lieu aard aangeknoopt, waartoe vooral d". Bt:.cK over de koffflehladziekie en de middelen om
bijdro-g het Verbüjf in Europa van den directeur van den baar te bestrijden (o»': afgedrukt als bijvoegsel tot de
Buitenzorgschen tuin, dr. 31. TREUB, die in den aanvang Javasche Courant van 13 December 1887).
van 18*17 tot herstel van gezondheid een buitenlandeen
Met 'et biwerkeu en orlenen van het herbarium werd
verl f verkreeg, waarvan bij echter slechts gedurende circa
1 '/< jaar gebruik maakte. (In Mei jL haefc hij zijne functifin geregeld voortgegaan. Verschillende ambtenaren bij het
oinnenlandacb i.ectuur <..p en buiten Java droegen, door
te Buiten zorg hervat.)
gewassen en technische prcDoor z\jne bemoeiingen is hier te lande eene stichting toezending van merkwaardige
!
tot stand gekomen » Buitenzorgfonda" gebeeteo en onder ducten, het hunne ij tot uitbreiding der bes'aande col
beheer staande van de Koninklijke Acad»mie van Weien- lecties. Do reorganisatie va.i Le: museum kreeg in 1887
acbappen te Amsterdam, uit welk fo ' s . in verband met haar beslag. Diarin is thans eene uitgebreide carp dogiscbe
eene van regeringswege aan gemel Ie Ae; d'iuie toegezegde verzameling opgenomen , waaraan groote beh'iefte bestond.
sujijjletie van f 700 '.--jaars '), geregeld om Je twee jaren Van Ie bibliotheek, 'ie dagelijks voor het publiek geopend
(voor het eerst in 1890) aan een Nederlandscben kruid is, werd door belangstellenden een druk ge. ruik gemaakt.
Voor het eerst wordt, in het jaarverslag van 's lands
kundige de middelen zullen kunnen worden verschaft om
zich gedurende eenige maanden in den plantentuin en in plantentuin thans ook gehandeld over den aan de leiding
het botanisch laboratorium te Bnitenzorg aan plantknndige van den adjunct-directeur toevertrouwden gouverneuientsprueftuto van getahpertja-proiuceerende boomsoorten te
studie i te wij len.
in het district Tjitjoeroeg der residentie Preanger
Aan het door den adjunct-directeur van dan plantentuin, Tjipetir
Regentschappen
(p. m. 2o00 voet boven zee). De aanplan
dr. W. BuitCK, bij afwnsen van dr. TREUB, over hetafge- tingen aldaar bestonden
bij het einde van 1887 uit zes soorten
loopen jaar uitgebracht verslag omtrent den toestand van van getahpertja planten, te zameu 6267 stuks , waaronder
gemclden tuin en i!e daarbij hehoorende inrichtingen — 590 van palaquium gutta, 2370 van p. ohlougifoliuni en
welk verslag in zijn geheel is afgedrukt onder de bijvoegsels 385 van p. Borneënse, op welke drie soorten voor de uit
tot de Javasche Courant van 8 Juli jl. — valt overigens breiding dezer cultuur bet meest dient gelet te worden ,
het volgende te ontleenen.
daar zij de beste getahpertja opleveren die in de nijverheid
In den eigenlijken plantentuin onderging de kweekerij bekend is '). Ovtr het algemeen vereischen ne planten
eene aanzienlijke verbetering door den bouw van eene ruime veel zorg eu toezicht. De uitbreiding die in 1887 aan de
serre. De palmen-verzameling, die wegens baren rijkdom verschillende plantsoenen kon gegeven wordeu, was zeer
aan vormen reeds eene bepaalde vermaardheid in Europa beperkt; alleen voor p. oblongifolium en voor payena Leerii
heeft verworven, werd nog aanzienlijk uitgebreid. Ook in was «leze van eenige beteekenis, omdat van de eerste soort
andere opzichten deed de plantentuin verschillende aan zaden uit Poerwokerto (residentie Banjoeuias) *), van de
winsten. De bergtuinei werden met vele nieuwe planten
uit Australië verrijkt. Uit den acalemietuin te Utrecht
werd mede eene aanzienlijke collectie ontvangen. In den
>) De overige 2022 palaquium-planten behoorden tot de soorten
cultuurtuin werden naar het daartoe plantklaar gemaakt Treubii, Trcubii parvifoliuni en payena Leerii (respectievelijk 379,842
terrein, vroeger ing'momen door de (opgeheven) landbouw en 1701 stuks).
school en de woningen van de leerlingen, overgebracht
') In gemelde afdeeling Poerwokerto z(jn gedurende de jaren
alle in den plantentuiL verspreid voorhanden gewassen (ten 1883 tot en met 1887, met bemoeiing van den toenmaligen assistent■waar gemaakt (verg. vorig verslag bil. 804, zoomede
blz "..', ii ">t 2 , hi*rvóo>).
in Maart jL vertrok de AnisterdameohehoogleeraarMAX
WBOTCR, vergezeld van stjne echtgeuoote, uuur Nederlandscb-lndis. tnet b«st 'iel om op da eilanden Sumatra
eu Klorea soOlogipohe oiiJerzoekingsn in tp stellen Aan
dezen geleerd* n l door da Indische Begeering zooveel
mogelijk <!e behulpzame hand worden geboden.
Met bet oog "p het feit dat zicli herhaaldelijk vreemde
reiziger* naar Nederlandsch-Indii hegpven niet. het do '1
om Pthnographiscbe voorwerpen te verzamelen ten behoeve
van huitenlandsche musea, is in het afgeluopan jaar da
aan lacht van liet Indich Bestuur met aandrang gevestigd
op de belangen vau 's Rijks BthnogrHphiech Museum te
Leiden. Den tiouverneur-Üeueraal is o. a. In overweging
gegeven om, wanneer aan de bedoelde reizigers eeltige hij.
xoudert gunst wordt toegestaan, daaraan de voorwaarde
te verbinden dat een gedeelte <ler te verzamelen voorwerpen voor genoemd rijksmuseum moet worden afgeetaan.
Ter verbetering en aanvulliug van dr. J.J.PHÜOI.LANDER'S
» Handleiding
bij de lx oefening der land- en volkenkunde
vnn .X>derhindsch-Ind!e'' werdan in liet afgeloopeu jaar
ettelijke gegevens ontvangen. De medewerking bleef echter
bene len ttct verwachting, terwijl hst geleverde onvoldoende
bleek om daarop eene herziening van gemeld handboek te
gronden. Intussehen zijn door onderscheidene bevoegde
personen neg bijdragen toegezegd.

») liet „ Buitenzorgfonds" bestaat uit een door particulieren bijeengebracht kapitaal van f 16 000, dat op een der grootboeken van
de Nationale Werkelijke Schuld is ingeschreven. De rente daarvan,
vermeerderd met de bovenbedoelde suppletie, zal dus om de twee
jaren voor het aangegeven doel telkens f 2500 beschikbaar doen zjjn.

resident, op verschillende plaatsen particuliere aanplantingen tot stand
gebracht met zaden en planten, grootendeels uit 's lands plantentuin
verkregen. In een drietal proeftuinen lnj kolflepakhuizcn aldaar, op
verschillende begraafplaatsen en passars, op erven van inlandsche
scholen , op weidegronden , langs de wegen, op erven , in afgeschreven koftietuinen , enz. vindt men thans in Poerwokerto aanplantingen
van nuttige gewassen , die zorgvuldig worden onderhoudt n. Het getal
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andere soort zaden uit 's lands plantentuin konden worden
verkregen. Van p . oblongifolium bezit de plantentuin geen
enkel volwassen exemplaar, van p. g u t t a en p. Borneënse
slechts 3 s t u k s , die echter niet geregeld vrucht d r a g e n ,
zoo lat daarvan in 1887 geen enkele zaadkorrel werd geoogst,
evenmin als van p. Treubii en zijne variëteit parvifolium.
De uitbreiding kon dus hoofdzakelijk slechts langs ongeslachtlijken weg geschieden, eene methode, die gelukkig
met geene bezwaren gepaard g a a t , alhoewel slechts wei
nige percenten der tjangkokkans (die verkregen waren in
den aun den plantentuin verbonden cultuurtuin) wortels
vormden. Voor 1888 waren echter om verschillende redenen
de vooruitzichten op eeue beduidende vermenigvuldiging
gunstiger. Bovendien liet het zich aanzien dat dan de
>roeftuin met een paar nieuw ontdekte soorten uit Benkoeen en de Westerafdeeling van Borneo zou verrijkt worden.
Deels om hare cultuur op 2000 voet hoogte boven zee te
beproeven, deels ook om in den proeftuin na verloop van
weinige jaren eeu product te kunnen winnen, waarvan
de opbrengst geheel of ten deele de kosten van de aan
plantingen van getahpertja-boomen zal kunnen bestrijden,
zijn te Tjipetir nog in den grond gebracht drie soorten
van caoutchouc-planten en twee soorten van t e n g k a w a n g p l a n t e n , die er goed voortkomen.

{

§ 4. Genootschappen, ter bevordering van wetenschappen
en nijverheid; tijdschriften en nieuwsbladen.
Sedert de mededeelingen in het vorig verslag gaf het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
van zijne notulen deel XXV en van zijn tijdschrift de
vervolg-afleveringen van deel XXXI eu de afleverin
gen 1 , 2 en 3 van deel XXXU uit. Onder de daarin
opgenomen stukken komen, behalve de bierboveu reeds
vermelde verhandelingen van dr. BKANDES en van den
heer S. W. TROMP J H . , nog de volgende bijdragen voor:
mededeelingen omtrent opschriften op beschreven steeueu ,
onder anderen omtrent die van den batoe-toelis van Batavia
en Pasir-Pandjang (Kariraon-eilanden); — verhandelingen
over vrije dessa's op Java en Madura , door F . FOKKENS J R . , —
over het Mohammedaansch godsdienstonderwijs op laatstgemelde eilanden en de daarbij gebruikte Arabische boeken,
door mr. L. \V. C. VAN DEN BERG , — over bet doodeufeest bij
de Papoea's aan de Geelvink-baai door J. A. VAN B A L E N ; —
voorts eenige aanteekeningen aangaande de bewoners van
Nieuw-Guinea's noordkust, meer bepaaldelijk den stam
der Noefooreezen, door J . L. VAN HASSELT; — eene ver
handeling over de feestdagen der Chineezen, bewerkt door
J. W . YOUNG , naar den eveneens door het Genootschap
afzonderlijk uitgegeven Maleischen tekst van de hand van
een te Soerakarta gevestigden Chinees; — iets omtrent
den oorsprong van het Atjehscbe volk en den toestand
onder liet voormalig sultanaat in Atjeh, — zoomeiie formu
lieren in de dessa Bengang (afdeeling Soemedang) in gebruik
bij overlijden en begraven, door RADEN AARTA \ V I N A T A ; —

verder het rapport betreffende zijne reis naar de noordkust van Nieuw-Guinea door den controleur dr. Ü. \V.
HORST (zie vorig verslag blz. 16/17); — eu eindelijk inlich
tingen omtrent eenige Maleische woorden en uitdrukkingen,
door J . HABBEMA. Van de twee met medewerking der R e geering uitgegeven werken verschenen de in hoofdstuk H
(zie blz. 77 hiervóór) reeds genoemde vervolg-gedeelten.
Het Ie lental van het Genootschap bleef ongeveer hetzelfde.
De verschillende verzamelingen werden wederom belangrijk
verrijkt, in zoodanige mate zelfs, dat uitbreiding van de
localiteit niet kon uitblijven. Hoewel de getroilen voor
zieningen grootendeels aan de archaeologische verzameling
ten g' e Ie k w a m e n , hnd echter ook <le etlu ologische af
deeling iets aan ruimte gewonnen.
De toestand der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging
was gunstig te noemen. Bij het einde van 1887 telde /.ij
getahpertja-planten bedraagt at 7600, waarvan 6235 stuks een ge
regeld plantsoen uitmaken onder de dessa Keruoetoek-kidoel (district
Poerwokerto), gekweekt uit zaden van een plantsoen in het district
Djamboe, welk plantsoen reeds van 1856 dagteekende, toen plantjes
van getah njatoh verkregen waren uit de Westerafdeeling van Borneo.
Overigens vindt nien in de afdeeling Poerwokerto verspreid p. in.
3000 caoutehoue-booinen, en voorts kaneelboomen, tengkawangboomen, claeis Guineënsis , soerian, divi divi, kanari en andere nuttige
gewassen, die allen van belang kunnen zijn voor de welvaart der
bevolking.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

366 leden, tegen 295 op uit. 1886. Het tijdschrift der
Vereeniging werd geregeld uitgegeven en verzonden, ook
aan verschillende geleerde genootschappen buiten Jndiö,
voor welke toezending de door die lichamen uitgegeven
werken In ruil werden ontvangen. Daardoor, zoowel als
door den aankoop van verschillende tijdschriften en boek
werken op natuurkundig gebied, wordt de bibliotheek op
een peil gehouden , gelijkstaande met dergelijke inrichtin
gen in Europa. Het m u s e u m , dat door dr. C. Ph. SLUITER
beheerd wordt, breidde zich langzamerhand uit. Genoemde
geleerde hield zich nog steeds onledig met bet bijeenbrengen
van de locaal-fauua van de koraalriffen en baaien van Java's
westkust. Ook begon hij in het afgeloopen jaar aan een beschrij venden catalogus der verzameling, waarvan reeds een
gedeelte , handelende over echinodermen en holothunën ,
in het tijdschrift der Vereeniging is opgenomen. Dank zij
een voor het afgeloopen jaar toegestaan regeerings-subsidie
van f 1500, zag de Vereeniging zich in staat gesteld om
voor de aquarien bakken te doen metselen, waarin de tot
dusver in houten kuipen bewaarde zeedieren werden over
gebracht, zoodat thans ook grootere dieren gemakkelijk
in het leven gehouden kunnen worden. De voortdurende
aanvoer van versch zeewater bleef echter zeer kostbaar.
De Nederlandsch-lndische Maatschappij van Nijverheid
eu Landbouw bleef zich in grooteu bloei verheugen. Haar
ledental steeg tot 550, terwijl van haar tijdschrift op nieuw
twee deeleu verschenen, namelijk deel XXXIV en X X X V .
In het begin van dit jaar is te Amsterdam eene afdeeling
der Maatschappij opgericht, die zoowel zelfstandig als in
samenwerking met de vereeniging te Batavia de belangen
vau nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indiö zal
trachten te bevorderen.
Van het tijdschrift, uitgegeven door de Vereeniging tot
bevordering <;er Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-lndië, zagen gedurende het afgeloopen jaar de
deeleu XXVI eu XXVil het licht. Voorts verscheen het
2de deel van dr. VAN DER BURG'S » De Geneesheer in
Nederlaudsch-lndië", met de uitgave van welk handboek ,
waarvan reeds vroeger (verg. het verslag van 1885 blz.
104) het 1ste en het 3de deel het licht hebben gezien , de
Vereeniging zich mede belast heeft. De maandelijksche
vergaderingen werden geregeld gehouden. Tijdens h u u ver
blijf te Batavia woonden ook professor dr. Ö. A. P E K E L 
HARING eu zijn assistent dr. O. WINKLER de vergaderingeu
bij eu deden dan meermalen mededeelingen aangaande de
uitkomsten van hun onderzoek betreffende de berriberri.
Door de Vereeniging werden in 1887 drie prijsvragen uitge
schreven , waarvan twee betreffeude onderwerpen op medisch
gebied en één van pharmaceutischen aard.
De afdeeling » Neuerlaudsch-Indië" vau het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs g i n g op den ingeslagen weg voort
met naar vermogen de belangen vau bouwkunde en industrie
in Nederlandsen- Indiö en de beoefening der daarmede in
verband staande vakwetenschappen te bevorderen. De ver
zameling van albums, prospectusseu en prijscouranten vau
bouwmaterialen eu , voor zoover de middelen der Afdee
ling zulks toelieten, ook de permanente tentoonstelling
van monsters eu modellen verkregeu eenige uitbreiding en
namen in belangrijkheid toe. Van het tijdschrift zag in
het begin va:; dit jaar de jaargang 1886/87 (één deel) het
licht, bevattende o. a. beschrijvingen van de stuwwerken
in de Sjiree bij Charlottenburg , van de Menenteng-waterleiding in de residentie Cheribou, vau bet Cavour-kanaal
in Italië, alsmede van de verbetering eu uitbreiding \un de
bevloeiiug uit de kali Amprung in ue residentie Pasoeroean.
Door de Vereeniging voor oudheid- , t a a l - , land- en
volkenkunde te DjOKJokarta werden de plattegrond en de
beelden van den Tjandi Prambanau , ■hmertn de Tjandi
Idjo (zie vorig verslag- blz. 95) , in teekoning gebracht en
photographiteh afgebeeld, terwijl zij voorts een plattegrond
en profielen van den Tjandi Sari liet vervaardigen. Al deze
afbeeldingen werden door lichtiruk vermenigvuldigd en
nan het Bataviausch Genootschap vau Kunsten eu Weten
schappen , het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en
andere wetenschappelijke vereeuigingeu hier te lande toe
gezonden , terwijl eene beschrijving van den Tjandi Pram
banau , met eeu verslag nopens de voortgezette werkzaam
heden der Vereeniging, in het tweede ueel van den jaar
g a n g 18S7 van » De Indische G i d s " werd gepubliceerd.
Eene beschrijving van den Tjandi Idjo met teekeniugen
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zal, zooals reeds in § 2 is gezegd (zie blz. 118 hiervoor),
in het tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap worden
opgenomen. Afzonderlijke berichten omtrent het belangrijkste in den laatstgenoemden Tjandi gevonden , waren
reeds gepubliceerd in de notulen van het Genootschap.
Door voordrachten, meestal over onderwerpen op het g e bied van volkenkunde , trachtte de Vereenigiug haar contribueerend ledental te behouden en uit te breiden.
Van de Vereenigiug tot bevordering van veeartsenijkunde in Nederlaudsch-Iudië verscheen in het afgeloopen
jaar het eerste verslag omtrent hare werkzaamheden,
luopende over de eerste drie jaren van haar bestaan , van
1 J u l i 1884 tot 30 Juni 1887. De Vereenigingtelde op
laatstgemeld tijdstip 43 leden, waaronder 16 veeartsen.
Voorts telde zij nog twee elders gevestigde veeartsen onder
hare leden (één in Nederland en één in Zwitserland). Van
haar tijdschrift zag weder eene vervolg-aflevering het licht
(de 2de van deel 11).
De » Nederlandsen-Indische Juri.stenvereeniging" te Batavia gaf in 1887 (in twee stukken) den 3deu jaargang
harer > Handelingen " dit.
Van den Beschrijvenden Catalogus van het Koloniaal
Museum der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van nijverheid te Haarlem verschenen in 1887 het laatste
stuk vau het 2de deel, bewerkt door dr. D. D E LOOS ,
beschrijvende de caoutchouc en getahpertja-soorten , zoome Ie
het 4de deel vau de hand van den heer F . W . VAN EEDEN ,
directeur van het museum , handelende over de plantaardige
vezelstoffen van Nederlandsch-Indië en hare waarde voor de
nijverheid. (Deel 3 is reeds in 1886 verschenen.)
Omtrent de dag- en weekbladen en periodieke geschriften ,
die voor het eerst verschenen of waarvan de uitgifte gestaakt w e r d , v a l t , iu aansluiting met hetgeen in het
vorig verslag werd aangeteekend, het volgende te vermelden.
Te Batavia verschenen een nieuw tijdschrift, getiteld :
» Tijdschrift voor het BinnenlanJsch B e s t u u r " en twee
nieuwe Maleische couranten: de » Chabar Hindia Olanda"
en de » Siuar T e r a n g " . Daarentegen hield op te bestaan
het in 't laatst van 1886 te Batavia opgerichte weekblad
» De Tijd". Te Samarar.g werd de uitgifte gestaakt van
het » Advertentieblad voor Midden-Java ", alsmede van de
Maleische courant » Tjahaja India ", en te Soerabaija vau
een ander Maleibch blad, de « B i n t a n g T i m o r " . In de
plaats van dit blad verscheen echter te Soerabaija eene
nieuwe Maleische courant onder den naam » Bintang Soerabaija". Het aMaa1- verschijnei.de dagblad »Jupiter " werd in
» Morgenpost ''herdoopt. Voorts is nog aan te stippen dat
twee advertentiebladen , het » Advertentieblad voor Tsigal
en omstreken " en de » Tjerimaï, Nieuws- en Advertentieblad voor Cheribon en omstreken ", welke vroeger slechts
eens in de week verschenen, gedurende 1887 tweemaal
per week werden uitgegeven.
Twee hier te lande uitgegeven koloniale tijdschriften
hielden bij het einde van 1887, wegens gebrek aan genoegzame ondersteuning , op te verschijnen , namelijk de in den
loop van 1885 opgerichte > Hevue Coloniale Internationale",
waarvan in 't geheel vijf deelen zijn uitgekomen , en het
in den loop van 1886 opgerichte halfmaandelijksche tijdschrift > De Indische Mail ".
§ 5.

Landsdrukkerij

en particuliere

drukkerijen.

Gedurende het afgeloopen jaar leverde de landsdrukkerij
te Batavia 9 930 723 afdrukken van 2 836 modellen ten
behoeve van verschillende landsadministratiön , 3 082 855
afdrukken van verschillende boekwerken en 46 208 afdrukken in de inlandse.je en Chiueesche talen van in het
Staatsblad opgenomen verordeningen . te zamen 13 059 786
afdrukken , tegen 12 373 223 in 1886. Van de vertaalde
verordeningen werden er 25 gedrukt in het Maleisch . 5 in
het Javaansch , 5 in het Soendaneesch , 5 iu het Madureesch, 11 in het ChineeKh, 1 in het Makassaarsch en 1
in het Boegincesch.
Volgens voorloopige opgaven waren de ontvangsten der
landsdrukkerij over 1887 te stellen op f 119 964 en de
uitgaven (ongerekend die ter zake van aanschaffingen hier
te lande) op f 106 507, welke sommen (volgens verbeterde
opgaven) over 1886 bedroegen f 178 206 en f 109 417. (Het
belangrijk verschil tusschen de ontvangsten in 1886 en in
1887 is niet toegelicht.) Over de ontheffing van de landsdrukkerij van het debiet van boek- en andere drukwerken
die van regeeringswege voor het publiek verkrijgbaar wor-
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den gesteld , zie men blz. 76 hiervóór.
Omtrent de in Indie bestaande particuliere drukkerijen
ziju weder eenige bijzonderheden opgenomen in de bij hoofdstuk O , afd. V , van dit verslag behoorende lijst van fabrieken en andere industrieele inrichtingen.
III.

KERKDIENST.

§ 1. Christelijke godsdienst.
a. P r o t e s t a n t s e h e e e r e d i e n s t .
Predikanten, enz. Zooals reeds in 't verslag van 1886
(bl/.. 92) is gemeld, is in dat jaar eene reorganisatie vastgesteld van het personeel voor den herderlijken dienst bij
de Protestautsche Europeesche gemeenten in Indie en bij de
tot het leger behoorende Protestantsche militairen, ten gevolge waarvan de formatie van 35 predikanten, 2 veldpredikers en 3 hulppredikors 1ste klasse ') vervangen is
dooreene formatie van 39 predikanten of van zooveel predikanten minder als het getal bedraagt der nog in functie
gebleven hulppredikers 1ste klasse. Deze reorganisatie,
waartoe betrekking heeft het Koninklijk besluit van
1 Augustus 1886 n" 16 (Indisch Staatsblad 1887 n°. 28)
en het in 't vorig verslag (blz. 98) bedoelde Indisch besluit
dd. 27 April 1887 n°. 2\c (Javasche Courant van 6 Mei 1887)
is in laatstgenoemde maand ten uitvoer gelegd. Iu de tot
dusver bestaande organisatie waren begrepen 2 predikanten
zonder vaste standplaats, ter beschikking van het Kerkbestuur
te Batavia voor de waarneming van den dienst bij vacante
gemeenten, en waren de 38 overige leeraren over 31 standplaatsen verdeeld. Thans is op predikanten zonder vaste
standpla.tsen niet meer gerekend s) en zijn in 't geheel
32 standplaatsen ingesteld, zijnde die te Ambarawa en te
Riouw komen te vervallen (de eerste is tot het ressort van
den predikant te Salatiga, de andere tot dat van den
predikant in de residentie Sumatra's Oostkust gebracht),
terwijl daarentegen als nieuwe standplaatsen zijn aangewezen Bandong in de Preanger Regentschappen, Fort de
Kick in de Padangsche Bovenlanden en Medan ter Sumatra's Oostkust. Onder de bedoelde 32 standplaatsen telt
ook die te Bonthain (Zuid-Celebes), waar voorloopig nog
een hulpprediker 1ste klasse in functie is (de eenige van
deze categorie). In verband met het hooger gezegde zijn
er dus voorshands niet 3 9 , maar 38 predikantsplaatsen te
vervullen, en van deze waren er op 31 December 1887
30 bezet, terwijl zich bovendien 4 predikanten met verlof
buiten Nederlandsch-Indie bevonden. O p 3 1 December 1886
waren er 28 predikanten in functie (hieronder begrepen de
p n d i k a u t die toen als veldprediker in dienst w a s , doch
niet de twee hulppredikers 1ste klasse te Depok en Bonthain)
en 6 met buitenlandsch verlof. Van de bedoelde 28 ontvielen er in den loop van 1887 3 aan den dienst, namelijk
1 die met buitenlandsch verlof vertrok en 2 die op verzoek
eervol ontslag uit 'slands dienst erlangden. Daarentegen
keerden 2 predikanten van verlof terug ') en kwamen 3
nieuw benoemden uit Nederland aan.
21 van de 30 iu functie zijnde predikanten waren geplaatst op Java (waarvan 9 op de drie hoofdplaatsen), terwijl
de overigen gevestigd waren te P a d a n g , Fort de Koek,
Palembang, Medan, Kotta Radja, Makasser, Menado,
Amboiua (hier slechts één van de twee die er organiek
moesten zijn) en Banda.
Zeven standplaatsen waren onvervuld, namelijk Rembang,
Suraanap, Benkoelen, Pontianak, Bandjermasiu, Ternate en
Koepang. De dienst te Sumanap werd waargenomen door de
predikanten van Soerabaija en die te Bandjermasiu door den
') Onder de hulppredikers 1ste klasse is hier niet gerekend die te
Depok (Buitenzorg), omdat deze gemeente (en de onderhoorige
te Toegoe) grootendcels was te rangschikken onder de inlandsche
Christengemeenten, waarom dan ook, toen de bedoelde hulpprediker
in October 1887, na op verzoek bekomen eervol ontslag, 'slands
dienst verliet, in zjjne plaats een hnlppredikcr 2de klasse werd aangesteld. De weinige Europeesche gemeenteleden te Depok behooren
tot het ressort van den predikant te Buitenzorg.
2
) Hij het aangehaaloe besluit van 27 April 1887, houdende eene
nieuwe verdeeling van het dienstwerk der predikanten, zijn voor de
waarneming van den dienst bij gemeenten , waar tijdelijk de predikant
ontbreekt, aangewezen de predikanten te Batavia telkens wanneer
hun dit door het Kerkbestuur wordt c pgedragen. Voor hen zijn dan
ook geen vaste dienstreizen meer voorgeschreven.
s
) Er zouden dus nog 6 predikanten met verlof in Europa moeten
zijn , maar 1 van hen, wiens verlof in 1887 verstreek, vroeg en verkreeg
hier te lande een eervol ontslag uit 's lands dienst (Augustus 1887).
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zendeling van het Rijnsche Zendelinggenootschap, diedaarmede ook reeds in 1886 belast was. De gemeenten te Ternate
en Koepang werden, evenals vroeger, bediend door de hulppredikers ten dienste der inlandsche Christengemeenten te
Batjan ') en Babauw , die daartoe tijdelijk op de genoemde
hoofdplaatsen gevestigd bleven. Aan het gemis van een
tweeden predikant te Amboina werd in zoover te gemoet
gekomen dat den hulpprediker ten dienste der inlandsche
Christengemeente te Allang werd opgedragen den aanwezigen predikant tij ielijk behulpzaam te zijn in den dienst
bij de inlandsche Christengemeente ter hoofdplaats , waartoe
hij zich tijdelijk aldaar vestigde. Voor Rembang, Benkoelen
en Pontianak kon voorloopig geen voorziening worden
getroffen. In den aanvang van 1887 volbracht echter de
toen nog ter beschikking van het Kerkbestuur staande
predikant eene dienstreis naar Pontianak en naar de verdere
gemeenten ter Westkust van Borneoen op Billiton, terwijl
sedert Februari jl. in den dienst te Benkoelen in zoover
tijdelijk is voorzien, dat een in de afdeeling Manna en
Pasoemah Oeloe Manna van dat gewest verblijf houdende
zendeling-leeraar op zich nam dien dienst vier malen's jaars
waar te nemen.
Gedurende de eerste vijf maanden van 1888 zijn onder
de dienstdoende predikanten nog 2 plaatsen opengevallen
(1 aan wien eervol ontslag uit zijne betrekking werd verleend als lijdende aan eene zielsziekte en 1 die buitenlandscb
verlof kreeg wegens langdurig verblijf in Iudië). Ter voorziening in het bestaande incompleet zijn intusschen sedert
1 Jauuari jl. weder 4 nieuw benoemde predikanten in Iudië
aangekomen.
Van de ten behoeve der inlandsche Christengemeenten
toegestane 25 hulppredikers 2de klasse, — welk aantal in
1887 met één voor de inlandsche Christengemeenten te Depok en Toegoe werd vermeerderd (zie noot 1 op de vorige bladzijde) waren blijkens het vorig verslag op 31 December
1886 21 in functie, 1 afwezig met buitenlandsch verlof en
3 nog niet benoemd. In 1887 moest nog een dezer hulppredikers wegens ziekte Indië tij ielijk verlaten, zoodat op
31 December jl. 20 in functie en 2 met buitenlandsch verlof
waren, terwijl toen in 4 plaatsen nog viel te voorzien.
Op dien datum waren 5 *) standplaatsen, waarvan 3 in
Amboina, 1 in Menado en 1 in Ternate, onbezet, namelijk,
evenals op uit. 1886, Wonreli op Kisser en Wangil op
Aroë, en verder Serwaroe (Letti), Koemelemboeai (Minahassa) en Batjan (Ternate). De standplaats Serwaroe raakte
onbezet, doordien de titularis in September 1887 werd
bestemd ter voorziening in de vacature te Boano. Vermits
echter deze piaats door gebrek aan drinkwater ongezond
is gebleken , werd bepaald dat de hulpprediker voor de
gemeenten, behoorende tot het ressort van Boano, voortaan zou gevestigd zijn te Lokki aan de Piroe-baai op
Cerain. De plaatsen van hulpprediker voor Koemelemboeai
en voor Batjan vielen open, de eerste door buitenlandsch
verlof vau den titularis, en de andere door overplaatsingnaar de nieuwe stan Iplaats Depok. Met de waarneming
van den dienst te Koemelemboeai werd tijdelijk belast de
hulpprediker te Amoerang.
Van de 20 in functie zijnde hulppredikers waren er bij
het einde des jaars 3 niet op hunne eigenlijke standplaatsen
gevestigd, namelijk die van Babauwen van Allang, welke,
zooals hooger is gezegd , tijdelijk te Koepang en te Amboina werkzaam waren , zoomede die van Hoetoemoeri (Amboina), die tijdelijk mede ter hoofdplaats Amboina gevestigd was, als belast met de opleiding van kweekelingen
voor liet inlandsch leeraarsarabt in de residentie van aien
naam. De standplaatsen der 17 anderen waren: in de
residentie Menado: Tanawangko, Aijer-MadHi, Mao^mbi,
Ratahan , Tondano , Langowan , Tomohon , Amoerang en
Sonder; in de residentie Amboina: Waai op Amboina,
Saparoea, Haroekoe, Ameth (op Noessalaut), Amaheij (op
Ceram) en Lokki (mede op Ceram); in de residentie Timor:
Baii (op Rotti) en eindelijk in de residentie Batavia: Depok.

') Voor Ternate moest echter deze tijdelijke voorziening in 't laatst
van 1887 voorloopig gestaakt worden in verband met de overplaatsing
van den voor Batjan aangewezen hulpprediker, in wiens plaats echter
reeds in Februari jl. een ander werd benoemd.
') Het nog aan te wijzen ressort (verg. hot verslag van 188G
blz. 92) hier niet medcgerekend.
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In den aanvang van 1888 werd de hnlpprediker te
Maoeinbi (Menado) overgeplaatst naar Batjan (Ternate).
Voorts werd in Februari jl. aan de hulppredikers te Langowan (Menado) en Babauw (Timor), aan d«.n ee J wegens
laugdurigen onafgebroken dienst en aan den ander
wegens ziekte, buitenlandsch verlof verleend. Het dienstwerk te Langowan werd daarop tijdelijk verdeeld onder
de hulppredikers van Sonder, Ratahan en Ton lano , terwijl de hulpprediker te Bail op Rotti werd overgeplaatst
naar Babauw en tevens belast met den dienst bij de Pro—
testantsche gemeente ter hoofdplaats Koepang. In April jl.
kwamen 2 van hier uitgezonden hulppredikers 2de klasse
(geëxamineerde kweekelingen van het Ne lerlan.lsch Zendelinggenootschap te Rotterdam) ia Indië aan , waardoor
zich de gelegenheid aanbood om de vacatures te Ma embi
en Koemelemboeai weder aan te vullen Sedert beeft nog
de uitzending plaats gehad van een gewezen kwe-'kelitig
van de Nederlandsche Zendingsvereeniging te Rotterdam,
die mede de akte van hulpprediker 2de klasse verworven had.
Van de in het verslag van 1884 (blz. 99) vermelde
machtiging om, bij ontstentenis va'i hulppredikers der
2de klasse , hun dienstwerk voor een deel aan inlandsche
leeraars op te dragen, werd in liet afgeloopen jaar in
Amboina wederom gebruik gemaakt. Ook in de ressorten
Hoetoemoeri en Babauw, waar de titularissen voor een
deel aan hun dienstwerk onttrokken waren (zie boven),
werd tijdelijk door inlandsche leeraars in de leemte vojrzien.
De verschillende standplaatsen der hulppredike-s 2de
klasse (behalve Depok) moeten, ingevolge het honger aangehaalde besluit van 27 April 1887 n°. 2/c, twee malen
's jaars bezocht worden, ieder in zijn ressort, ('oor de
predikanten te Menado, Amboina, Ternate en Koepang.
Het aantal van landswege aangestelde inlandsche leeraars
vermeerderde in 1887 met 8 , daar, gelijk reeds in het vorig
verslag (blz. 98) werd aangeteekend, 2 gewezen Siul['Zendelingen van het Nederlandsch ZendelinggenootschMp, >!ie
tot dusver onder den te Koemelemboeai overgebleven zendeling gewerkt hadden, en 9 kweekelingen voor bet inlau isch
leeraarsambt die reeds in 1886 een voldoend eindexamen
hadden afgelegd , respectievelijk in Menado en Amboina
tot inlandsch leeraar werden benoemd , terwijl daarentegen
3 inlandsche leeraars werden ontslagen (1 in Menado xi-gens
ongeschiktheid en 2 in Amboina, waarvan de een wegens
slecht gedrag en de andere op verzoek). Wel legden in
1887 weder 6 kweekelingen, thans te Menado, het eindexamen met gunstigen uitslag af, maar zij Waren bij bet
eind van het jaar nog niet aangesteld. Het geheele aantal
dezer inlandsche Christenleeraars bedroeg dus op 31 December 1887 7 1 , namelijk in de residentiën Menado 4 6 ,
Amboina 23 en Timor 2.
In de eerste drie maanden van dit jaar steeg hun aantal tot 77 , vermits in Maart, krachtens vergunning van
de Indische Regeering, ook de 6 kweekelingen werden
benoemd die in 1887 te Menado in het eindexamen waren
geslaagd. Daar bij de begrooting slechts op 75 van deze
leeraars gerekend is , geschiedde de aanstelling van 2 hunner
op tijdelijken voet, voorloopig tot uit. 1888.
De in 't vorig verslag vermei Ie poging om door het
zenden van inlandsche leeraars naar de Kei-eilanden (residentie Amboina) het Christendom op die eilanden te bevorderen , leverde geen resultaat op, aangezien geen enkele
bekeerling gemaakt werd, waarom dan ook bedoelde
inlandsche leeraars in den aanvang van 1888 van daar
werden teruggeroepen. (Aan het denkbeeld van het Protestantsch Kerkbestuur om een bulpprediker daar!.een te
zenden ter voorbereiding van de verdere evangelisatie , kon
geen gevolg worden gegeven , daar de evangelisatie in nog
niet tot het Christendom toegetreden streken niet bet werk
is der gevestigde Kerk, maar uitsluitend van de ze..ding ;
zie Indisch Staatsblad 1878 n°. 224.)
Behalve met de 9 kweekelingen voor het inlandsch
leeraarsambt, die in 1887 tot inlandsch leeraar werden
benoemd , verminderde het aantal van 58 nog in opleiding
zijnde kweekelingen met 3 (2 uit Menado en 1 uit Timor),
van wie er één overleed , terwijl de_ beide anderen werden
ontslagen. Daarentegen werden 25 nieuwe aangenomen
(14 in Menado , 9 in Amboina en 2 in Timor), zoodat het
totaal op 31 December 1887 was gestegen tot 71 De hulpprediker van Tomohon in Menado had er 40 onder zijne
leiding, die van Hoetoemoeri (daartoe te Amboina verblijf
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hdudende) 28, die van Batjan 1 l) eu die vau Babauw 2.
De vrreenigde opleiiing te Tomolion en te Amboina bleef
zoo goed voldoen dat dfl Indische Regeering besloot om
de te dien aanzien genomen maatregelen (zie de verslagen
van 1885 Ut. 106 en vau 1886 blz. 93) te bestendigen.
In den aanvang van 1888 verminderde het aantal kweekelingen met 6 , door de benoeming tot inlandsch leeraar
van hen die in 1887 in het eindexamen waren geslaagd.
Van een 5-tal kweekelingen in Ambon werd voorts in
April jl. de opleiding gestaakt, terwijl een even groot
aantal nieuwe aldaar werd aangenomen.

De eene aanvraag werd gedaan door het NederlandschLuthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending te
Amsterdam ten behoeve van den zendeling, die blijkens
het vorig verslag (blz. 99) zijn dienstwerk wenschte uit
te oefenen ouder de Pasoemah-bevolking der residentie
Benkoelen. De Indische Regeeriug meende aanvankelijk dat
hij nog niet definitief kon worden toegelaten , maar verleende hem in October 1887 vergunning om zich aldaar
te vestigen ten einde taal, land en volk te bestudeeren , onder
dezelfde voorwaarde, die in April te voren aan don RoomsenKatholieken geestelijke aldaar was gesteld (zie vorig verslag
blz. 100), dat hij zich voorshands van het geven van
godsdienstonderwijs en het maken van propaganda zou
moeten onthouden. Nadat door het Opperbestuur was gewezen op de aauspraken, die het Luthersch Genootschap
kon doen gelden in verband met de vroegere vestiging
van zijn eersten zendeling in Benkoelen "), werd bij besluit
van 19 Juni lc88 n°. 16 de definitieve toelating verleend voor
de afdeeling Manna en Pasoemah Oeloe Manna van genoemde
residentie. De andere aanvraag was die van een zendeling der
Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging te Amsterdam , om toelatiug tot uitoefening van zijn dienstwerk
in de residentie Djokjokarta. De Indische Regeering achtte
het evenwel niet raadzaam Christen-zendelingen in de
Vorstenlanden op Java toe te laten en verklaarde het verzoek, bij besluit van 30 Augustus 1887, n°. J/c, niet vatbaar voor inwilliging. ïsog onlangs, in Juli jl., werd bij
die beschikking volhard , maar daarentegen werd aan bedoelden zendeling de toelating verleend voor de residentiën
Banjoemas, Tagal en Pekalongan.

Openbare eercdieust; godsdienstonderwijs, enz. Aan de
geme.mten te Salatiga en Willem I werden voor 1888,
evenals in vroegere jaren, weder kleine maandelijksche
tegemoetkotniugeu toegekend voor de kosten van den openbaren eeredienst.
Behalve de 35 Protestantsche gemeenten zonder eigen
leeraar. aan welke blijkens het vurig verslag (blz. 99) in
1>87 toelag.'n voor het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis en de Christelijke zedeleer waren verleend, kwamen
daarvoor in den verderen loop van dat jaar nog de gemeenten
te Bandjarnegara , Pontianak en Gorontalo in aanmerking ,
zoodat het aantal tot 38 steeg. Iutusschen verviel de toelage al spoedig weder voor Bandong, Buitenzorg en Fort
de Koek , in verband met de plaatsing aldaar van predikanteu, tengevolge waarvan liet aantal op deze wijze
gesteunde gemeenten bij het eind van 1887 weder 35 bedroeg. Ook voor 1888 geldt dit getal, daar wel voor de
gemeenten te Poerbolinggo, Ngawi en Padang Pandjang
de toelage kwam te vervallen, maar daarvoor in de plaats
ISaar aanleiding vau klachten betreffende eene minder
kwamen die te Kraksaan (Probolinggo), Banjoewangi en
gunstige verhouding tusschen de bevolking van NieuwSitoebondo (Bezoeki).
Guiuea en sommige der aldaar gevestigde zendelingen der
Voor het godsdienstonderwijs bij inlandsche Christenge- Utrechtsche Zendingsvereeniging, werd door den resident
meenten werd in 1887 een bedrag van f863 's maands van Ternate een onderzoek ingesteld, waaruit bleek , dat
beschikbaar gesteld , namelijk ten behoeve van die te Toegoe twee dier zendelingen niet altijd met de noodige bezadigd(Batavia) en Gorontalo (Menado) elk f 15 's maands, en heid te werk gingen eu zich, meer dan wenschelijk was,
voor zo idanige gemeenten in de residentie Amboina , waar in bestuursaangelegenheden mengden (verg. blz. 22 hiergeen uit 's lauis kas bezoldigde Europeesche of inlandsche vóór). Hiervan werd aan het bestuur der Zendingsvereeniging
leeraar geplaatst is, f 833 's maands. Ook voor 1888 is dit mededeeling gedaan , dat daarop het voornemen te kennen
bedrag ten behoeve der Ambonsche gemeenten beschikbaar gaf bedoelde zendelingen aan te schrijven zich voortaan uitgesteld.
sluitend aan het zendingswerk te wijden.
Aan elke beschikking op een verzoek om toelating als
Zendelingen. ■) De bij art. 123 van bet Regeeringsreglement
bedoelde bijzondere toelating werd in het afgeloopen jaar zendeling of Ohristenleeraar ouder de inlandsche bevolking
verleend, — behalve, zooals reeds in 't voiig verslag blz. moet, ingevolge een Indisch besluit van 13 Juni 1876(zie
99 werd aangeteekend , aan één zendelingleeraar der Neder- het verslag van 1877 blz. 126), een nauwgezet onderzoek
landsche Zendingsvereeniging te Rotterdam , voor de af- voorafgaan, waartoe ook de raadpleging der inlandsche
deeling Buitenzorg, en aan één van het Rijnsche Zeade- hoofden gerekeud wordt. Omtrent de juiste beteekenis dezer
linggenootschap te Bannen , voor bet landschap Lintong ni raadpleging heerscbte verschil van meening bij de hoofden
Hoeta (residentie ïapanoli), — aan 2 andere zendeling-leer- vau gewestelijk bestuur. Deze hoofdambtenaren zijn nu
aren van laatstgemeld genootschap, namelijk aan één hunner aangeschreven (Indisch besluit dd. 14 Augustus 1887 n* 1)
voor de onderafdeeling Sipirok , mede in ïapauoli, en aan om de inlandsche hoofden slechts dan te raadplegen , wanden andereu voor de Dajaksche streken der residentie neer een zendeling zich wenscht te vestigen in een gewest
Zuider- en Oosterafdeeling van Borueo; — verder aan één of in eene afdeeling, waar nog geene verkondiging van
zendelingleeraar der Christelijk Gereformeerde Kerk in den Cbristelijken godsdienst onder de inlanders heeft plaats
Nederland, voor de residentie Soerabaija en meer bepaal- gehad , terwijl , indien eenmaal het verzoek tot uitoefening
delijk de hoofdplaats daarvan, en eindelijkaau 1 zendeling van zijn dienstwerk aau een zendeling is toegesta-in , bevan de Ermelosche Zendelingvereeuigiug, voor de dessa doel !e hoofden niet behoeven gehoord te worden nopens
Midjeu en omstreken vau de afdeeling Deinak der resi- de toelating vau hen die den zendeling vervangen of ter
zijde staan.
dentie Samaraug.
In den aanvang van 1888 werd de bierbedoelde toelaIn opvolging van het bepaalde bij Indisch besluit dd. 26
ting nog verleend aan 3 door het Java-comité te Amsterdam April 1886 n° A/c (Bij blad op het Indisch Staatsblad n°. 4225),
uitgezonden zendeling leeraren voor de Saugi- en Talaut- werd iu 1887 aan 27 inlanders (8 hiervan waren reeds beeilandeu (hun werd , met machtiging van het Opperbestuur , grepen ouder het in 't vorig verslag genoemde aantal
voor gouveruementsrekening overtocht verleend van Batavia van 45), die door hun werkkring in de termen vielen van
naar Menado), en aan 1 zendeling van de Ermelosche art. 123 Regeeringsreglement, door de Indische Regeering
Zendelingvereeniging voor de dessa Njemoh en omstreken toelating verleend tot uitoefening van bun dienstwerk
in de afdeeling Salatiga der residentie Samarang. De drie iu de bij de vergunning aangewezen grootere of kleinere
eerstbedoelde zendelingen werden in het genot gesteld van kringen, namelijk aan 2 voor de hoofdplaats Soerabaija,
de beschikbare toelagen voor zendelingen op genoemde aau 3 voor de afdeeling Joana (residentie Japara), aan 3
eilanden.
voor de residentie Bageleu , aan 7 voor gr .otere of kleinere
BIJ de aanvrage om toelating van twee andere zendeling- gedeelten van de afdeeling Mandheling en Ankola (residentie
leeraren dient eenigszins uitvoerig te worden stilgestaan. Tapanoli), aan 6 voor een viertal standplaatsen op het tot
dezelfde residentie behoorende eiland Nias, aan Ivoor eene
') Toen de hulpprediker van üatjau naar Depok werd overgeplaatst streek in de onderafdeeling Siliudnng van dezelfde residentie,
(zie blz. 123) nam de titularis den door hem opgeleid wordenden aan 1 voor een viertal onderdistricten der afdeeling Dajakkweekeling naar zijne nieuwe standplaats mede, hetgeen door het landen van de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Kerkbestuur werd goedgekeurd.
Borneo, zoomede aan 4 voor de afdeeling Masarete op
i) Men zie ook wat nopens het zendingswerk is gezegd in sommige §§ van huoid.it. C van dit verslag (o. a. op blz. 11, 16, 20,
s
22 en 24).
) In 1882 uitgezonden (verg. het verslag van 1883 blz. 9 en 108).
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Boeroe (residentie Amboina). In verband met de in een deel
der genoemde afdeeling üajaklanden geheerscht hebbende
woelingen werd aan den aldaar toegelaten inlandscbon
hulpzendeling de verplichting opgelegd om, alvorens zich
naar de onderdistricten Midden-Kapoeas en Midden-Kahaijan
te begeven , zich steeds van eene vergunning van het hoofd
van gewestelijk bestuur te voorzien.
Nader werd uitgemaakt (Indisch besluit dd. 26 September
1887 n°. 2) dat de b-sproken toelating niet vereischt wordt
voor in dienst van de zending zijnde personen, die uitsluitend
schoolonderwijs geven, ook al is daaronder gods lieustonderwijs begrepen , noch ook voor hen die als leden der
gemeente , bij ontstentenis van een geesttdijke, bij gods
dienstoefeningen voorgaan. Overigens werd nog eene be
denking opgeheven door het straks reeds aangehaalde be
sluit dd. 14 Augustus 1887 n°. 1 , waarbij bepaald is dat
de inlandsche hoofden niet behooren te worden gehonrd
omtrent de toelating der helpers van een zendeling, wan
neer de toelating niet verder strekt dan tot het ressort van
den zendeling. Verder zijn nog, ingevolge Indisch besluit
dd. 13 Juli 1888 n°. 16 , voor zooveel noodig , maatregelen
in overweging om te voorkomen dat de inlandsche hoofden ,
door verkeerde toepassing van het voorschrift dat inlandsche
helpers van zendelingen eene bijzondere toelating behoeven ,
het zendingswerk belemmeren of de inlandsche Christenen
lastig vallen.
b. R o o m s c h - K a t h o l i e k e e e r e d i e n s t .
Terwijl 2 in Nederlandsen-IndiS werkzame RoomschKatholieke geestelijken in 1887 overleden , werden in deD
loop van dat jaar twee nieuwe uitgezonden, zoodat in bet
aantal voor den dienst van het vicariaat aanwezige geeste
lijken , op uit. December 1886 36 bedragende , geen ver
andering kwam. Uit den volgenden staat blijkt in welke
ressorten deze 36 geestelijken geplaatst waren.

STANDPLAATSEN.

Batavia
Cheribon
Samnriiunr

Ambarawa
Soerubaija
Djokjokarta
Padang
Kotta Radja (Atjeh) e)
Medan | Oostkust van Sumatra) ƒ ) .
Soengeislan (Banka)
SingkawangiWes'erafd. v.Boraeo)
Kendari-baai (Zuid-C'e!ebes) . . .
Menado
Larantoeka (Flores)
Maumeri (idem)
Atapoepoe (Timor)

Hulp
Onder priesters
Te
(buiten
Pastoors
bezwaar
pastoors. van
zamen.
den
lande).
a)

1
n
1
1
1
1
1
1

b) 3
1

1
c) „
1

ï
ii

d) 1

«
1
1
ii

1
1
1
1

g) m

Te zamen . . . | h) 13
8
>') 15
3G
a) Deze geestelijke (aartsbisschop van Sirace, apostolisch vicaris en
pastoor van Batavia) is het hoofd der Roomsch-Katholieke missie in
Nederlandsen- Indië
b) Een dezer ondorpastoors is waarnemend pastoor.
c) De op uit. 188C aanwezige priester overleed in den loop van 1887.
In zijne jllnnts was bij het einde des jaars nog niet voorzien.
</) Dete onderpastoor hield zich, krachtens eene rcgeeringsvergunning
van April 1K87. bij het einde des jaars tijdelijk op te Tandjong Sakti
(Benkoelen) ter voorbereiding van eene missie onder de Pasocmah- be
volking aldaar (zie de voorgaande blz.).
e) De standplaats in Atjeh is slechts tijdelijk ingesteld.
/ l Al sedert het begin van 1881 ontbreekt te Medan een vaste gees
telijke.
g) De hulppriester, die sedert het najaar van 1885 aan de Kendaribaai werkzaam was, werd in den loop van 1887 naar elders ovcrgeplaat«t en was op het einde van het jaar nog niet vervangen.
h) Hieronder een geestelijke buiten bezwaar van den lande, zijnde de
te Atiipocp"e op Timor jrevestigde pastoor-missionaris voor de land
schappen Fialarang en Djeniloe in MMden-Timor. Daarentegen bevond
zich sedert April 1880 een van laudswege bezoldigd pastoor met ver
lof buiten Indië
i) Ook een der in kolom 2 vermelde geestelijken geniet geen bezol
diging uit 's lands kas (verg. noot h).

In de reeds verloopen maanden van 1888 zijn weder een
6-tnl geestelijken naar Indië vertrokken , rloch de geestelijke
die zich hier te lande met verlof bevond, heeft in Mei jl.
ontslag uit den kerkelijken dienst bekomen en is ndert
gepensionneerd. In Februari jl. moest weder een der van
laudswege bezoldigde geestelijken wegens ziekte Indië verHan -lni.-en >ler Sti.ten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889
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laten, üeze kwam kort daarop te overlijden.
Gedurende 1887 werden de vaste kerkelijke dienstreizen
(die in de residentie Madioen werden in Juni 1887 van 4
op 8 per jaar gebracht) zooveel mogelijk overeenkomstig
de daaromtrent hestaunde bepalingen volbracht. Krachtens
sp ciale vergunning van de Indische Hegeering werden
bovendien op 's lands kosten nog dienstreizen gedaan : in
de residentiën Cheribon , Tagal, Pekalon;ra:i, "■■Mfflrg,
Soerakarta, Madioen, Djokjokarta, Bagelen en Soerabaija
door den aartsbisschop; naar de noordelijke havens van
Sumatra's Westkust door den pastoor te Kotia Radja (Atjeh);
naar da residentie Oostkust van Sumatra door een der yreestelijken van Soengeislan (Banka); in het gouvernement Celebes
en onderhoorighedeu door den hulppriester aan de Kendaribaai ; in de residentie Benkoelen door den tijdelijk te
Tandjong Sakti gevestigden onderpastoor v«n Pa lang , en,
in afwachting van eene regeling der dienstreizen in de
statie Menado, naar de resideutiëu Amboina en Ternate en
in het gewest Menado door deu ter hoofdplaats Menado
gevestigden pastoor.
Bij Indisch besluit dd. 16 Augustus 1887 n'. Vc werd
vergunning verleend tot plaatsing van een RoomschKatholieken geestelijke op het eiland Soemla (residentie
Timor), voorloopig om taal, land en volk te leeren ken
nen, als voorbereiding tot het missiewerk, onder voor
waarde dat bij zich iu de vlakte van Memboro niet zou
vesligen dan op zoodanige plaats als door het hoofd van
gewestelijk bestuur voldoeude veilig wordt geacht. Hoewel
de zendeling- leeraar van de Christelijk Gereformeerde Kerk,
die reeds op het eilaud gevestigd was geweest, aantoonde
dat hij niet voorgoed van daar vertrokken was, maar
voornemens was er terug te keeren, werd genoemd be
sluit in September daaraanvolgende gehandhaafd, aange
zien de vrees, dat verstoring van de openbare rust en orde
bet gevolg zou zijn van de toelating van zendelingen van
verschillende kerkgenootschappen in dezelfde streek , door
do ondervinding niet wordt gewettigd. In den loop van
1888 is door den Kerkvoogd als missionaris voor Soemba
aangewezen een der hulppriesters uit de statie Larantoeka.
Deze zou zich te Laoera vestigen.
In verband met het op blz. 123 hiervóór vermelde nopens
de gestaakte poging om door inlandsche (Amboineescbe)
godsdienstleeraars eene evangelisatie op de Kei-eilanden
(residentie Amboina) te doen voorbereiden, werd bij Indiach
besluit dd. 16 Februari 1888 n°. 2 gunstig beschikt op
eene aanvraag van den Kerkvoogd om van Roomsch-Katho
lieke zijde, buiten b zwaar van iien lande, aldaar eene
missie te doen beproeven. De Indische Reget ring verklaarde
tegen de plaatsing aldaar van één of meer geestelijken geen
bezwaar te hebben, mits bun arbeidsveld zich zou bepalen
tot de bestuursafdeeling Kei, omvattende Groot-Kei, de
kleine Kei-eüanden en de westelijk gelegen Kei-Teubnber-,
Tiaiidoe- en Koor-eilanden. In Mei jl. zijn door den Kerk
voogd voor dit arbeidsveld twee hulppriesters aangewezen
(dien uit de statie Soengeislan op Banka en één van die der
statie Larantoeka). Beiden zouden zich naar Toeal (KleinKei) begeven.
Bij hetzelfde besluit dd 19 Juni 1888, waarbij aan den
zendeling van bet Nederlandsch Luthersch Genootschap toe
lating was verleend tot uitoefening van zijn dienstwerk in
de afdeeling Manna en Paaoemah Oeloe Manna der residentie
Benkoelen (zie blz. 124), werd ook aan den aldaar geves
tigden Roomsch- Katholieken geestelijke, die zich retxla ge
durende eenigen tijd voorbereidde om op te treden, vergund
om een begin te maken met bet bekeeringssverk in diezelfde
afdeeling.
In opvolging van het hooger vermelde Indisch besluit
dd. 2(> April 188<> n*. 4/c werd door deu Kerkvoogd de oij
art. 123 van het Regeeringsregleinent bedoelde toelating
gevraagd voor 3 inlandsche Christen-bul pleeraars in de
Minahaaaa , waarvan 2 gevestigd te Touiohon en 1 ter
hoofdplaats Menado, en voor 4 zoodanige hulpleeraars van
Chineeschen landaard, waarvan 2 gevestigl op Banka (te
Soengeialan en Biinjoe), 1 te Ifanggar op Billiton en 1
te Singkawang (vVeatataMeeling van Borneo). Hunne werk
zaamheden zouden bestaan, behalve in het verkenen \an
; Christelijke hulp aan zieken en stervenden onder hunne
geloofsgenooten , in het geven van godsdienstonderwijs,
wat de laatsten betreft op hunne respectieve standplaatsen ,
en wat de hulpleeraars in de Minahaaaa betreft, in d
negorijen waar zich Roomsch-Katholieke inlanders bevin
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anders verleend dan aan de gemeente te Suerabaija.

den. De 4 bedoel Ie Chinecsehe hulnleeraars kregen de
gevraagde vergunning, ieder voor zijne stand pi. ats (Indisch
besluit dd. 12 November 1887 n°. A.'c). De '.i bulpieeraars
in de Minahassa kregen allen toelating voor eenzelfde
rrmnrl, namelijk voor bet geheele terrein waar de HooinscbKatbolieke Kerk in de Minahassa gemeenten bezit, uitgenomen een vijftal tot dat terrein ') beboorende districten ,
waar liet aantal Koomsch-Katholieke inlanders al te gering
werd geacht.
Tegemoetkomingen uit 's lands kas in de kosten van
den open laren eeredienst werden over 18N7 weder niet

§ 2. Mohammedaansche godsdienst.
Over 't geheel w;is in 1887, evenals in het voorafgegaue
jaar , het getal inlanders die zich ter bedevaart naar Mekka
begaven , weder gering te noemen , in vergelijking met
18H5 en vorige jaren. Voor elk gewest afzonderlijk vindt
men de cijfers, ook van het getal teruggekeerde Mekkagangers, over de laatstverloopen drie jaren in den volgenden staat vermeld.

U i t Ncderlandsch-Indiè vertrok- Te Djeddah (Arabiè) aangekomen
ken ^volgens opgaven van de
(volgena opgaven van den Nederhoofden van gewestelijk bestuur).
landscheu consul aldaar).

GEWESTEN.

1885.

1880.

98

94

59

110

260

165

172

228

5

3

6

7

254

92

73

1887.

1886.

1886.

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

1887.

1885.

1886.

1887.

87

98

116

125

71

105

63

179

113

77

3

3

8

243

94

67

JAVA E N MADURA.
Bantam
Batavia
Kravvang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelcn
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Mndura
Totaal

.

!

3

3

287

122

39

65

77

G3

71

80

56

47

51

37

163

37

32

161

30

32

145

33

31

112

44

53

86

43

49

111

43

49

99

149

45

224

187

48

105

159

70

63

34

23

61

25

20

58

45

25

68

32

24

67

30

23

59

28

23

431

258

312

403

265

242

366

195

150

161

48

63

162

50

79

150

49

59

51

31

9

53

31

10

48

33

9

64

15

9

72

16

8

57

26

4

35

30

19

30

25

18

23

21

28

154

81

137

102

74

82

121

75

71

111

63

61

93

39

24

101

42

28

29

3

M

22

3

11

27

4

5

22

30

9

22

27

14

5

2

30

44

32

40

49

51

31

35

30

53

69

24

46

68

24

20

65

21

15

143

80

67

137

84

00

118

57

58

2501

1422

1353

2471

1379

1058

2231

a)1277

935

290

BUITENBEZITTINGEN.
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche Districten
Palembang
Oostkust van Sumatra
Atjeh
Riouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo . . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Afenado
Amboina
Ternate
Timor
Bali en Lombok

677

324

319

654

274

369

496

179

63

28

29

64

23

28

57

16

21

lil

29

171

97

27

1C6

78

39

172

495

159

157

463

151

156

349

185

152

b) 138

49

242

15

11

54

b)

526

61

108

28

116

134

67

<Ü

t

36

t

15

ii

ii

2

t

9

21

13

19

12

27

c)

23

f)

25

c)

43

9

9

25

23

16

11

6

148

120

99

144

314

235

115

134

203

77

11

5

18

ii

28

19

17

ii

11
11

H

49

e)

25

ii

6

11

11

6

116

91

115

93

134

258

98

109

185

188

141

120

97

75

100

57

53

ii

21

11

2

20

41

18

16

8

e) 14

22

6

11

ii

6

13

5

5

ii

ii

ii

ii

ii

11

ii

4

4

7

11

4

5

7

7

3

Totaal Buitenbezlttingen. .
Totaal Java en Madura . .

2259

1241

1318

2034

974

1182

1966

894

1167

2501

1422

1353

2471

1379

1058

2231

1277

935

Totaal voor geheel Nederlandsch-Indië

4760

2663

2671

4505

2353

2240

/)4197

/)2171

205

ir,i

182

2

20

4

4712

2524

2426

! Djeddah nog aan zonder passen .
dsch-Indie waren afgegeven
Totaal

. . . .

ft

2102

a) Verbeterde opgaaf.
') Volgens eene opgaaf vaa den resident van Juni 1887, omvatte dit terrein 12 van de 18 districten der Minahassa, doch slechts

voor 7 districten, te zamen — op een zielcntal van 55 846 Christenen
en 4313 heidenen — tellende 3139 Roomsch-Katholieke inlandejg

[«. 2.1
Koloniaal v e r s l a g van 1 8 8 8 .

127

[ N e d e r l . (Oost-) lndieV)

b) Uit d« afleeling Agaahun waren over 1885 gcene vertrouwbare gegevens ontvangen.
e) Dit cijfer duidt het aantal aan, dat zich van passen voorzag. \ eic Atj''hers vertrokken echter zonder pas
d) Waar een i" geplaatst is, ontbreken <le opgaven. Voor Atjeh M Riouw is dit hieraan toe te schrijven, dat de bedevaartgangers in den regel
vertrekken en lcrugkeeren zonder zich bij het bestuur aan t t meMcn.,
e) Uit de afdecling Banda was over 1816 geen opgaaf ingezonden.
/ ) Volgens het jaarverslag van den Nederlandschen consul te Dj-vidah zouden van daar naar Nederlandsrh-Indie de terugreis hebben aangenomen
in 1885 4490, in 1880 2481 en in 1887 1970, welk laatste cijfer echter niet volledig is, omdat het alleen doelt op hen die voor de bedevaart van
1887 waren aangekomen (niet dus op hen die van vroegere bedevaarten in Mekka «aren achtergebleven).
O m t r e n t het verblijf en de l o t g e v a l l e n in den Hedjaz
van d e u i t N e d e r l a n d s c h - l n d i e ' a f k o m s t i g e I e d e v a a r f g a n ^ e r s
viel niets bijzonders mede t e d e e l e n . G r o o t e sterfte deed
zich onder hen n i e t voor. Van de 2 4 2 0 dia in 1887 , voor
zoover hij liet c o n s u l a a t b e k e n d ' ) , ie Djeddah a a n k w a m e n , h a d d e n er (te z a m e n in 15 reizen) 1367 ( d a a i o n d e r
niet m e e r d a n 31 met r e t o u r b i l j e t t e n ) g e b r u i k g e u n i a k t
van Nederlandeohe s t o o m s c h e p e n , terwijl het g e t a l der o p
die wijze t e r u g g e k e e r d e n p . m . 1200 b e d r o e g .

'Aantal Moliammedaansche
godsdienstscholen.

Aantal
leerlingen.

B UITEN B E / I T T I N G K N .

2 134
31 719
Sumatra's ^dangsche Bovenlanden .
493
10 033
W..>An\t
Benedcnlauden.
W s t k u s t ( T a p a i "l o H
293
3 742
Palembang
c) 180
c) 2 830
Van eene van de politie te Bingapore uitgegane bekend" Billiton
41
223
m a k i n g , h o u d e n d e r a a d g e v i n g e n a a n hen die zich t e r bedeZuider- en Oosterafdeelingvan Borneo.
290
3 000
Celebes en onderhoorigheden . . . .
i 700
d) 0 000
v a a r t n a a r M e k k a b e g e v e n , liet d e Indische R e g e e r i n g
174
1 IS4
t e r v e r s p r e i d i n g een g r o o t a a n t a l e x e m p l a r e n d r u k k e n in i Amboina
d e J a v a a n s c h e , S o e n d a s c h e en M a d u r e » s c h e t a l e n .
Te zamen . . .
i 221
53 117
Uit v e r s c h a l e n d e s t r e k e n d e r b u i t e n b e z i t t i n g e n , w a a r d e
b e v o l k i n g of een g r o o t deel der b e v o l k i n g n o g heidensch is ,
c) Hieronder 53 scholen voor meer uitgebreid en 133 voor elementair
w o r d t in d e over 1887 o n t v a n g e n j a a r l erichten w e d e r g e - godsdienstonderwijs, respectievelijk met 414 en 2422 leerlingen. Van de
eerstbedoelde scholen stonden er 5 en van de andere 8 onder leiding
w a g g e m a a k t van h e t v o o r t w o e k e r e n van den I s l a m . Men
van Arabieren. Deze 13 scholen telden te zamen 196 leerlingen.
zie h e t g e e n iiaurover in h o o f d s t u \ C is g e z e g d , o. a. i n
d e §§ 5 , 9 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 17 e n 19. Over M o h a m m e tl) De (benaderende) opgaven van 1886 behouden.
d a a i ; s c h e secten is o v e r i g e n s niets a n d e r s bericht d a n hetg e e n v o o r k o m t o p b i s . 3 en 11 hiervóór.
De s o m s b e l a n g r i j k e verschillen m e t d e T e r l e l e n j a a r
g e d a n e o p g a v e n over 1886 zijn niet t o e g e l i c h t . D a t voor
T e n aanzien van h e t a a n t a l en h e t bezoek der M o h a m een a a n t a l g e w e s t e n d e r b u i t e n b e z i t t i u g e n o p g a v e n o n t m e d a a n s e godsdienstscholen op J a v a er. M a d u r a en in
b r e k e n , schijnt h i e r a a n toe t e schrijven d a t hier en d a a r
s o m m i g e der b u i t e n b e z i t t i n g e n zijn over 18S7 d e v o l g e n d e
h e t woord » g o d s d i e n s t s c h o l e n " v e r k e e r d e l i k is o p g e v a t
cijfers o n t v a n g e n .
in d e b e t e e k e n i s v a n » school voor de o p l e i d i n g tot d e n
priesterstand " , waarbij d a n vermeld werd dat dergelijke
scholen niet w e r d e n aangetroffen. Voor n o g a n d e r e g e .\esten
Aantal Mohao>'
medaansche
Aantal
w e r d m e d e g e d e e l d , d a t g e l e g e n h e i d t o t h e t o n t v a n g e n van
GEWESTEN.
godsdienstleerlingen.
onderwijs in den g o d s d i e n s t n a g e n o e g overal w o r d t a a ; . g e scholen.
troffen. Met opzicht t o t Atjeh e n onderhoorighed* -n w e r d ber i c h t d a t in de m e e s t e k a m p o n g s een b e d e h u i s (binaeah ,
JAVA E N MADURA.
m a d a r s a h of dzaja) w o r d t aangetroffen , w a a r i n door d e n
15 865
a) 870 1
Bantam
d o r p s g e e s t e l i j k e » t e u g k o e binasah " a a n d e j e u g d o n d e r w i j s
1 444
15 941
Batavia
in den g o d s d i e n s t w o r d t g e g e v e n . S l e c h t s e n k e l e g e e s t e l i j k e n
1 077
242
Krawang
m a k e n er w e r k v a n ' o m d a t g o d s d i e n s t o n d e r w i j s t o t e e n e
1 403
32 280
Preanger Regentschappen
z o o d a n i g e h o o g t e o p te voeren d a t h u n n e school e e n e
10G07
Cheribon
TM
9x7
15 324
Tagal
•
k w e e k s c h o o l voor g o d s d i e n s t l e e r a a r s k a n w o r d e n g e n o e m d .
490
7813
Pekalongan
Meestal e c h t e r w o r d t er n i e t s o n d e r w e z e n d a n h e t lezen v a n
1
033
23
308
Samarang
den K o r a n , w a a r t o e ook in d e w o n i n g e n v a n s o m m i g e
005
14 902
Japara
v o o r n a m e Atjehers g e l e g e n h e i d b e s t a a t .
13 052
490
Remhiing
2 198
20 940
Soerabnija
323
8 094
Pasoeroean
1 445
9 800
Probolinggo
I V . I N S T E L L I N G E N VAN L I E F D A D I G H E I D ; U I T K E E R I N G S 1 208
19 287
Bezoeki
13»
2 481
EN SPAARFONDSEN.
Banjoemas
5 «85
275
Bagelen
1575
148
Eadoe
De n o p e n s d e w e e s h u i z e n en a n d e r e g e s t i c h t e n van liefb)
Djokjokarta
»)
d a d i g h e i d in N e d e r l a n d s c h - I i i d i ë i n g e k o m e n o p g a v e n over
3 5G4
295
Soerakarta
417
7 540
1887 zijn w e d e r o m v e r z a m e l d in een bij d i t v e r s l a g overMadioen
979
13 307
Kediri
g e l e g d e n s t a a t (zie bijlage Y h i e r a c h t e r ) . E e n d e r t o t d u s 2 212
42 413
Madura
ver in d e n s t a a t s t e e d s v e r m e l d e i n r i c h t i n g e n is in 1 8 8 7 ,
wegens gemis aan fondsen, moeten worden opgeheven,
291 721
18 608
Te zamen.
n a m e l i j k h e t in 1 8 7 3 g e o p e n d e liefdadigheidsgesticht t e
Depok ( R u i f e n z o r g ) , w a a r i n l a a t s t e l i j k n o g 8 k i n d e r e n
a) Hieronder 100 scholen voor meer uitgebreid en 710 voor elementair
(van E u r o p e e s c h e a f k o m s t ) w e r d e n v e r p l e e g d . Het t o t a a l
godsdienstonderwijs.
der verpleegden beliep voor al d e in d e bijlage g e n o e m d e
I) In Djokjokarta bestaan geen bepaalde godsdienstscholen.
i n r i c h t i n g e n o m s t r e e k s 1 1 0 0 p e r s o n e n , w a a r v a n 411 i n d e
a l s c e n t r a l e g e s t i c h t e n a a n t e m e r k e n t w e e weeshuizen t e
S a m a r a n g ( h e t P r o t e ~ t a n t s c h e en h e t R o o m s c h - K a t h o l i e k e ) .
Deze l a a t s t b e d o e l d e v e r p l e e g d e n k o m e n , zooals reeds in
(verdeeld over 34 negorijen), werd de toelating verleend. Het grootste
v o r i g e v e r s l a g e n is m e d e g e d e e l d . n a g e n o e g allen voor r e k e aantal Roomsch-Katholiekcn in eenig district beliep 1135 (verdeeld
over 11 negorijen van het distriet Tomohon-Sarongsong); het kleinste
n i n g v a n h e t G o u v e r n e m e n t , h e t g e e n den lande in 1887
aantal 131 (allen in één negorij van het district Langowan). De o p f 7 8 5 8 3 t e s t a a n k w a m , t e g e n f 7 8 9 2 3 in 1 8 8 6 . D r i e
5 andere der bedoelde districten waren, in rangorde naar het getal a n d e r e i n r i c h t i n g e n ( h e t P a r a p a t t a u - w e e z e n g e s t i c h t t e BaRoomsen-Katholieken, Tombariri, Menado, Kakaskassen, Sonderen
t a v i a , h e t o u d e - m a n n e n h u i s te S a m a r a n g en d e j o n g e n s Tonsea. In de vijf van de toelating uitgesloten districten, met namen
w e e z e n i n r i c h t i n g t e Soerabaija) werden in l a a t s t g e m e U j a a r
Kakas-Rembokkcn, Kawangkoan, Tompasso, Tondano-Toelian en
Tondano-Toelimanibot, telde men — op een zielental van 45 442 m e t f 1 2 4 9 6 en in 1887 m e t f 12 961 t e g e m o e t g e k o m e n .
Christenen en 1358 heidenen — 145 Roomsch-Katholieke inlanders
O m t r e n t h e t i m m i g r a i i t e n - a s y l te Medan ( O o s t k u s t v a n
(verdeeld over 7 negorijen).

') De consul bericht dat steeds een vrjj groot aantal NederlandschIndische onderdanen zich niet bjj hem aanmelden, namelijk de zoodanige die uit de Straits-Settlements ter bedevaart komen, na aldaar
door plantage- of ïnijnarbeid het noodige geld voor de reis naar

Mekka te hebben bijeengebracht. De meesten dezer lieden keeren
ook naar de Straits terug, om echter na een korter of langer verbluf aldaar zich weder in Nederlandsch-Indiê' te vestigen.
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Koloniaal verslag van 1888.
ButUMtnt) kan thans worden medegedeeld, dat niet den
bouw van de daarvoor benoodigde lokalen in 1S87 een
aanvang werd g y i n a a k t , zijnde in liet begin van 1888
reels de helft daarvan gereed gekomen. Voor deze instel
l i n g werd do<ir belanghc menden bij de tabaksindustrie in
Deli een kapitaal van ruim f 3 0 0 000 bijeengebracht. De
Bpgeering beef! het toezicht op zich genomen over het
beheer 'Ier iurich.iug , dat zal worden uitgeoefend door een
r a a d , wiarvnn zoowel iandsdienaren als werkgevers deel
zullen uitmaken (verg. vorig verslag blz. 102).
Omtrent de verrichtingen van de reeds i n ' t vorig verslag
genoom Ie » Palangsche huliVmnk " en de »Indo-Iiuropee8cbe bitidbouwmaatschappij ' , beide eerst in den aanvang
van 18S7 o; gericht (zie de Javasche Courant rfd 11 Maart
en 10 Mei 1887). kwamen nog geene medeleelingen in.
Blijkens bijlage K hierachter werden in 1887 (Javasche
Courant van 15 Juli 1887) ook de statuten goedgekeurd van
e-Mie te Samarang opgerichte hulpbank voor het iu leen ver
strekken van kleine ■ommen. Te Batavia en Soerabaija be
stonden reeds zoodanige inrichtingen. Bij die te Soerabaija
werden iu 1887 aan 272 personen tegeu interest gelden
ter leen verstrekt, terwijl 136 personen , die geen solide
■waarborgen konden verschaften, moesten worden afgewe
Uitgekeerd
in 1887.

DIACONIEËN.

Diakenen der Evangelische
meente te Batavia

[Nederl. (Oost-) Indii!.]

zen. Het bedrag dat aan iederen geldnemer toegestaan
werd, bedroeg niet minder dan f 50 en niet meer dan
f 300. In het geheel werd uitgeleend eene som van f 5 0 8 9 5 ,
makende mot het saldo, groot f 20 17(5, dat door 202de
biteuren op het einde van 1880 nog verschuldigd w a s ,
f 71 071. Daarvan vloeide door mnandelijksehe aflossingen
gedurende 1887 terug f 30 041 , zoo lat bij het einde des
jaars nog uitstond f 40 430. De manndelijksche t e r u g b e 
talingen liepen uiteen van f 5 tot f 40 per persoon en
k w a m e n , op zeer enkele uitzonderingen n a , geregeld
binnen. Het gelal debiteuren gedurende 1887 bedroeg 474.
De Bataviasche en Samarangsche hulpbanken dienden om
trent haren werkkring geene berichten in.
Van den werkkring eener te Satnarang tot stand ge
komen liefdadigheids-vereeniging, genaamd » Soerja Soem i r a t " (de opkomende zon), zijn mede nog geen bijzonder
heden te melden
Volgens bare statuten, door de Regee
ring goedgekeurd blijkens Indisch Staatsblad 1887 n*. 126
en 1888 n°. 104, stelt zij zich ten doel het verleenen van
hulp en bijstand nan Kuropeanen die buiten hunne schuld
iu armoede zijn geraakt.
Nopens de bedeeling door kerkelijke armbesturen zijn
de volgende opgaven ontvangen :

VERDERE

BIJZONDERHEDEN.

ge

Diacooiefonds der P r o t e s t a n U c h e
gemeente te Pekalongan
Idem te Sainarang
I d e m te P a d a n g
I d e m te Bandjermasin
I d e m te Makasser
Idem te Amboina

f

6214

|
3 050
2 305
439
1 704
0 000

Idem te N e i r a (Banda)

2313

Idem te K o e p a n g ( ï i n i o r ) . . . .

1 03G

ld

1887 genoten 58 personen of gezinnen b e d e e l i n g , tegen 67 in 1886, welke toen f 7 1 7 7
ontvingen. Acht aanvragen om bedoeling werden afgewezen Tegenover f 13 457 aan i n 
komsten stond eene uitgaaf aan bedei lingen als anderszins van f 15 052, zoodat de rekening
over 1887 een nadeelig saldo aanwees van f 1595. I n 1886 bedroeg het tekort f 3035.
Van ("it nrmenfonds werden over 1887 geen opgaven ontvangen.
Gedurende 1887 werd ontvangen aan collecten f 1223 en aan renten van uitgezette kapitalen
f 2 7 8 0 ; t e zamen f 4 0 0 3 . In 1886 werd ontvangen f 5 0 6 1 en uitgegeven f 4 9 5 6 .
Het
aantal bedeelden, in laatstgenoemd j iar 0 0 , is over 1887 niet opgegeven.
22 personen genoten ondersleuning, t g e n 12 in 1886, aan wie toen f 1 1 7 0 als onderstand
werd verstrekt. De ontvangsten bedroegen f 2455 (in 1886 1 1787).
Aan verschillende giften werd in 1887 ontvangen f 7 4 8 , zoodat werd overgehouden
f309,
waardoor het aanwezig saldo bij het einde van genoemd j a a r geklommen was van f 1105
tot f 1414.
H e t aantal bedeelden is niet opgegeven. O v e r 1886 werd aan 21 gezinnen of op zich zelf
staande personen uitgekeerd f 2078. H e t kapitaal van het fonds steeg in 1887 van f 34 214
tot f 35 141.
Iu het cijfer der bedeelden kwam weinig verandering. Bij h e t einde van 1887 bedroeg h u n
a a n t a l 85. Maandelijks werd gemiddeld uitgekeerd f 500. tegen f 480 in 1886.
D i t fonds verleende in C 8 7 ondersteuning aan 24 personen, die ieder f 6 a f 12 ' s m a a n d s
ontvingen. Volgens de verleden j a a r ontvangen opgaven zou in 1886 meer dan het d u b b e l e ,
namelijk f 5 5 1 7 , zijn uitgekeerd. De reden van dit verschil is ni"t o p g e g e v e n , evenmin
het aantal bedeelden over 1886.
Aan i n t e r e s t e n , collecten en giften werd ontvangen f 3154, de uitgaven bedroegen i n ' t geheel
f 1533. O m t r e n t het aantal bedeelden zijn weder geen opgaven ontvangen. I n 1886 w e r d
voor bedeelingen bestemd f 963. H e t kapitaal van het fonds vertegenwoordigde op h e t
einde van 1887 eene waarde van f 23>;81, tegen f 22 000 op 31 December 1886.

's maands. Doorl -opend werden in 1886/87 bedeeld 2 g e 
zinnen , 25 vrouwen en 5 mannen , en gedurende een zeker
aantal maanden 9 gezinnen, 4 vrouwen en 4 mannen.
Op het einde van het boekjaar had de VereenigiDg een
saldo in kas van f 193.
Het » Fonds des Vredes door het bloed des Kruizes" te
Soerabaija, waaromtrent het laatst mededeelingen werden
gedaan iu het Koloniaal Verslag van 1884 (blz. 104), zond
Uitgekeerd Saldo in kas
Aantal
op 31 Decem
nu weder een janrbericht in. Daaruit blijkt dat de ver
COMMISSIE TE :
bedeelden.
bedrag
ber 1887.
in 1887
in 1887.
eeniging . voor zoover hare financiën het toelieten , in het
afgeloopen jaar hulp verleende aan de inland.-che Christen
f 14 935,00 f 48 215,00
163
gemeenten ti! Moljowarno et) Malansr, wier voorgangers
en
kweekelingen door haar bezoldigd werden , terwijl zij
21
275,00
8402,00
154
de inlandsche Christenen , zoowel 'laar, als die verpleegd
43 116,00
8 047,00
71
in bet bedelaarageetJcht te Soerabaija (zie bijlage Y ) ,
door
bijdragen in staat stelde op waardige wijze het Kerst
21
495,00
3 073,00
45
feest te vieren. Hüre inkomsten bedroegen f2812, en hare
uitgaven f 1571. Hiervan werd wegens salarissen vau voor
Totaal . . .
f 34 457,00 1134131,00
433
gangers en wegens ondersteuning van behoeftige Christenen
uitgekeerd f 1154.
Door een in 1886 te Soerabaija gevestigd SchoolkleerenOmtrent de particuliere vereenigingen voor armenverzor
fonds, ter ondersteuning van kin'eren die, uit gebrek
g i n g valt over 1887 het volgende aan te teekenen.
De Vereeniging tot uitoefening van Christelijke liefdadig- aan kleeding, de ,-chool verzuitndtnof dpze in het geheel niet
hei 1 te Batavia telde op uit. September 1 8 8 7 — h e t tijdstip bezochten, werd van rle oprichting af tot op 31 December
waarop haar achtste boekjaar sloot — 120 contribuauten , 1887 ondersteuning verleend aan 187 kinderen (op laatst
tegen 144 het jaar te voren. Over gemeld boekjaar be genoemden datum H02 nan 132). Te hunnen behoeve was
droegen de inkomsten f 2569 of on; eve^r f 200 minder in het geheel uitgegeten f 3 4 0 5 , namelijk nan kleederen
dan over 1885/86. De uitgaven beliepen f 2 3 7 6 , waar f 2069 en aan schoeisel f 1336. De ontvangsten aan con
van f 1324 wegens uitgereikte levensbehoeften. De be- tributie^ , donatiën enz. bedroegen f 495-">. In verband met
deeliugeu in geld bedroegen per hoofd f 2,50 a f 5 eenige verdere u i t g a v e n , ad f 8 1 6 , bleef f 7 3 4 in kas.
Betreffende de van regeeringswege op de vier voor
naamste hoofdplaatsen van Nederlandsch-Indië ingestelde
commissiën tot ondersteuning van behoeftige Cnristenen
die niet in de termen vallen om door de kerkelijke a r m 
besturen te worden bedeeld, vindt men in het volgende
overzicht eenige opgaven.

\&.
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Van bet gelijknamig fonds te Djokjokarte wordt bericht,
dat zijne ge ld in id leien in 1887 vrij wel op gelijke hoogte
bleven. Aan contributiën, renten, (MI/,, werdnamelljk ontvangen f 1112, terwijl de uitgaven beliepen f 1124 (aan
kleederen f 912enaauschoeisel f 212) Het kapitaal, op 31
December lr-86 f 5670 , i e droeg bij het einde van 1887 f 6015.
Het aantal oontribuanteii ging in 1887 van 46 tot 40 terug.
De Ontvangen verslagen van de uitkeei'ing'S-en spaarfondsen in Nederlandseb-Indil boaden de volgende lerichtenin.
Het te Batavia gevestigde > Studiefouds voor onbemidilelde leerlingen van goeden aanleg" had gedurende het
op 30 Sepl omber 1887 geëindigde elfde boekjaar 6 leerlingen te lijnen laste, van welke er 5 studeerden aan bet
gymnasium Willem lil te Batavia (Jén aan de afdeeling
B en vier aan de afdeeling A) en 1 aan de hoogere
burgerschool te Soerabaija. Vier leerlingen onderwierpen
zich aan het eindexamen , waarvan drie met goeden uitslag (den niet-geslargle werd vergund den cursus nog
één jaar op kosten van het fonds te volgen). De leerling
aan de afdeeding ü behaalde het diploma van het grootambtenaarsexamen, terwijl de zesde der door net fonds
geholpen jongelieden naar een liooger studieja ir overging.
Op twee nieuwe aanvri.gen om ondersteuning werd gunstig
beschikt, terwijl aan één der geslaagden voor het eindexamen werd toegestaan zijne studiëi aan de afdeeling B
voort te zei ten. Bij het einde van het boekjaar had het
fonds dus 5 leerlingen voor zijne rekening, die allen aan
het gymnasium Willem III waren geplaatst. Het kapitaal
der vereeniging liep terug tot f 4757 , ook wegens een
verlies op de effecten geleden tot een bedrag van f 744.
Aan contributiën enz. werd ontvangen f1317, terwijl de
uitgaven f 1266 bedroegen. Het aantal oontribuanten verminderde van 92 tot 8(5.
Van de 3 door hei «Studiefonds Midden-Java" ondersteunde leerlingen , die bij den aanvang van he. afgeloopen
jaar in de 6de klasse der hoogere burgerscnool te Samarang
waren geplaatst, legden 2 met gunstig gevolg het eindexamen af; aan den derden moest verdere hulp worden
ontzegd , omdat zijne vorderingen niet voldoende bleken.
Overigens ondersteunde het fonds nog 6 leerlingen van lagere
studiejaren , van welke er 4 aan de overgangsexamens voldeden , en daarom in het genot der ondersteuuing bleven.
Twee nieuwe aauvraj. <m werden ingewilligd , doch aan één
dezer beide leerlinge;! werd die hulp slechts verleend tot
31 December 1887 , aangezien de omtrent hem uitgebrachte
rapporten niet gunstig oleken. In 't geheel werd in 1887
ten behoeve van de ondersteunde leerlingen uitbetaald
f 1545 , terwijl aan contributiën en donitiën ontvangen werd
f 1974. Met inbegrip van f 180 aan contributiën die nog
geïnd moesten worden , bestondei. de geldmiddelen van heffonds op 31 December 1887 uit f 12;4. Het aantaloontribueerende loden steeg in 1887 van 116 tot 132.
Van het » Soera baijasche schoolfonds" loopt het laatst
ontvangen verslag over 1886. In dat jaar werd aan contributiën slechis geïnd f 2615, en daarentegen uitgegeven
f 4570 , waarvoor 26 kinderen geholpen werden , hetzij met
huisvesting. hetzij door de betaling van schoolgelden en
leermiddelen.
Het uitkeeringsfonds der vrijmetselaarsloge. te Samarang
telde uit. 181 ;7 200 deelhebbers , tegen 190 bet jaar te voren.
5 deelhebbers overleden, aan wier familiebetrekkingen
SAMARANO.

BATAVIA.

Kapitaal

gezamenlijk werd uitgekeerd f 11 550. Desniettemin nam
het kapitaal gedurende 1887 toe van f 114 882 (verbeterd
cijfer) tot f 120 125.
De onderwijzersvereeniging «Onderling hulpbetoon" te
Batavia had in 1887 het belangrijk bedrag van f 16 000
aan uitkeeringen te doen. Dientengevolge ging haar kapitaal
eenigszins terug, en wel van f 92 879 tot f 91 666. Haar
ledental bedroeg op uit. 1887 190, zijnde 4 minder dan
het jaar te voren.
Het ledental van het mede te Batavia gevestigde uitkeerings-, tevens weduwen-en weezenfonds, »Help uzelf'
ging in 1887 mede met 4 terug , namelijk van 355 tot 351.
Over gemeld jaar werd ontvangen f 21 127 en uitgegeven
f 10 800, onder welke laatste som f 9000 aan uitkeeringen.
Met inbegrip van achterstallige contributiën en met bijrekening van de tot 31 December verschenen rente, bestonden de bezittingen van het fonds op dien datum uit
f 58 461 , waaronder eene som van f 19 237, welke voor
het weduwen- en wee/.enfonds gereserveerd was en voor
het grootste deel de opbrengst uitmaakte van de reeds vroeger
aan de vereeniging toegestane geldloterij.
Nog zijn als uitkeeringsfondsen te noemen: te Batavia ,
eene » Ofüciersvereeuiging tot onderlinge ondersteuning van
nagelaten betrekkingen", en te Soerahaija , eene dergelijke
instelling onder de ambtenaren en beambten bij den dienst
der staatsspoorwegen, van welke vereenigingen, eerst korten tijd geleden opgericht (zie Indisch Staatsblad 1887
n°. 99 en 1886 n°. 150), nog geene verslagen zijn ontvangen. Alleen is van de officiersvereeniging gemeld,
dat zij reeds een groot aantal leden telt (p. m. 1100) en
in stand gehouden wordt, niet door geregelde maandelijkscbe contributiën, maar door de entrees, die de leden
bij hunne toetreding te voldoen hebhen , en verder door
stortingen , volgens hun leeftijd , waartoe zij bij elk zich
onder de deelhebbers voordoend sterfgeval verplicht zijn.
Van de in Nederlandscii-Indië bestaande begrafenisfondsen
zijn opgaven ontvangen voor zooveel aangaat net begrafenisfonds »de Eendracht" te Buitenzorg, het begrafenisfonds
•Onderling hulpbetoou " te Samarang en het » Algemeen
begrafenisfonds " te Soerabaija. De eerste vereeniging telde
tiij het einde van 1887 112 leden, of drie meer dan het
jaar te voren. De uitgaven bedroegen f 740 (waaronder
f 555 wegens uitkeeringen tiij overlijden) en de ontvangsten
f 1428 Het kapitaal steeg, ondanks eene afschrijving ad
f 400 wegens verliezen op effecten , van f 2780 tot f 3068.
Voor het in de tweede plaats bedoelde begrafenisfonds,
welks ledental in 1887 klom van 284 tot 294, waren in
gemeld jaar de uitgaven f 3220 (waarvan f 2620 wegens
uitkeeringen bij overlijden), en de ontvangsten f 3801 ,
zoodat de bezittingen vermeerderden van f6994 tot f7575.
Het «Algemeen begrafenisfonds" te Soerabaija is eerst in
1887 (zie het Indisch Staatsblad van dat jaar n°. 214) opgericht. Tot het einde van dat jaar had het nog slechts
één uitkeering behoeven te doen wegens overlijden van
één der deelgerechtigden , wier aantal toen tot 193 geKlommen was. Tegenover f 205 aau uitgaven, werd aan
contributiën geï'n 1 f 1471.
Het gebruik dat in het afgeloopen jaar van de in Nederlandsch-Indië bestaande spaarbanken gemaakt is en de
financieele toestand dier banken op 31 December 1887
zijn in het volgende overzicht samengevat.
SOERABAIJA.

PADANO.

TE

MAKASSEB.

ZAMEN.

[met b^getchwveu) rente op
t' 1432 114,37» o) f 2 870 023,77*

Oednrende

1887 ingebracht

. . . .

Te «amen

.

.

.

üedurende 1887 terug-genomen

.

.

.

Blijft ingelegd

f

1 744 155.30

f

3 967 452,77*

f 2 900 742,99*

f

f

3 345 527.83*

1" 2 431943.24

383 952,43

f

196 839.79
f

913 584,59*

U 4 2ie,. ir,

40 297.30

2 575 337.87»
770 189,96

1 000 709,78

400 935.10*
1' 1 313 520 !:>'•

Hijgoschreven wegens dividend en rente
voor de inleggers over 1887. . . .

f

1 097 429,00

312 340.98*

580 792,2-2

434 874,42»

f

290 682,82*

f

9 934 911,01»

85 209,72
f

10011.40*

83 982.96

2 462 454,87

85 655,13*

145 917.79*
f

f 7 472 456,14»

211027,69

211473.10*

2 54G 356,99»
f

7 699,05

7 388 554,02
268 237,16»

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 31
1' 1380 817,55*
Reservefonds op 31 December 1X80.
„

„

„

1887.

.

118 000.110

.

12.1000.00

292 353,93*

98 144,70

18 400,15

13 566,61

540 465,45»

304 53* .20*

75 209.08

22 530,90»

15 536.05

540 820,30

Handelingen der Stateu-Geueraal. Bijlagen. 188 <—1889.

2 515 926,20

450 885,83

3 080 989,44*

a) Verbeterde opgaaf.

f

f

f
ff)

1'

219 172.15*

f

7 6S0 791.18»
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Van bei zich onder behaet d n spaarbanken bevindende
kapitaal ra van hare raast vwfinidauii was bij bet einde v u
1887 rentegeven 1 uitgezet in 't geheel f7 <i60 047, welke som
belegd VM als volgt: in hypotheken f4 974 110, in vendupapier f485509, in bandelspapier (alken bij de spaarbank
te Soerabaijuj f 3f>0 278, in beleeningen op effecten f 3111 675,
in beleeningen tegen persoonujken borgtocht f 7 2 305 on
in deposito's bij a n d e r e g e l d i n s t e l l i n g e n f 1 3 8 0 1 1 0 .
H e t a a n t a l d e e l h e b b e r s was bij ai de s p a a r b a n k e n

iels

toegenomen. Op 31 December 1887 bedroeg bet te Batavia
3094, Bamanng 4218, Boerabaya 2913, Padang 544 en
Makasser 244. te samen 11013 niet een gemiddelden inleg
per bool'd van f 07i , tegen 10 5(52 bij bet einde van 1880
met een gemiddelden inleg van f080. Onder de 8100 deelbebbers te Batavia, Bamanng, Padang en Makasser (van
die te Soera baija is dusdanige verdeeling niel opgegeven)
waren er: voor sommen van f 2000 en honger 180, tussebeu
f 2000 en f 1000 1944. tussehen f 1000 en f 500 1053,
tusseben f 500 en f 100 2148 en voor sommen beneden
f 100 2769.
V. BUKGERI.IJKK GENEESKUNDIGE DIENST.

In den loop van 1887 werden de residentiën Madura ,
Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki door den lns])ecteur
van den burgerlijken geneeskundigen dienst bezocht, tot
bet doen van de gebruikelijke inspectiën.
Het in liet militair bospitaal re Weltevreden ten liehoeve van
de zending van professor dr. C. A. PEKEUIAUING ingerichte
laboratorium , waarvan sprake is in 't vorig verslag (blz.
100), werd bij Iudiscb besluit van 15 Januari 1888 i:°. 2
(Indiscb Staatsblad n°. 17), krachtens machtiging des
Koniugs , veranderd in een blijvend onder burgerlijk beheer
staand laboratorium voor onderzoekingen op bet gebied
van pathologische anatomie en bacteriologie. Tot directeur
en onderdirecteur dier inrichting warden benoemd de officieren van gezondheid dr. C. EYKMAN en J. W. F. J. VAN
EEf'KB , die daartoe uit den militairen dienst eervol werden
ontslagen. Tevens werd bepaald dat aan hun ambt zou
verbonden zijn voor den eerste de betrekking van leeraardirecteur en voor den andere die van leeraar-plaatsvervangend directeur bij de school tot opleiding van iulandsche
geneeskundigen te Weltevreden. Bij hetzelfde besluit werd
tien reglement voor het laboratorium vastgesteld.
De bestaande voorschriften betredende het beschikbaar
stellen bij gezagvoerende ambtenaren , op plaatsen waar
geen geneeskundige aanwezig is, van zoogenaamde medicijnkistjes en omtrent de verstrekking dxarvan aan inlandscbe vroedvrouwen , enz., werden in April 1887 (Bijblad op
het Indisch Staatsblad n°. 4360) eenigszins gewijzigd en
uitgebreid. Thans is namelijk aan den chef over den geneeskundigen dienst overgelaten om te bepalen welke geneesmiddelen en ustensilien die kistjes zullen moeten bevatten , en is bepaald dat zij, op aanvrage , ook worden
verstrekt aan de met mijn bouwkundige en geologische
opnemingen belaste mijn-ingenieurs ten behoeve van bet
onder hen werkzame personeel, zoomede aan de controleopzieners op Banka ten behoeve van de mijnwerkers aldaar.
Bij eene beschikking van den directeur van onderwijs,
eeredienst en nijverheid van 5 December 1887 (zie de
Javasche Courant van den 13den dier maand) werd, met
intrekking van eene vroegere liekendmaking van dien aard
dd. 4 Juli 1882, nader aangewezen welke vergiften door
artsenijbereidkundigen al dan niet in gesloten kasten
moeten worden bewaard.
Ahjemeeae gezondheidstoestand. Slechts enkele gewesten
uitgezonderd , werden in 1887 in geheel Nederlandsch-Indië
moeraskoortsen geconstateerd. In liet begin van 1888
kwamen zij epidemisch voor in bet tot de residentie Kr»
wang behoorende district Pamanoekau der Pamanoekanen Tjiassemlanden , waar gedurende Januari en de eerste
helft van Februari 902 lijders aan die ziekte werden behandeld, van welke er 118 overleden.
Cholera kwam in het afgeloopen jaar slechts sporadisch
en gedurende zeer korten tijd voor in de resi lentiën Bantam , Batavia, Sooraoaija, Madura, Banjoemas, Bagelen ,
Tapanoli, Lampongsche Districten en OostKUSt van Sumatra.
Pokken werden in bijna den gebeelen MederlandachIudischen archipel waargenomen; slechts weinige gewesten

bleven van desa ziekte geheel verschoond. Beeda sedert 4
Augustus 1886 epi lemisch beeracbende ter hoofdplaats
Palembang en in drie der afdeelingeu van de residentie!
van dien

naam ,

nam

da

ziek'.!

in <le e e r s t e helft

van

Februari 1NM7 ook een epidemisch karakter aan in nog
eene afdeelinjr van Palembang; aldaar was achter de epidemie reeds lij het. einde van de volgende maand geweken.
Omstreek; medio Februari 1887 was zij ook geweken ter
bo fijilaats en in de afleeling Moesi-Ilir, doch in de beide
andere afdeeliugen duurde zij voort tol 19 September 1887.
Bij een restant-cijfer van 108 lij,Iers o p 1 J a n u a r i 1 8 8 7 ,
k w a m e n in de eerste a c h t m a a n d e n van 1887 in deze

streken, volgens opgaven van de besturende ambtenaren,
in het geheel 1170 lijders voor, waarvan 293 overleden.
In de Zuider- on Oosterafdeelmg van Borneo bezweken
aan dezelfde ziekt: 222 '} personen. Dok bier heerscbte
zij epidemisch en wel in bet district Midden-Doessoen
van 28 Juni tot 14 December 1887. Wat de overige geweien betreft, waar de pokken zich niet epidemisch voordeden, zijn alleen opgaven ontvangen van de residenten
van Bamarang, Kadee, Soerakarta, Padangsche Bovenlanden en Westerafdeeling van Borneo. Door hen werden
respectievelijk 846, 988, 2927, 943 en 491 gevallen gemeld,
waarvan 80, 9 1 , 267, 116 en 61 met doodelijken afloop.
Waar dit noodig bleek, werden tot beteugeling van oe
ziekte in verschillen.Ie gewesten boven de forma:ie tij,lelijke
hulpvaociaatean van bestuurswege aangesteld, aan wie
bet vaccineoren en revacei eeren der bevolking werd opgedragen. Voorts achtte de directeur van onderwijs, eeredienst
en nijverheid het niet ondienstig tot de residenten van
Midden-Ja va, waar gevallen van pokken zich het menigvuldigst hebben voorgedaan en het toezicht op de vaccine
te wensclien overliet, eene aansporing te richten om , met
inachtneming van de voorschriften, al datgene te doen
wat den geregelden gang der kunstbewerking bevorderlijk
kon zijn.
Het getal der door de stads- en plaatselijke geneesheeren zoomede door dokters-djawa behandelde berriberri-lijders beliep over 1887 volgens de ontvangen opgaven
(zie bijlagen Z en AA hierachter) 4727 op Java en Madura
en 1158 inde buiten bezittingen, tegen 4661 en 766 in 1880
en 5172 en 1191 in 1885. Van de behandelden stierven
er in 1887 780, zijnde ruim 13.3 pet., tegen 502 en 698
of respectievelijk ruim 9.2 en 10.9 pet. in 1886 en 1885.
Over <ie tot dusver genomen maatregelen om deze ziekte
te bestrijden, is reeds in vorige gedeelten van dit verslag
uitvoerig behandeld, in verband met de bespreking van
bet aantal gevallen onder de militairen van leger en vloot
en onder de gevangenen (men zie de blz. 40 t/m 42, 50
en 67 t/m 69 hiervóór). Ter aanvulling van het daar g e zegde valt nog aan te leekenen dat de Regeering, met
het oog op de omstandigheid dat de berriberri blijft
voortgaan het Indische leger te teisteren, bet noodig
acht nadere maatregelen te beramen tot bestrijding van
deze ziekte en iot afwering van hare gevolgen. Bij Koninklijk besluit van 23 Augustus 1888 n°. 58 is te dien
einde eene staatscommissie benoemd (zie de Staatscourant van den 25sten dier maand), aan welke is opgedragen om zoowel uit een geneeskundig als uit een militair oogpunt te onderzoeken welke nieuwe middelen
kunnen worden te baat genomen om de ziekte te bestrijden en om bare nadeelige gevolgen voor het Indisch
leger zooveel mogelijk op te hellen of althans te lenigen.
Tot lid en voorzitter der commissie is benoemd dr. Th. II.
MAC; UILLAVHY, hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde aan 's Rijks universiteit te Leiden, terwijl tot de
verdere leden, voor het overige bestaande uit officieren
(geneeskundige en andere) deel uitmakende of deel
uitgemaakt hebbende van : e' Indisch leger of van de marine,
ook behoort de hoogleeraar dr. C. A. PUKKI.IIAKIMI , die reeds

') Met inbegrip van «Ie 2'X1 overledenen in 1'aleinbang zou dus in beide
geWMtai <le pokken-epidemie in 1887 eene sterfte, veroorzaakt hebben
van .". 1 r> personen. Dit Maal stemt niet overeen met Int aantal
overledenen onder de „opideiniseh aangetasten", dat men in de bijladen Z en AA hierachter vernield vindt. Men verlieze eehter niet
uit het oog dat die staten de pflHofamftf Mu;m/WiA-personen vernielden volgens opgaven fan <le betrokken gencesheercn, terwijl Sn
hier besproken effen afkomstig Bgn van de hooiden van gewestelijk
bestuur, die daarin ook de nict-geneeskundig behandelden opnemen.
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in [ndü nu't aan om lerxoek nopana de banibenl in-lust
is geweest.
De in vorige gedeelten van dit varslag besproken deeinfeetie-nmatregelen werden, wat da burgerlijke ziekemnriohtingen l>«st r«-ft, .sedert liet laatst van 1^87 toegepast
eerst in liet stadsverband te Batavia, en later, ingevolge
een Indiaan besluit van 4 Maart jl., ook in de stadaverbanden te Samarang en Soerabatya, in een viertal als besmet
aan te merken kleinere 'ziekeiigeslichten, namelijk die te
Soekaboemi, Faaoeroean , LoemanJaBgen Tebiug Tinggi, en
wellicht tevens in eenige andere in de ge west*! n Oostkust van
Sumatra , Westerafdeeling van Borneo, Menado en Ainljoina,
uit welke gewesten , tijdens de uitvaardiging van gemeld be
sluit, nog gegevens werden ingewacbt. Sedert is alleen gemeld
dat de bevolen ontsmetting nog- niet overal was afgeloope.n.
Omtrent liet lieersclien van berriberri in de desaa's
werden in Ueeember jl. van de hoofden van gewestelijk
bestuur inlichtingen gevraagd. Uit de van enkelen hunner
in het eerste kwartaal van 1888 reeds ontvangen rapporten

blijkt, dat, waar da siekte onder de bevolking voorkwam,
hoofdzakelijk die individu;'!!) werden aailflUtaat. die van
andere streken of eilanden afkomstig waren , zooinede zij
die reeds vroeger aan berriberri geleden hadden. Van
Amboina werd bericht ontvangen dat da aiekta in 1887
in de kweekschool voor inlandsoha onderwaters heeraobte
en ruim 60 pet. der leerlingen ha I aangetast , van welke
er eanigen ook reeds in 1880 daaraan badden geleden.
Da van Atjeh geëvacueerde baruuans, die, sooala in 't
vorig verslag (bis. 30) werd gemeld , reeds na een teer
kort verblijf in eerstgenoemd gewest in hevige mate door
berribefri werden aangetaat, herstelden reeds spoedig i.a
terugkeer op Madura.
In den volgenden staat vindt men do gewone opgaven
betreffende bet aantal der in bet laatatverloopen jaar hij
den burgerlijken geneeskundigen dienst op en buiten
Java behandelde lijders, terwijl voor meer gedetailleerde
opgaven verweaeu wordt naar de reeds aangehaal ie bijUuren Z en AA.
Behandelden.
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Dokters-djawa
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1 158

585
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1 : 8.08
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1 : 20.94

1 : 40.31
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1 : 28.21
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I
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i.
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S

\
.

\
.

'.1*313

.
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Totaal-generaal.

.

50 809
.

033
272
094
953

53 352

RECAPITULATIE.
287
5 489
997
l SS
084
1 109
0 598

2 137

a) De opgaven betreffende de behandelden door Europeesche geneesheeren hebben betrekking: die voor Java en Madura tot 52 van de 53
hij het einde van 1887 bezette standplaatsen, en bovendien tut I op dien datum onbezette standplaats, terwijl die TOOT tk buitenbezittiugen 44
van de 49 bezette standplaatsen betreffen. Onbezet waren op het einde van 18S7 : op Java eu Madura 7 en op de buiienbcziuingen 8 stand
plaatsen, doch op 9 van die 15 standplaatsen was een dokter-djawa bescheiden.
b) D e opgaven betreffende de behandelden door dokters-djawa hebben betrekking: die voor Java en Madura tot 41 van de 59 standplaatsen,
en die voor de buitenbezittingen tot 30 van de 38 standplaatsen.

Uit de bijlagen BB en CC kan blijken hoe de totalen ,
in 'het voorafgaande overzicht vervat, over de verschillende
■standplaatsen der geneeskundigen verdeeld w a r e n , terwijl
lindehjk bijlage 1)1) de gewone statistiek behelst van het
aantal in het aJgeloopen jaar omgekomenen door onge
lukken , door moord en door zelfmoord.

Buropettekê geHuthnndigtn. Bet aantal geneesheeren op
Java en Madura, belast met de waarneming van den
civlelen geneeskundigen dienst, onderging in 1887 geen
verandering. Met inbegrip van de 8 op de drie hoofd
plaatsen van Java aanwezige stadsgeneesheeren (namelijk
•i te Batavia, \i te Samarang en ij te Boerabaija) en van

*
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den civielen geneesheer verbonden aan liet marine etablissement te ïSoerabaiju , bleef namelijk liet aantal onder
genot van eeue bezoldiging of toelage werkzame burgergeneesheeren 42 bedragen, terwijl op 16 plaatsen de'Jienst
door officieren van gezondheid werd verricht.
Op de buitenbezittingen waren op 31 December 1887
49 plaatsen bezet, dut is 3 meer dan bij bet eindt van
1886, doordien gedurende een grooter of kleiner getal
maanden van 1887 oflicieren van gezondheid aU pleetee
lijke geneesheeren ook fungeerden te Soeroelangoeo in
Palembang (eeue tijdel.jk ingeetelde standplaats), te Sambas in de Westerafdeeling van Borneo en te Saparoea in
de residentie Amboina.
In de residentie Kediri, waar de plaatselijke gein eskundige dienst tot dusver steeds door twee geneesheeren
werd uitgeoefend, éé i voor de afdeeling Kediri en één
voor de afdeelingen Blitar en Ngrowo , werd d e n laatste,
wiens taak te omvangrijk was geworden , in 1887 van deu
dienst iu Ngrowo ontlast. Ngrowo werd nu tot ressort
van een afzonderlijken geneesheer verheven, met toevoeg i n g daaraan van de afdeeling Trenggalek, welke tot
nog toe van Europeesche genee.skundigeliulp verstoken was
geweest. Nadat de iu de afdeeling Bondowosso (residentie
Bezoeki) bescheiden civiele geneesheer, op verzoek, van de
waarneming van den geneeskundigen dienst aldaar ei. in
de afdeeling Üjember was ontheven , werd in 1887 voor
deze laatste afdeeling een ander geneesheer aangewezen,
wien tevens de dienst te Bondowosso werd opgedragen.
Bij het einde van 1887 waren op Java en Madu: a 7
standplaatsen onbezet, namelijk 5 van de 6 in 't vorig
verslag genoemd , zijnde Panleglang (Bantam) , Soemedang
(Prnanger Regentschappen), Soekapoera (id.), Madjaleugka
(Chenbon) en Patjitan (Madioen) , en 2 die iu 1887 waren
opengevallen door het vertrek van den geneesheer, zijn !e
Tangerang (Banivia) en Iudramaijoe (Cheribou). Voor één
der op uit. 1886 onbezette standplaatsen — Bezoeki —
kon in de eerste maanden van 1887 weder een geneesheer
worden aangewezen.
Met de waarneming van den dienst in één der op uit. 1887
vacante afdeelingen — Madjaleugka — werd in het begin
van 1888 belast de eerstaanwezende officier van gezoudheid
te Palimanang in hetzelfde gewest.
Voor Tandjong Priok (Batavia), waar tot dusver voor
het verleenen van eerste geneeskundige hulp slechts een
dokter-djawa was gestationneerd, is in den aanvang van
1888 mede een Europeesche geneesheer aangewezen , en wel,
bij wijze van tijdelijken maatregel, de oudst aanwezende
officier van gezondheid van het wachtschip aldaar. Bijgestaan door den bedoelden dokter-djawa, zal deze officier
vau gezondheid te Priok al de diensten hebben te verrichten
die elders aan de plaatselijke geneesheeren zijn opgedragen.
Hem is daarvoor eeue toelage van f 100's maands verleend.
De voor burgergeneesheeren aangewezen standplaatsen
Bonthain en Saleijer in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden bleven ook in 1887 onvervuld.
Van de 28 geneesheeren , die op 31 December 1886 in
Indië uitsluitend particuliere praktijk uitoefenden, vertrok
1 naar Europa, overleden 2 en ontvingen 2 eene aanstelling
als plaatselijk geneesheer. Daarentegen vestigden zich in
1887 als particulier geneesheer 1 eervol ontslagen officier
van gezondheid en 1 gewezen plaatselijk geneesheer, terwijl
aan 3 personen akten van toelating tot uitoefening van de
geneeskunde in haren geheelen omvang werden verleend,
waarvan één echter onmiddellijk eene aanstelling ontving
als plaatselijk geneesheer te llodjokerto (Sosrabaga) in de
plaats van den naar Europa vertrokken geneesheer dier afdeeling. Bij het einde van 1887 lelde men derhalve, volgens
de opgaven van den chef over den geneeskundigen dien.-t,
op en buiten Java 27 geneesheeren die geene endere dan
particuliere praktijk uitoefenden Hiervan waren er 6 in de
afdeeling Deh der residentie Oostkust van Sumatra gevestigd. ')
Van de gelegenheid om bet praetisch artsexamen af te
l e g g e n , werd in het afgeloopen jaar door 3 candidaten gebruik gemaakt, waarvan slechts I daagde. Aan het practi.-ch
verloskundig examen onderwierpen zich, met goed gevolg,
') Volgens eene opgaaf van den resident zouden op de versrliilIt-nde tabaksonderneniingen in de atuVelini; Deli niet minder dan 11
particuliere geneesheeren praktiseeren.
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2 candidaten , I ei den gewezen officieren van gezondheid
(één van de landmacht en één van de zeemacht).
Ook voor het tandheelkundig examen deed zien een candilaat op, wien het getuigschrift kon worden uitgereikt. Te
Batavia vestig Ie zich als tandarts een oud-officier \ at) gezondheid van de landmacht (dezelfde van wien zooeven sjirake was).
Partiouiitrt apothekers.
Het aantal plaatsei., waar in
Nederlandsch-linliS apotheken zijn gevestigd. onderging
ook in 1887 geene verandering. Daarentegen vermeerderde

iu dat Jaar het aantal apotheken met één te Cheril on , alwaar
de ia 188<> gesloten apotheek we Ier werd geopen 1. Dientengevolge bestonden op 31 December 1887 2 stads en 32 particuliere apotheken , benevens te Batavia 1 filiaal-apotheek.

Over de apotheken tePasoerbean, Maling, Piobolinggo
en Padang werden in 1887 inspeetiön gehouden, die geen
stof leverden tot bemerkingen. Tot het afleggen van het
examen voor apotheker en apothekersbediende w e r d , evenals in vorige jaren, gelegenheid gegeven in de maanden
April en Octeber, doel: alleen voor het laatstbedoelde examen
meldden sich candidaten aan , namelijk vijf, aai: wie echter
het getuigschrift niet kon worden uitgereikt. Aan twee
apothekersbedienden , die iu het bezit waren van een hier
te lande verworven diploma, werden akten va i toelating
uitgereikt tot uitoefening van hun beroep in Indië.
Over nieuwe voorschriften betreffende de bewaring van
vergiften is reeds gehandeld op blz. 130 hiervóór.
jüiropeesche vroedvrouwen.
Van de in NederlandschIndië tot uitoefening van de verloskundige praktijk toegelaten Europeesche vrouwen , op uit. 1886 ten getale van
2 4 , kwam er 1 te overlijden , doch aan 2 geëxamineerde
vroedvrouwen werd toelating verleend. Dientengevolge
beliep haar aantal bij het einde van 1887 2ö. Hiervan
oefenden er 1 8 , waarouder de 6 stadsvroedvrouwen, haar
beroep uit te Batavia, Samarang en Soerabaija , 2 te Aladioen en 5 te Pekalongan , Soerakarta, Djokjokarta , Bezoeki
en Palembang. Behalve de twee in 1887 toegelaten vrouwelijke verloskundigen, hadden zich in 1887 nog twee andere
candidaten aai. het examen voor vroedvrouw onderworpen.
Deze echter waren niet geslaagd. Drie candidaten werden
in 1887 als leerling-.roedvrouw ingeschreven.
Inlanihche </tneeskundi</en. Het aautal dokters-djawa,
werkzaam iu de verschillende gewesten van J::va en Madura , bedroeg bij het einde van 1887 68 en vermeerderde
dus in het afgeloopen jaar met 3. Terwijl namelijk , na
voltooide opleiding, een 5-tal nieuwe inlaudsche geneeskundigen werden in dienst gesteld en de in 1886 wegens
ziekte ontslagen dokter- .j.iwa (zie vorig verslag blz. 108)
werd herbenoemd, overleed 1 dokter-djawa en werden 2
uit hunne betrekking ontslagen , waarvan 1 wegens ziekte
en 1 wegens overgang in particulieren dienst. In de buitenbezittingen verminderde het korps i:dandsche geneeskundigen met 1 door overlijden en bedroeg hun aantal alzoo
op 31 December 1887 40. Het aantal standplaatsen steeg
op Java van 54 tot 59 en op de buitenbezittingen van 37
tot 38. Er werden 11 nieuwe standplaatsen ingesteld (6
op Java en b elders) en 5 bestaande ingetrokken (1 op
Java en 4 elders).
Op de te Weltevreden gevestigde school ter opleiding
van deze geneeskundigen waren bij het einde van 1887
93 leerlingen ingeschreven , zijn.ie 2 meer dan op ül
December 1886. De mutatiën onder de leerlingen waren
weder talrijk. Blijkens het vorig verslag (blz lONj behoorden op laatatgemelden datum 64 leerlingen tot de
voorbereidende en 27 tot de geneeskundige afdeeling.
Benige maanden later, namelijk bij het eii de van den
cursus 1886/87, telde de roorbereidende afdeeling 53
leerlingen, waarvan in de hoogste afdeeling 9, en ' e geneeskundige afdeeling 27 leerlingen , waarvan iudehoogste
afdeeling 5. Deze laatsten (4 Javanen en 1 Temataan)
legden met gunstigen uitslag het eindexamen af, terwijl
de 9 verstgevorderde leerlingen ran de voorbereidende
afdeeling allen tot de geneeskundige afdeeling konden bevorderd worde: . Er bleven toen nog 44 leerlingen tot de
voorbereidende afdeeling I ehooren , en wel, in verband met
den uitslag d r overgangsexamens: 16 tot de hoogste
klasse, 24 tot de middelste klasse en 4 tot iie laagste
klasse. De ge teeskundigs afdeeling bestond , na de afschrijving van de 5 in het eindexamen geslaagden , uit
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22 leerlingen die reeds tot die afdeeling behoorden (5 in
het l a t e , 6 in het 21e , 7 in het 3de en 4 in het 4de
studiejaar) en uit 9 die uit de voorbereidende afdeeling
overkwamen. Op 2 na (1 uit het 2de en 1 uit het 3do
studiejaar) werden al de bedoel Ie 22 leerlingen tot een
hooger studiejaar bevorderd. Bij de toelatingsexamens en
in de eerste vijf maanden van den cursus 1887/88, fat is
tot bij het einde van 1887, werden nog 25 nieuwe leerlingen in de voorbereidende en 5 In de geneeskundige afdeeling geplaatst, en daaruit wegens Uithoudend slecht
gedrag of onbemttclijkheid afgeschreven respectievelijk 10
en 2 leerlingen , zoodnt in eerstgemelde afdeeling overbleven 59 (21 in de laagste, 19 in de middelste en 19 in
de hoogste klasse), en in de geneeskundige afdeeling 34
(13 in het 1ste, o' in het 2 d e , 5 in het 3 d e , 6 in het 4de
en 4 in het 5de studiejaar) ').
Over bet algemeen genomen waren het gedrag en de
vlijt der leerlingen zeer bevredigend. Absentiën kwamen
weinig voor en dan nog meestal wegons ziekte. Straffen
moesten nu en dan worden opgelegd ; zij waren voor het
meerendeel een gevolg van het zich heimelijk verwij.leren
uit het gebouw gedurende den nacht en van het eigendunkelijk wegblijven van de school. De omgang der leerlingen onderling, hoe verschillend ook van landaard en
opvoeding, gaf geene aanleiding tot bemerkingen.
Onder de docenten , voor zooveel zij tot den militairen
geneeskundigen dienst behoorden , werden er in 1887 vier
door anderen vervangen , en onder het gewone onderwijzerspersoneel werd de plaats van hoof londer wijzer mede door een
ander ingenomen. Wegens de gebleken doeltreffendheid
van den maatregel, werd de in 't vorig verslag be loeide
tijdelijke versterking van bet onderwijzend personeel met
een tweeden Kuropeeschen hulponderwijzer ook voor het
jaar 18s7^8 toegestaan. In het begin van 1888 moesten
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de directeur en één van de docenten aftreden om — zooals
hooger reeds is gezegd — plaats te maken voor den
directeur en den onderdirecteur van het nieuw opgerichte
wetenschappelijk laboratorium te Weltevreden. Kenegeringe
wijziging van liet reglement der school gfng hierme Ie gepaard (Indisch Staatsblad 1888 n'. 17).
Ue kosten der geneeskundige se!,ooi beliepen over 1887:
aan onderwijzend personeel f 15 975, aan suppoosten, leermiddelen , verlichting, enz. f 5 6 8 4 , en wegens toelagen
aan de leerlingen f 20 5(i8, te zamen f 4 2 2 2 7 , tegen
f 40 357 , volgens verbeterde opgaven , over 1886.
Inlandschc vroedvrouwen.
On !er genot van een onderstand uit 's lands kas oefenden in 1887 in 't geheel 25 geëxamineerd'.! inlandscbe vrouwen de verloskunde uit Hoevele
geëxamineerde inlandscbe vroedvrouwen overigens nog
worden aangetroffen , is niet met juistheid op te geven.
Men schat haar aantal op ruim 40. De inspecteur van den
burgerlijken geneeskundigen dienst heeft getracht op zijne
inspectiereizen te weten te komen in welke mate van de
diensten dezer vrouwen gebruik gemaakt w o r d t , ter beoordeeling van de vraag in hoever het aanbeveling verdient
de sedert 1875 gestaakte opleiding van inlandsche vroedvrouwen weder ter hand te nemen. Diens rapport ter
zake , in het laatst van 1887 ingediend , was , tijdens de
afsluiting in Indiö van de mededeelingen voor dit gedeelte
van het verslag, nog bij de Indische Regeering in behandeling.

j
I
j
I

Ziekengestichtcn.
Omtrent de burgerlijke ziekeninrichtingen op de drie hoofdplaatsen van Java vindt men
de gebruikelijke opgaven betreffen Ie bet cijfer en de m u tatiën on ier iie verpleegden gedurende het laatst verloopen
jaar in het volgende overzicht bijeengebracht.

Percentspewiize vei houding tot
Afgevoerd gedurende den loop
Aantal
Bijgehet totaal behandelden (na
van het jaar:
komen
verpleeg- aftrekking van de geëvacueerden)
gedurende
den op
den op
den loop
van de nog
van de
van het
t Januari
als geals
31 Decem.
van de
onder b e overjaar.
ëvacueerd. hersteld. overleden.
herstelden
handeling
1887.
ber 1887.
ledenen. geblevonen.
Aantal

verpleeg-
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Stadsverband te Batavia

3 852

500

345

81.00

10.75

7.33

Idem te Samarang

2 420

293

222

82.50

9.95

7.54

Idem te Soerabaija

3312

380

189

85.33

9.79

4.8G

259

91

128

54.18

19.03

20.77

190

69

81

57.02

19.77

23.21

10 051

1339

9C5

81.35

10.83

7.81

Chineesch hospitaal te Batavia
Idem te Samarang

o)
T e zamen

.

.

.

a) Verbeterde opgaaf.

De lijders die uit bet stadsverband te Batavia g ëvacueerd
werden, in 1887, blijkens het voorafgaande staatje , ten
getale van 971 , waren grooten leels dwangarbeiders die ,
als lij lende aan berriberri, naar het zoogenaatn Ie berriberri-gesticht te Buitenzorg overgebracht werden.
Op 31 October 18S7 (een latere opgave is niet ontvangen)
waren in laatstbedoeld gesticht 1151 lijders in verpleging.
Gemiddeld over het geheele jaar beliep het aantal per dag
1126 Doorgaans is slechts 25 pet. der verpleegden bedlegerig. Zij zijn gehuisvest in i 4 barakken van bamboe.
Opmerkelijk is het dat na korteren of langoren tijd (gemiddeld zes a acht maanden) bijna alle lijders als hersteld
de inrichting verlaten. Het steifiecijter is er zeer gering
(in 1887 kwamen niet meer dan •">:) sterfgevallen voor)
en wordt grootendeels gevormd door hen die ree Is korten
tij 1 na aankomst bezwijken. Het beheer en toezicht in het
gesticht, waarmede tot dusver slechts een inlander (mandoor)
was belast, is bij Indisch besluit dd. 11 December 18S7
n°. '2/c , bij wijze van tijdelijken maatregel, voorloopig voor
één jaar opgedragen aan een Europeeschen opziener. Tevens
>) Deze laatsten hebben in April 1888 het diploma van dokterdjawa verkregen.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

is toen de gelegenheid geopend het bewaking*- en oppasserspersoneel meer in verhouding tot de behoefte te
regelen. Van de voorgenomen uitbreiding van het gesticht
is reeds melding gemaakt op blz. 69 hiervóór.
In de uitsluitend voor lepralijders bestemde gestichten
werden bij bet einde van 1887 verpleegd 19 Europeanen
(allen te Pelantoengan), zoomede 175 inlanders en Cbüieesen,
tegen respectievelijk 21 en 161 op uit. 1836. Vour elk gesticht afzonderlijk was het cijfer der verpleegden als v o l g t :
Pelantoengan (Samarang)
Loana (Djokjokarta)
Wangkoenrf (Soerakarta)
Tandjong Piuang (Riouw)
Kamang Pampang (Palenibang)
Benkoelen
Te zamen

uit. 1886.
35
27
75
13
22
10

uit. 1887.
30
28
92
13
22
9
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liet aantal lijderessen , verpleegd in bet Pegirian-gesticbt
te Soerabaija en in het gesticht voor zieke vrouwen te
Batavia, bedroeg in 1887 respectievelijk 1826 en 5 1 2 ,
van welke 3 en 5 overleden en 1426 e:i 437 als hersteld
ontslagen werden.
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Nopens andere ziekengestichten zijn geen bijzonderheden
vernouion. Slacht* vindt men gemeld dat te NeiraopBunda
vóór eenige jaren duor de eigenaren der specerijperken
aldaar eene inrichting in het loven is geroepen tot liet
verplegen van hunne zieke arbeiders. Die inrichting,
waarin gedurende 1887 1407 lij Iers werden verpleegd,
wordt beheerd door den ter plaatse bescheiden officier van
gezindheid , die daarvoor een vast honorarium geniet.
De twee particuliere gezondheids-etablissementen in de
Preanger Regentschappen, te Sindanglaija en Soekahoemi,
genoten ook in liet afgeloopeu jaar een gouvernemeutssubsidie onder de gewone voorwaarden.
Kran.kziiiidgeuterpleging.
In Februari jl. werd door het
Opperbestuur op nieuw bij de Indische Uegeering in herinnering gebraclit, dat het reglement op de krankzinnigenverplegmg in Nederlandsch-Indië, tot welks vaststelling
in 1875 bij Koninklijk besluit machtiging was verleend
(zie het Koloniaal Verslag van dat j a a r , blz. 128j, z^ch
nog steeds wachten liet. Onder opmerking dat de uit te
vaardigen bepalingen in verband zullen moeten worden
gebracht met de inmiddels bij de wet van 27 April 1884
(Nederlandsch Staatsblad n°. 96) voor Nederland tot stand
gekomen nieuwe regeling van het onderwerp, ter vervang i n g van de wet van 29 Mei 1841 (Ne ierlandsch Staatsblad n°. 20), werd gevraagd hoever de overweging van
deze aangelegenheid gevorderd was. Blijkens het antwoord

Aantal
verpleegden op
1 Januari
1887.

GESTICHT
TB:

Buitenzorg
Samarang
Soerabajja

Totaal

|
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van den Gouverneur-Generaal waren de wijzigingen , dia
door bedoelde wet van 27 April 1884 in de voor Iudië
noodige bepalingen zouden dienen te worden aangebracht,
zoo aanzienlijk, dat eenegeheele omwerking onvermijdelijk
was, waaromtrent nog het advies van den geneesheer van het
centraal krankzinnigengesticht te Buitenzorg werd gewacht.
In bedoeld gesticht werden op 31 December 1887 behandeld 251 krankzinnigen , waaronder 76 vrouwen , en in de
hulpgestichten te Samarang en Soerabaija respectievelijk
110 en 127, waaronder 30 mannen en 47 vrouwen. Voor
de drie gestichten te zamen beliep dus het getal patiënten
488 (22 minder dan bij het einde van 1886), namelijk 160
Europeanen (137 mannen en 23 vrouwen), 281 inlanders
(161 mannen en 120 vrouwen), 41 Chiueezen (31 mannen
en 10 vrouwen), 3 Arabieren en 3 Afrikanen.
In verband met de bestaande overbevolking in het hulpge.iticht te Soerabaija konden in 1887 aldaar slechts 2
nieuwe patiënten wurdeu opgenomen (tegen 60 in 1886).
Te Buitenzorg en Samaraug kwamen er in 1887 79 en
37 nieuwe lijders bij (tegen 61 en 38 in 1886). I n ' t geheel
werden dus 118 patiënten opgenomen ; daarentegen wer.len
er 141» uit de sterkte afgevoerd , en wel als hersteld 53 ,
wegens overlijden 58 en als verbeterd of om andere redenen
29.
Voor elk gesticht afzonderlijk vindt men de mutatiëu
nader vermeld in bijlage E E , waaraan het volgende verkort overzicht is ontleend.

BijgeAfgevoerd in 1887:
komen
gedurende
den
loop
weom
als
als
van
ver- gens indere
herhet
steld. beterd, over- redejaar.
lijden. nen.

Aantal

Percentsgewfjze
verhouding tot het
aantal verpleegden
van de

In 1886 was de
percentsgewfjze
verhouding
wat betreft d e :

pleegden
op
Totaal.

31 Dec.
1887.

hersteld
ontslagenen.

overledenen.

hersteld
ontslagenen.

overledenen.

223
110
177

79
37
2

22
12
19

1
14
11

27
10
21

1
1
1

61
37
52

251
110
127

7.28
8.16
10.61

8.94
6.80
11.73

6.33
3.15
2.10

12.32
6.30
4.73

510

118

53

26

58

3

140

488

8.43

9.23

4.32

8.64

Hoezeer zich on Ier de patiënten te Buitenzorg een grooter
aantal lij Iers aan koortsen en berriberri voordeden dan in
15
Aard der
15
15
1886, mocht de gezondbeidstoestand in liet gesticht vrij
gunstig heeten. De koortsgevallen waren van geen ernstig
werkzaamhedeu.
Jan. Maart. Mei.
of gevaarlijk karakter, terwijl aan de berriberri in het afgeloopeu jaar slechts 18 personen bezweken , tegen 23 in
188'J. Van bedoel Ie 18 overledenen waren er verscheidene
MANKEN.
die door de ziekte reeds waren aangetast toen zij in het Veldarbeid
16
21
7
gesticht werden opgenomen. Ten eimle hare verdere ver- Tuinarbeid
28
26
38
spreiding tegen te gaan , had tot twee malen toe eene GrassnijdeD
3
4
3
6
7
15
krachtige en zorgvuldige desinfectie van de besmette li ku- Huiswerk
Houtkappen en houtzagen .
2
tl
H
len plaats, waarna men de ziekte tamelijk wel meester Kleermakerswerk
9
. . . .
1
2
scheen te zijn.
Schoenuiakerswerk . . . .
M
n
VI
1
Ook in het gesticht te Samarang was de gezondheids- Schrijf- en teekenwerk . .
M
ii
Smids- en koperslagerswerk.
1
1
g
toestand in 1887 niet ongunstiger dan in 1886. Wel over
Timmerwerk
10
6
5
leden er thans 10 patiënten (2 meer dan in laatstgemeld
Rijstpi'llen (in den pelmolen).
,,
j a a r ) , doch daarbij dient in aanmerking te worden ge- Mattenmaken
G
7
4
Muziek
11
ii
ii
nomen dat 4 der overledenen bij hunne opneming aan
ongeneeslijke ziekten lijdende waren, terwijl 2 anderen reeds
74
74
70
25 a. 27 jaren lang tot de patiënten hadden behoord. Van Totaal werkzame patiënten .
71
70
71
de 4 overigen bezweken 3 aan dysenterie en 1 aan berri- Aanwezig ge-j Euroreanen .
81
88
91
berri , welke laatste ongeveer drie jaren geleden met i.ie tal patiënten. (Niet-Europ.
151
Totaal.
159
162
ziekte in het gesticht was opgenomen. Slechts één geval
van pokken deed zich onder de krankzinnigen voor; door
VROUWEN.
isoleering van den patiënt in het militair hospitaal ter
6
5
18
plaatse werden meerdere gevallen voorkomen.
23
18
6
6
6
Te Soerabaija telde men 21 overledenen , waaronder 13
10
7
8
aan berriberri. In 1886 kwamen in dat gesticht i n ' t geheel Huiswerk
4
Tuinwerk . . .
. . .
n
|
slechts 9 sterfgevallen voor.
Zoowel te Samarang en Soerabaija als te Buitenzorg Totaal werkzame patiënten .
46
45
50
werden de verpleegden wederom zooveel mogelijk bezig
1
17
10
11
gehouden met verschillende werkzaamheden. Het volgende Aanwezig ge- Europeanen .
50
54
56
staatje geeft daaromtrent een overzicht root lOOTeel betreft tal patiënten. (Niet-Europ.
de in 1887 te Buitenzorg bezig gehouden laliönten.
07
Totaal. . . .
70
73

15

Juli.

9
35
3
10
2
3
1

15

15

Sept. Nov.

10
38
3
9

10
38
3
8

|

„3

«
2
9
3

3
1
2
3
9
3

|

,,

ii

1

1
1
3
9
3
3
1

79

84

83

74
90

78
96

76
95

170

174

| 171

15
0
6
8

15
20
6
9
ii

H

20
10
6
10
3

50

49

49

16
56

16
54

19
55

72

70

74

a
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Vaccine. Bij het einde van 1887 was de getalsterkte
van liet inlandsen persotieel voor de uitoefening der vaccine onder de inlandsche bevolking op en buiten Java
nagenoeg dezelfde als op uit. 18X6, namelijk 368 vuccinateurs (1 minder dan toen) en 7 hulpvaccinateurs (hetzelfde getal als op u!t. 1886), daaronder begrepen dn 14
vaccinateurs in de residentie Djokjnkarta en de 12 In de
residentie Soerakarta, die niet door het Gouvernement
worden bezoldigd, zoomede de tijdelijke vaccinateur inde
afdeeling Kei der residentie Amboina, tot wiens indienststellingin 1886 werd overgegaan (zie vorig verslag blz 110).
De vacatures waren in 1887 24 in g e t a l , d i e , op 1 n a ,
allen konden worden vervuld.
De meeste vacatures,
namelijk 2 0 , ontstonden door ontslag hetzij wegens ziekte,
hetzij wegens andere redenen; voorts kwamen 3 vaccinateurs
te "verlijdt ii en g i n g er 1 in eene andere betrekking over.
Nu de bevoegdheid tot aanstelling enz. van het hier
bedoelde personeel van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid is overgegaan op de hooflen van gewestelijk bestuur (zie vorig verslag blz. 110), zijn deze
laatsten in April 1H87 aangeschreven (zie n°. 4359 van
het Bij blad op het Indisch Staatsblad) om zooveel doenlijk
alleen tot vaccinateurs aan te stellen personen die uitliet
gewest onder hun bestuur afkomstig zijn en in elk geval
niemand daartoe te benoemen die de landstaal niet machtig
is en niet eene schriftelijke verklaring kai. vertoonen, afgegeven door een met het opzicht over de vüccine belasten
Europeeschen geneeskundige en constateerenie het bezit
van de vereischte kennis en practische bedrevenheid.
Bij Indiach Staatsblad 1887 n°. 121 zijn de vaccinateurs
gerangschikt onder de inlandsche ambtenaren die voor één
rijtuig vrijstelling genieten van de belasting op rijtuigen.
Hier en daar, waar zulks in bet belang der bevolking
of tot instandhouding van de vaccine noodig bleek, werd
door de Indische Regeering de bestaande indeeling in
vaccine-districten overeenkomstig de eischeu der practijk
gewijzigd. In Pasoeroean werd in Januari j l . , ua verkregen
machtiging van bet Opperbestuur, het aar tal vaccinateurs
met één vermeerderd ten behoeve van de afdeeling Mnlang.
De aanvankelijk govd geslaagde pogingen van den
toenmaals daar geplaatsten officier van gezondheid om in
den omtrek van onzen nu ingetrokken militairen post in
de Belang Loopar-landen (onderafdeeling Boven Kapoeas
der residentie Westerafdeeling van Borneo) de vaccine
onder de Dnjaks dier streken ingang te doen vinden , hebben iii April j l . der Indische Begeering aanleiding gegeven
om ten behoeve van gemelde onderafdeeling bet aantal
vaccinateurs in Borneo's Westeraf leeling, bij wijze van
proef, voorden tij il van twee jaren met één te vermeerderen.
Hoeveel vaccinatiën en revacci: atiSn in 1887 en in de
twee voorafgegane jaren werden vt n i c h t , en hoeveel daarvan als geslaagd waren aan te merken , vindt men , afzonderlijk voor Java en Ma dura en voor de buiteubezittingeu , vermeld in het volgende overzicht.
J A V A EN M A D T B A .

BUITENBEZITTINGEN.

Jaren. Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waar- Aantal Waarvan revacci- van
van revacci- van
vaccivaccigegegenagenananatiën. slaagd. tiën. slaagd. tiën. slaafd. tiën. slaagd.

1885a 623 508 1:1.23 592 848 1:1.87

102 312 1:1.2

89 259 1:1.86

1886b; 632161 1:1.11 458 964 1:1.69

107 363 1:1.23

81 792 1:1.86

115 247 1:1.19

108 751 1:2.06

1887c) 689 129 1:1.12

465 343 1:1.69

o) Over 1885 werd van Billiton geen opgaaf ontvangen.
b) Van Djokjokarta en Bezncki werden slechts gedeeltelijke,
van Sumanap (Madura), Billiton en Bali en Lombok werden in
het geheel geen opgaven ontvangen.
c) Van Riouw werd geen opgaaf ontvangen.
Ter verbetering van de qualiteit der vaecinest f had
vernieuwing plaats door overbrenging van arm op arm uit
andere kringen of uit. andere vaccine-districten , uau wel
door inenting met itof uit haai buisjes, van hier (uit de
pares vaccinogènes te 's-Gravenbnge en Rotterdam) verzonden. Met deze laatste stof (animale en gehumaniseerde)

werden op den duur geweiiscbte uitkomsten \er.vi\-i n.
Minder algemeen slaag len de inentingen met van Inatstgemelde plaats in glazen kokers ontvangen animale Ivmpl.e
(uitgesneden pokpuisteu).
Met bevredigenden uitslag werden in 1887 te MeesterCornelis de proefnemingen voortgezet tot bestendiging van
de animale vaccine. Dit wordt vooral gezegd ten aanzien
van de inentingen rechtstreeks van liet kalf, waarvan in
gemeld jaar 90 pet. slaagden , tegen .08 pet. in 1886.
Minder gunstig was het resultaat der Inentingen niet de
van Meester-Cornelis tu.-schen glasplaatjes of in haarbuisjes
naar elders verzonden stof. Ofschoon meermalen laiiLSdezen
weg de uitgestorven vaccine werd hernieuwd, w ; - d e uitslag over het algemeen toch niet zoo , d a t animale vaccinatie
al dadelijk ook buiten de kweekplaats tot regel zou kunnen
worden gemaakt. Ken voorstel van de Indische N>geering
om de nog primitieve inrichting te Meester-Cornelis door
een beter aan de eischen beantwoordend pare vaccinogène
te vervangen , maakt hier te lande nog een punt van overweging uit.

L. Departement der h u r ; : c i l i j k e openbare
werken.
Over de met 1 Maart 1888 in de organisatie van dit,
departement gebrachte veranderingen , in verband met de
opheffing van den dienst der staatsspoorwegen op Java als
afzonderlijke diensttak en de nieuwe regeling van het toezicht op de spoorwegdiensten, is reeds geliandel i in hoofdstuk H van dit verslag (zie blz. 76 hiervóór). Men zie ook
wat lager gezegd wordt op blz. 143 en in nfd. I I I , § 3
van dit hoofdstuk.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

Technisch personeel De sterkte van het korps technische
ambtenaren van den waterstaat en 's lands burgerlijke
openbare werken — zonder te rekenen bet boven de formatie gevoerde personeel, waarover straks meer, — b e droeg op 3') April 1>88 41 hoofd- en verdere ingenieurs,
20 architecten en 139 opzichters, welke getallen op h e ' zelfde tijdstip van 1887 waren 4 8 , 19 en 134. Volgens de
formatie (Indisch Staatsblad 1887 n°. 6) moesten er zijn
3!> hoofd- en verdere ingenieurs, 21 architecten en 142
opzichters.
Het tot de formatie behoorende personeel was op 30
April 1888 te werk gesteld als volgt:
Hoofden
verdere
ingenieurs.

BESTEMMING.

Architecten
en
Te zamen.
opzichters.

1. Algemoenr dienst.
A. Technische

afdecling

by

het

B.

Irrigatie-brigade a)
1 chefs b) . . . .
1 toegevoegd perso1 neel voor werken
„ ,.,
behoorende
tot
C. Waterstaats- ' d ( . n a l g e i l i c e n e n
dienst, voor zooafdeelingen.
veel dit personeel
I nit de bestaande
| formatie kon g e vonden worden e).
Transportecren.

S
10
6

1
14
4

4
24
10

7

11

18

2G

30

5li

a) Zooals reeds in hoofdstuk C , § 2 , van dit verslag en in de
daarby behoorende bijlage B i s gezegd, wordt van het hjj de Inuisclie
begrooting voor 1888 toegestaan credict van 2 milliocn gulden voor
maatregelen in het belang van de inlamUehe bevolking op .lava en
Madura ook gebruik gemaakt ten einde door buitengewoon w a t e r staatspersoneel opnemingen te laten doen tot spoedige voorbereiding
van de uitvoering van eenige dringend noodig geachte werken ter
verbetering van den waterafvoer in Zuid-Japara en in Zuid-Bagelen.
Voor bedoelde opnemingen, welke ondc r rcehtstrecksch toezicht van
den chef der irrigatie-brigade gcschieien, ziin, ingevolge Indisch
besluit dd. 22 Maart 1888 n". l/e, 4 ingenieurs boven de'formatie
in dienst gesteld {2 in elk der beide gewesten).
b) I n vier van de zeven w;.t;rstaats-afdeelingen was by den chef
een opzichter werkzaam.
c) Boven de formatie waren voor werken behoorende tot den

15. Z.]

l;iü
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Per transport

Hoofd
en
verdere
inge
nieurs.

20

Archi
tecten
en
Te zamen.
opzich
ter.-,.

30

60

\\. Gewestelijke ilicns''
ls/r ifdttHag.
4
11
1
7
1
1

Hautain
Batavia
Kiawaag
Preanger Regentschappen. .
Westerafdccling van Uorneo .
Billiton
%de afdeeting.
Cheribon .
Tagal . .
Pekalongan
BanJoaMH
Baprlf .
Stic afjeeling.
Samarang.
Kadee • •
Boeiakarta
DJoklokarta
Jap:ira. .
Rembang .
Itlc aftiteling.

11
4
5
3

Soernbaija •!)■
Kediri . . •
atadiora .
MvllllA

.

.

hik- t/deeling.
PaMProean >') .
Probolinggo . .
BeaoeU . . .
Hali ra Lombok

[ N e d e r l . ( O o s t - ) Indie.]

h e t staatje hiervóór) w a r e n ingedeeld bij d-e o p n e m i n g e n
t e r v e r b e t e r i n g vun da bevloeiing u i t de P e k a h n ( P r o b o 
l i n g g o ) , de 1 ' a t e g o e a n - (Pasoeroean) en d e S ï i i g u m e r t o l e i d m g (B.injueiuHs), l i j do o p n e m i n g e n ter v e r b e t e r i n g
van de irrigatie in b e t d i s t r i e t tirugi ( P s k s J o n g s s ) en in
b e t g e b i e d der
riumpeati-rivier
( B e w e i d ) , zuoinede bij d e
o p n e m i n g e n m b e t b e l a n g van de v o u n z e t t i n g en v o l t o o i i n g
v a n b e t w e r k » v e r l e n g e n van de w a t e r l e i d i n g e n van af

het militair kampement te llagelang (Kadoe) tot aan de
deata B o d j o n g " . T e v e n s w a s a a n b e d o e l ! personeel o p g e 
d r a g e n bet m a k e n van de noodige o n t w e r p e n voor h e t
a a n l e g g e n v a n een r i j - en t r a n s p o r t w e g van d e s p u o r w e g h s l t e te Ka a n g A n j a r ( B a g e l e n ) t o t B a w a n g in de afdeel i n g B a n d j n r u e g a r a (Bai.joemas). A a n .Ie o p n e u i i n g e n d e r
iSiiigomertu-leiding en d e r
tóainpean-rivier
is t e v e n s v e r 
bonden b e t dagelijkse!) b e h e e r en toezicht d a a r o p en o p
de verschillende d a a r m e d e in v e r b a n i s t a a n d e k u n s t w e r k e n .
I s door de o p r i e b t i u g der i r r i g a t i e - b r i g a d e een eerste s t a p
g e d a m tut v e r b e t e r i n g v a n n e i i r r i g a t i e wezen door d e u i t 
v o e r i n g van n i e u w e w e r k e n , t l i a n s ligt het in de b e d o e l i n g
om ook een begin ;e m a k e n m e t h e t o v e r b r e n g e n in t e c h 
nische i.unden van h e t eigenlijke w a t e r b e h e e r , en z u l k s
door de o p r i c h t i n g , vooiloopig n o g als proef, van eene u i t
1 i n g e n i e u r en 4 o p z i c h t e r s b e s t a a n d e i r r i g a t i e - a f d e e l i n g ,
w e l k e ïii eene niet door a d m i n i s t r a t i e v e m a a r door n a t u u r l i j k e
g r e n z e n a f g e b a k e n d e s t r e e k , n a m e l i j k in het s t r o o m g e b i e d
vaudeJieraijue-rivier in d e residentiën Banjoemas en Hagelen
en in b e t s t r o o m g e b i e d d e r o v e r i g e rivieren in Hagelen , e r
voor zul h e b b e n t e w a k e n d a t h e t o n d e r h o u d v i n b e s t a a n d e
leidingen , de, v e r b e t e r i n g d a a r v a n en de a a n t e b r e n g e n
u i t b r e i d i n g böhoorüjk v e r b a n d h o u d e n m e t de p l a u n e n
w e l k e voor i,et b e n u t t i g e n van d e n hoofdstroom m e t zijne
v e r t a k k i n g e n cyn ot w o r d e n v a s t g e s t e l d , iets d a t wiu w e g e
de ambteiiM- :i by het b i n n e n l a n d s c h b e s t u u r alléén i iet
o p voldoende wij/.e k a n [ l a a t s h e b b e n , a l l e r e e r s t o m d a t
uc a d m i n i s t r a t i e v e g r e n z e n niet o( s l e c h t s l e l d e n s a m e n 
v a l l e n m e t die van een w a t e r s c h a p . In J u n i j l . is door h e t
ü p p e r b e s t u u r m a c h t i g i n g v e r l e e n d om voor deze proef h e t
w a t e r s t a a t s p e r s o n e e l tuueUjk u i t t e breiden ' ) . Aleer fond
sen d a n op >;e b e g r o o t i n g b e s c h i k b a a r zijn g e s t e l d , zijn
voor de Uitvoering van de proef niet u o o d i g , d a a r de k o s t e n
zoowel van h e t \ a s . e E u r o p e e s : h e a l s van h e t tijdelijke

inlandscbe personeel voor het toezicht, alsmede die voor
h e t o n d e r h o u d van de b e v l o e i i u g s w e r k e n b i n n e n de irrigatiea f d e e l i u g , z u l l e n k u n o e n w o r d e n bestreden u i t h e t g e z a 
menlijk bedrag . e r g e l d e n , waarover het departement van
biorwulanoecb b e s t u u r voor personeel bij de w a t e r l e i n n g e n
in bei .e g e w e s t e n en d a 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
voor gewoor. o n d e r h o n d der b e v l o e i i u g s w e r k e n a l d a a r reeds
t e beschikken heelt.

ft/e afilceling.
Sumatra's Westkust il) ■ .
Atjeh en onderhojrigheden
Benkoeleu
Lampongsche Districten .
Paleöibaag
Oostkust van Suinatra . .
Riouw
Banka
Itlc a/i/cf/i»;/.

Celebes en ondcrhoorigheden. .
Znider- en Oosterafd. van Bornco
Menado
Amboina
Ternate en ondcrliooriglieden. .
Tiinor
Totaal

41

169

200

algcincenen dienst nog te werk gesteld: 3 ingenieurs en 3 opzichters
voor de werken ten behoeve van de verbetering der vaarwaters in
■baat Mailura, zoomedc 1 ingenieurs, 1 architect en 2 opzichters
voor de waterweken in Detnak (Samarang).
</) In Boetaba0a en Paso.roean zjjn boven de formatie van het
voor den geweste-IJken waterstaatsdienst aangewezen personeel te
werk gestel.l : ten laste der begrooting van het departement der
marine, 2 ingenieurs, 1 architect en 1 opzichter voor de overbren
ging van de nmrineiahrick te Soerabajja naar de terreinen van het
marine-etablissement ald:iar (verg. blz. 50 hiervóór), en ten laste
van het hooger bedoeld credict van 2 milliocn gulden, 1 ingenieur
in Pasoeroean voor het verbeteren en verleggen van wegen in het
distriet Trageer aldaar 'verg. bijlage B hierachter).
Overigens werden nog 2 ingenieurs van den waterstaat en der
burgerlijke openbare werken a la suite van hun korps gevoerd, als
geplaatst bü den spoorweg-aanleg ter Sumatra's Westkust (verg.
blz. 70 hiervóór).
De a a n den chef d e r i r r i g a t i e - b r i g a d e t o e g e v o e g d e 9
i n g e n i e u r s e n 1 4 o p z i c h t e r s b e h o o r e n d e t o t de formatie (zie

B l i j k t n s h e t voorafgaande o v e r z i c h t w a r e n van h e t t o t
de formatie behoorende personeel 7 i n g e n i e u r s en 11 t e c h 
nische a m b t e n a r e n van m i n d e r e n r a n g (daaronder n i e t be
g r e p e n de 4 o p z i c h t e r s bedoeld in noot l) toegevoegd a a n d e
chefs lier w a i e r s t a a t s - a f d e e l i n g e n . Dit pers meel w a s belast
m e t de v o l g e n d e niet t o t den g e .veste lij ken w a t e r s t a a t s d i e n s t behoorende w e r k e n , a l s : a. in Soerabaija met h e t
o p n e m e n der B r a n t a s - en Kediri-riviereu ; *. in Madioen
m e t het b o u w e n van een l o s - en laadhocfd t e P a t j i t a n en
h e t herstellen van den w e g van P o n o r o g o n a a r P a t j i t a n ;
c. i n Cheribon m e t bet t o e z i c h t op h e t w e r k » v e r b e t e r i n g
v a n de haven t e r hoof ( p l a a t s " , de o p n e m i n g ter verbete
r i n g van de bevloeiing door de Bindopradja-Teidirjg e n d e
v e r b e t e r i n g der D o e l u m a t i - l e i d i n g j d. in T a g a l m e t h e t
m a k e n van eene piise d ' e a u in de rivier W a l o e h t e r ver
v a n g i n g van drie tijdelijke d a m m e n ; e. t e S a m a r a n g m e t
h e t verlengen r a n de havenhoofden en h e t afsluiten v a n
ue S a m a r a n g s c h e rivier nabij b e t deversoir van h e t b a n d j i r k a u a a l a l d a a r ; f. in K e m b a u g m e t b e t toezicht o p de
u i t v o e r i n g van de w e r k e n in h e t b e l a n g van d e b e v l o e i i n g
Ü t da kali K e n i n g ; en g. in de residentie B a n k a m e t de
o p r i c h t i n g r a n ue op b i s . 5 8 biervóór oedoekle drie k u s t l i c h t e n t e r betere v e r l i c h t i n g van s t r a a t B a n k a .
l
) Daar de ondervinding heeft geleerd dat bü de in 't laatst van
1886 vastgestelde inkrimping der formatie van het waterstaatspergoneel te ver is gegaan, zijn in Juli jl. door de Indische Regeering
voorstellen gedaan tot herziening van de bestaande formatie, afge
scheiden van den hier vermelden proefmaatrcgel. Deze voorstellen
maken nog een punt van overweging uit.

Bijlage C.
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Tot uitvoering: van het in 't vorig verslag (blz. 111)
vermelde Koninklijk besluit dd. 15 Augustus 1887 n°. 22
(Indisch Staatsblad nc. 185), voor zooveel betreft de wijze
en de tijdstippen van afneming in Indiö der diiarbij gereelde examens, vereischt voor de benoembaarheid tot de
etrekkingen van opzichte? en architect bij den waterstaat
en de burgerlijke openbare werken in Indië, werden domden Gouverneur-Generaal de noodlge bepalingen vastgesteld bij besluit dd. 20 Januari 1888 n*. l/c (Javasohe
Courant van '.i Februari daaraanvolgende). Dientengevolge
wordt op elke van de drie hoofdplaatsen van Java tweemalen 's jaars (in Maart en September) de gelegenheid
Opengesteld tot het afleggen van de bedof'lde examens,
zijnde aan den directeur der burgerlijke openbare werken
voorbehouden om in bijzondere gevallet] ook op andere
tijdstippen opzichters tot het afleggen van het arcblteotsexamen toe te laten.
Van de 33 can'idaten die in Indiö het opzichters- liploma krachtens de vroegere bepalingen verworven ba I
werden er 23 in 1887 en de 10 overigen in de eerste
maanden van 1888 aangesteld. Tot dusver hebben zich nog
liet
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Landmeten. In 18S7 mei lde zich slechts één persoon
aan tot het afleggen van het exam n rolgens het programma vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1866 n°. 46.
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Uitvoering run werken. Ben overzicht van de wij/, waarop
gedurende '.e Laatste vijfjaren uitvoering is gegeven aan
— dan wel afgeweken werd van — de werkplannen,
waarop «Ie begrootingen voor de openbare werken waren
gegrond , vinut men in het volgend staatje.

nieuwe programma aangemeld, <!ie aan de daarbij gestelde
eischen van practische vorming vol leden. Ter voorziening
in de behoefte is de uitzending van opzichtera uit Nederland
aangevraagd, en zijn reeds Benige dezer bouwkun rtigen
verkregen, die hier te lande aan het examen voor opzichter bij 's Bijles waterstaat halden voldaan. Ter vervulling
van te verwachten vacatures onder het ingeuieurezal ook de uitzending noodig zijn van eenige civiel-ingenieurs ter benoeming tot adspirant-ingenieurs.
Als tijdelijke opziciiters (werkbazen) waren in 1887 220
personen in dienst, tegen 12G in 18 16.

Voor gewoon
onderhoud
en herstelling.

(T.

Het getal met de functiön van landtneter belaste waterstaats-ambtenaren bedroeg in h t afgeloopen jaar 15,
tegen 18 in lN8o.

f

geen c a n d i d a t e n voor

Tweed. iva.

868 H 4 8 8 50Ofl306 9S.-J f

. f6914 200 f6364 22ttf 6221 500 f 6 181 880

9.17 500 1 938 055
! 500 f6788107

a) Evenals vroeger is hier uitgetrokken het bedrag zooals liet oorspronkelijk bij de begroeting is vastgesteld. Derhalve is geen rekening

Handelingen der Btaten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

[5. 2.]

138

Koloniaal verslag van 1888.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

gehouden met latere »vljzigin„'cn hetzij door vcrhooging van de begrooting bU de wet, hetz|j door eredictopening boven de begrooting,
hetzij door overschrijving van het eene hoofdstuk der begrooting op het andere.
b) Volgens de voorloopige dicnstjaarlijksche uitkomsten overgelegd bjj de voor de Htaten-Generaal gedrukte begrootingsontwerpen.
c) De maandelijkeche werkrapporten wijzen andere totalen aan , maar het bljjkt niet waaraan de verschillen zijn toe te schr(jven. Vol
gens die bescheiden zcu voor vernieuwingen en nieuwe werken als hicrbedoeld (dat is zonder de aan het slot van het staatje afzonderlijk
genoemde groote werken) z(jn uitgegeven: in 1886 f 2 227 720, in 1886 f 1817 414 en in 1887 f 2 059 934, waaronder begrepen waa
voor werken waarop by het werkplan niet was gen kend respectievelijk f 804 692, f 507 897 en f 883 674. f Voor werken door hoofden
van gewestelijk bestuur op eigen gezag bevolen, was onder deze laatste sommen begrepen: in 1885 f 58671, in 1886 f 31776 en in
1887 f 41 246.)
d) Volgens de maandelijksehe werkrapporten zou voor gewoon onderhoud en herstelling ter zake van de hierbedoelde werken z(|n ver
bruikt: in 1885 f 2 287 274, in 1886 f 2 363 069 en in 1887 f 2 611616. Ook ten opzichte van deze sommen kunnen de verschillen met
d|p in het overzicht vervat, niet worden toegelicht.
t) Ter zake van deze werken waren bovendien op het Iste hoofdstuk der begrooting (uitgaven in Nederland) nog uitgetrokken de vol
gende sommen:
1887 * | S 3 | i" Nederl. wer- 8 g 5
1886
1885
1886
1887
kel(jk werd uitgegeven:
f 29 393 f 15 282
waterwerken in Demak
f 46 000 f 8 000 f 7 500
5 003
1 152 f 18
werken ten behoeve van de vaarwaters in straat Madura 31 600
141 833
23 708 (zie het slot
havenwerken bjj Batavia
113 000 ïoono
van noot f).
[) Voor 1887 zijn alleen fondsen toegestaan voor het onderhoud van de hierbedoelde havenwerken, en z(jn die onderhoudskosten samen
gesmolten met die van de gewone waterslaatswerken. Onder het in het overzicht vermelde totaal van f 5 892 600 is te dier zake begrepen
f 67 580. Afgescheiden van deze som was nog bö eene andere onderafdeeling der bejrrooting als onderhoudskosten van de haven en aanhoorieheden toegestaan: f 93 320 voor het baggcrwerk en f 55 884 voor de fabriek te Tandjong Priok, in 't geheel dus f 216 784. Hoeveel
de onderhoudskosten in 1887 werkelijk hebben bedragen, is niet opgegeven. Ten laste van den post by het Iste hoofdstuk der begrooting
voor 1887 toegestaan voor aankoop en vervoer van uit Europa te zenden benoodigdheden voor den dienst der burgerlijke openbare werken
in het algemeen , werd hier te lande voor de ISataviaschc havenwerken in 1887 nog uitgegeven f 39 444.
Werden tot dusver nagenoeg alle werken in eig.;n beheer
uitgevoerd en slechts voor enkele werken van renigen
omvang openbare aanbestedingen gebonden, sinds 1887
wordt zooveel doenlijk getracht om door middel van open
bare aanbesteding de Uitvoering van werken bij aanneming
te dcen geschieden. Werken , welke op zich zelf te onbe
duidend waren om aannemers te vinden , werden vereenigd
aanbestee I , een maatregel die de kans van slagen der
aanbesteding teer bevorderde. Oj> de drie hoofdplaatsen
Batavia, Samurang en Soerabaija, w a a r d e partieuüere
nijverheid voldoende ontwikkeld i s , waren de uitkomsten
dei gehouden o; enbmre inschrijvingen zeer gunstig. Op
plaai.-en , waar wegens geioi; aim locale nijverheid weinig
of gfvn concurrentie bestond, mislukten aanvankelijk bijna
alle uuibestedingen , doch «'oor streng- vast te houden aan
het beginsel om steeds voor de uitvoering ven landswerken
particulieren te doen mededingen, k vam daarin lang
zamerhand eene gunstige verandering Met minder dan
440 aanbestedingen werden in 1887 gehouden (zie de
halfjaarlrjkscbe opgaven gedrukt nis ' ijvoegsels tot de
Javasche Courant van 29 Juli 18>7 er. 20 Maart 1888),
namelijk (de werken die in één perceel werden gegund
niet elk afzonderlijk tellende) 433 voor de uitvoering van
w e r k e n . waarvan 125 slaagden. en 7 uitsluitend voor
de levering van materialen . waarvan 5 konden worden
gegund. De kosten van de A'33 in uitbesteding gebrachte
werken waren begroot op f 2 830 8 1 8 , die v«n de 125
gegunde werken o|> f 1887 086 ' ) ; deze laatsten werden
toegewezen voor f 1 623 0 i 9 ■). Van 'Ie Ite loeide 125 werken
werden er door Europeanen aangenomen 5 4 . voor een ge
zamenlijk bedrag van f 1 2 9 3 1 3 7 , door Chineeien 6 8 , te
zam >n voor f 322 719 . en door inlanders 3 , te zinnen voor
f 7773. In de ressdentien Batavia, Bamarang en SoerabaKa
bevonden zich 6G van de gegunde werken of perceelen ,
die werden tangenomen voor f 071 121 ; de overige 59
wer!.";: of perceelen, te samen aangenomen voor f 9 5 2 5 0 8 ,
waren verdeeld over de gewesten K r a w a c g , PreangerBegeiitscbappen, Cheribon, B a m b a n g , Pasoeroean, Probol i n g g o , Bezoeki, Banjoemas, Bagelen, Kadoe, Madioea,
K"diii, riadura en Bumatra'a W e s t k u s t De drie belang
rijkste der gegunde werken betroffen liet verbeteren van
den waterafvoer en de bevloeüng van een drietal districten
in Probolioggo, de werken aan den rechter Toentang-dtjk
in Bamarang, soomede bet maken van een irrigatiekanaal
met kunstwerken uit de kali Kening in Bern b a n g , een en
ander aangenomen (door Europeanen) voer f 3S9700.,
f 239 500 en f 91 000.
Het verkrijgen van koelies leverde over hel algemeen
geen bijzondere moeilijkheden op. Rijzing of daling der
') Onder de geraamde kosten zjjn ook begrepen de
uit 's lands voorraad te verstrekken materialen en de
gening uitgetrokken sommen. Oi' een en ander ook bjj
gegeven aanneiuingssommen is bijgeteld, kan uit de
gegevens niet met zekerheid worden opgemaakt

«aarde der
voor ontei
de hier op
voorhanden

loonen deed zich niet noemenswaardig voor. Van de dien
sten van veroordeelden tot dwangarbeid werd voor de uit
voering van verschil lende werken weder een nuttig gebruik
gemaakt (verg. blz. 09/70 hiervóór).
Ook het verkrijgen van de materialen van inlandschen
oorsprong ontmoette geen bezwaren , terwijl het benoodigde
djatihout grootendeels door aanschaffing bij particulieren
werd verkregen en eigen aankap uitzondering bleef.
II.

BIJZONDERHEDEN NOPENS SOMMIGE WERKEN.

Grbon>ceu. Ter vervanging van de vroegere voorschriften
(respectievelijk van 1879 en 1883), in acht te nemen bij
het ontwerpen van woningen voor assistent-residenten eu

voor controleurs (Bijblad op bet Indisch Staatsblad n*. 3393
en 3924), werden bij eene circulaire van den directeur der
burgerlijke openbare werken dd. 3 December 1887, met
goedvinden van de Begeering en in overleg met deri direc
teur van binneolandsch bestuur, voor het oprichten van
bedoeld > gebouwen nieuwe normaal-ontwerpen vastgesteld.
Ofschoon bei !e normaal-ontwerpen, evenals de in e-etrokken
voorschriften , op steenen gebouwen doelen , is echter weder
uitdrukkelijk gezegd , thans echter alleen met opzicht tot
de controleurs-woningen , dat zulks geen bezwaar dient
op te leveren om daar waar steenen gebouwen al te kost
baar zouden zijn , in verband met het omtrent ne/.e rubriek
van gebouwen aangeteekende in n° 4121 van her boven
aangehaalde Bijblad, daarvoor van hcut of andere mate
rialen gebruik te maken.
Ook voor pasangrahans werd een nieuw normaal-ontwerp
voorgeschreven (Indisch besluit dd. 13 October 1887 n°. l / c ) ,
e i zulks in verband met de omstandigheid dat bet in 1874
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2731) voor de kosten
van oprichting van een zoodanig gebouw bepaalde bedrag
van hoogstens f 1000 niet meer toereikend kon worden
geacht nu sedert 1 Juli 18-;2 (Indisch Staatsblad n°. 136)
'ij de oprichting (evenals ook voor het herstellen en onderbon'en) niet meer over heeren lienstplichti_ren mag worden
beschikt. Hetgeen bij het aangehaalde n". 2731 van het
Bij', la t bepaald was omtrent de bewaking der pasangrahans,
en omtrent de uitsluiting van het bouwdepartement bij het
o; richten , herstellen of onderhouden , werd tevens i n g e trokken als door latere regelingen deels vervallen , deels
overbodig geworden. Met. het bewaken zijn namelijk sedert
1884 niet meer beerendienstplichtigen, maar vaste (bezol
digde) wakers belast (verg. bet verslag van 188ö blz. 69), en
reeds bij de algen.eene regeling van 1876 (Bijhlad n°. 3301)
lijn de pasangrahans gerangschikt ouder de landswerken
die di f'r de zi>r_• der ambtenaren van het binnenlandsoh
I est mr tot <tan : komen en hersteld of onderhouden worden.
Van de ambtenaren bij het binnenlandse'! bestuur die

aanspraak hebben op huisvesting vsn landswege, waren
er in 1887 16S Europeesche en .56 inlandsehe (tegen respec
tievelijk 161 en 260 in 1886) niet in het genot van eene
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laudswoning. Schadeloosstelling voor huishuur werd namelijk in 1887 uitbetaald aan 1 resident, 27 assistent-residenten , 140 controleurs, 13 regenten en 243 districtshoofden. Wat de huisvesting dezer laatsteu betreft, zie
men het aangeteekende op blz. 78 van dit verslag.
Omtrent hetgeen in 1887 voor het oprichten en vernieuwen
en voor het onderhouden en herstellen van gebouwen werd
uitgegeven , kan verwezen worden naar het driejarig overzicht op bil. 137 hiervóór.
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door sterke hellingen worden vermeden , kwamen tot stand
en in de Pasoemah werd voortgegaan met den aanleg van
den weg door het ravijn van de Endikat.
In Groot-Atjeh werd een grintweg om de nieuwe Chineesche kamp te Penajoeng gemaakt en het plan voor de
wegen iu die wijk in gereedheid gebracht.
In de residentie Oostkust van Sumatra werd gedurende
het grootste gedeelte van 1887 aan den weg van Pekan
Baroe naar Trata Boeloe (Boven-Siak) met kracht gewerkt;
in September, toen de dwangarbeiders elders dring-end
Wegen. De toestand der wegen was over het algemeen noodig waren, werd echter het werk gestaakt. (Van dezen
bevredigend. Niettemin zijn er eenige, welko wegens te weg is ook sprake in de noot op blz 13/14 hiervóór.) M^t
lage ligging, itndere die wegens te steile hellingen ver- het overnemen van de particuliere wegen van Mtdau naar
Bindjei en naar Rantau Pandjang is nog geen begin g e betering eischen.
In 1887 werd voor het maken van nieuwe wegen uit- maakt. Over 't algemeen verkeeren de wegen in deafieegegeven f 55 553 en voor verbetering vau bestaande wegen ling Deli in slechten staat, uitgezonderd die op de hoofdf 170 528 , alzoo te zanien f 226 081 . tegen f 174 664 en plaats Medan.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden werd
f 79 095 of te zainen f 253 759 in 1886.
De opnemingen voor den aanleg van een we? in de het gedeelte van den weg tusschen Makasser en Takalar
afdeeling Tjiringin (Bantam) werden ten einde gebracht; loopende door het gebied vau den vorst van Goa , voltooid.
het ontwerp werd opgemaakt, maar met de uitvoering
Brugge: en duikers. Voor den bouw van uieuwe en de
kon in 1887 nog niet worden begonnen.
vernieuwing van bestaande bruggen en duikers werd in
In de resident.e Batavia werden eenige gedeelten van het afgeloopen jaar f 490876 uitgegeven, tegen f :ü)2?16
den weg tauoheo Meester Cornelis en Bekassi door ophoo- in 1886.
ging en verharding aanmerkelijk verbeterd; eene som van
Van de 319 bruggen en duikers, waaraan in 1887 verf 4 2 027 werd daarvoor ingewilligd. Met eene opneming nieuwingen moesten worden aangebracht (hieronder bevoor het verbeteren van den weg van Bekassi naar Tandjong grepen de 27 werken van dien aard die blijkens bet vorig
Poera werd begonnen.
verslag bij het einde van 1886 nog in uitvoering waren),
Voor het verbeteren van den weg van de spoorweghalte kwamen er 272 gereed. Aan 467 bruggen en duikers (9
Paroengkoe'a (Preanger-lijn) tot Klappa Noenggal werd meer dan in 1886) werden herstellingen verricht.
f 12 389 toegestaan. Het werk werd in heerendienst uitgevoerd en kwam gereed. Het gedeelte van Klappa Noenggal
Werken in het belang van den landbouw. De in 1882 in uittot de particuliere onderneming Tjisalak bleef, als niet vau voering genomen waterwerken in de a f d e e l i n g De m a k
algemeen belang , van die verbetering uitgesloten.
( S a m a r a n g ) , welke werken sedert 15 Mei 1887 (yerg;.
In Tagal werd de in 1886 aangevangen aanleg van den vorig verslag blz. 111) tot den gewonen dienst van <!en
weg van Balekambang naar Galoetirnoer voltooid.
waterstaat zijn gebracht, vorderden in 1887 naar wensen.
De in Samarang. voor de uitvoering van de Jemaksche Over het algemeen werden in het verkrijgen van werkvolk
waterwerken , in 1882 aangelegde spoorbaan van Karang- geene moeilijkheden ondervonden. Het grootste aantal vrije
sono naar Sedadi (verg. het verslag van dat jaar blz. 124) werklieden per dag bedroeg 5056 (in September). Bovendien
werd door een rijweg vervangen. Dit werk , benevens de werden in het geheel 97 000 dagdiensten door heerendienstdaardoor noodig geworden veranderde inrichting der brug- plichtigen gepraesteerd. Gedurende 1887 kwamen de wergen , k\v;nii gereed.
ken , uitmakende de 1ste en 2de sectie. in hoofdzaak geOp de hoofl plaats Soeratxuja werd een deel van de met reed ; werd met die voor de 3de sectie voortgegaan en
koraal verharde wegen door het opbrengen van eene ver- werd een aanvang gemaakt niet die in de 4de sectie. De
haraing van steenslag verieteri: daarvoor werd f 49 920 volgende bijzonderheden zijn ter zake gemeld. (Opgaven
ii:g.'\villigd. Voor ('en aanleg van een grintweg van de omtrent het verwerkt bedrag hebben hooger reeds eene
spoorwegi.alte Tank (Soerabaija) naar Bakalan werd in plaats gevonden.)
Augustus 1887 f 50 506 toegestaan. Met de uitvoering van
Het Serang-kanaal kwam over 29 K.M. geheel gereed ,
het werk is toen aanstonds een begin gemaakt.
met alle daarbij behoorende kunstwerken, daaronder 8
Voor de verbetering van den weg over den Radja Wesi groote stortdammen met daaraan gekoppelde schutsluizen ,
ttuachen Bat<e en Ngantang en van den weg Kepandjen- 2 inlaataluizen voor hoofdleidingen en 1 ontlastsluis. De
Boemberpoetjoeng, beide in Pasoeroean, waren in den aan- hoofdleiding ten behoeve van de irrigatie van een groot gevang van 1888 voorstellen in behandeling.
deelte der 3de sectie w.-is over 7 K.M. gegraven , en de aardeIn Probolinggo weiden opnemingen verricht voor de baan voor den daarlangs loopenden weg opgeworpen. Alle
verbetering van den weg van Randoeagong naar Djatiroto. kuns1 werken in het reeds geïrrigeerde gebied werden volMet bet herstellen van den weg van Patjitan naar Po- tooid. In de 4do sectie werd het bestaande Oosterkanaal van
norog> (Madioen) werd voortgegaan.
Glapan over het laatste gedeelte verlegd, in verban . niet
In Kediri werd de weg van Paree i.aar Plosso voor voer- de wijzigingen in het irrigatiestelsel ten gevolge van het
tuigen geschikt gemaakt.
gereed komen van het Serang-kanaal over eene zoo groote
Met den aanleg van ile iïi 't vorig verslag genoemde lengte. Het nieuwe kanaalgedeelte kwam met alle daaraan
wegen in de Padnngsche Bovenlanden (gouvernement Su- gelegen kunstwerken over ongeveer 6 K.M. gereud , en is
matra'a Westkust), namelijk tusschen Fort de Koek en in gebruik gesteld. Evenals in 1886 zijn de hoofd kun al en
Sipisang en tusschen Loeloe Soelasi en Ylahnn Pandjang uit de Berang en 'e Toentang , benevens de hoofdleidingen
werd voortgegaan , terwijl voor de verlegging van den daaruit, met alle kunstwerken, in vrijen arbeid gemaakt;
weg van Bondjol naar Loeboe Sikaping de materialen ver- terwijl de kleine leidingen, die het water rechtstreeks naar
zameld werden. In de Padangache Benedenlanden kwam de velden brengen , in heerendienst in'n gegrave . liet
de verbreeding van den weg van Painan naar Loempoh maken van een nieuwen dijk langs ('en rechteroever vau
op weinig na gereed. L)e nieuw.? weg van K>tta Baroe n:iar de Toentang-rivier, van Goeboek tot Wonosalam, en het
Aijerha>iji werd, hoewel nog niet gereed, voor het verkeer verbeteren van den bestaanden dijk van daar tot Demak ,
opengesteld. De weg van aloë naar Loeboesari is voor benevens het maken van oeververdedigingen , een en ander
draagpaarden geschikt gemaakt, terwijl van Padangnaar behoorende tot de 4de sectie, werd in Juli 1887 lij opende Brandewynsbaai een paardenweg werd aangelegd. 1" bare aanbesteding aan een aannemer gegund voor ee;.e soin
Tapanoli werden een nieuwe weg tusschen Baligé en van f 239 500. Bij het einde des jaars was ongeveer e n
Lagoeboti en een ] aardenpad tusschen Silindong en Panga- vierde gedeelte door den aannemer voltooid. De brug over
riboean gemaakt.
de Toentang-rivier te Goeboek werd aanzienlijk verhoogd.
In Benkoelen werd de militaire weg tusschen de hoofd- De in 1886 onderhanden genomen wegen werden mt-t de
daarin voorkomende bruggen voltooid. De nieuwe rijweg
plaats en Kepabiang verbeterd.
In Palembang wad met het begrinten van den nieuwen tusschen Karangsono en Se iadi kwam , zoouls reeds Looger
weg van Padang Hindoe naar (ie Semindo voortgegaan. is gezegd , gereed. In de 4de sectie werd een weg van
Eenige omleggingen in (ie Kikim en IV I.awang, waar- ongeveer 9 K.M. onderhanden genomen en niet de daarin

Koloniaal verslag van 1888. [Kederl. (Oost-) IndiG.]
gelegen bruggen ■ agenoeg voltooi I.
voerd. Met liet opmaken van de ontwerpen voor de in de
In 1838 zullen
• toruaamttfl werken van de .'Me en tweede plaats noodige werken , namelijk voor het door
4de üectie geheel of prootendeels gereed komen; terwijl trekken van het nieuwe boofdkannal met al de daaraan
een begin zul kunnen ' rdan gemaakt met die in de 5de gele.en kunstwerken , daaronder die betreffende de te
•actie. Het graveu van de kleine irrigatie-leidingen en maken aftappingen voor de secundaire leidingen, werd
afvoer.-lonten . d e is in heerendienst, deels in vryeu arbeid, een aanvang gemaakt.
Jn de residentie B e z o e k i werd voortgegaan met de
zal zooveel mogel^k gelijken trad houden met iiet maken
geregelde opneming van het door de Sampean-rivier gevan de hoofdkanalen.
Omtrent het irrigatiewezen in de overige gewesten van [rrigeerde gebied. Die opneming zal boogstwaarscb\jnUjk
nog dit jaar gereed komen, waarna do ontwerpen voor
J.iva kun het volgeude worden medegedeeld.
I)e werken, die ^oor eene goe<ie waterverdeeling uit de eene betere waterverdeeling geleidelijk zullen worden opgeonlmigj »oll i ■ Doetamati-leiding in de residentie C h e- maakt. Ben ongekend ho .ge bandjir deed in April 1887
r i b o n al*nog bleken noodig te zijn (.zie. vorig verslag het water tot boven do muren der inlaatsluil van de
blz. li4), kwamen fchfereanvolgens in uitvoering Ook in Bampean-werken en boven den daaraan sluitenden aarden
1W< zulle i nog verschillende weinig kostbare voorzieningen afsluitdam sUjgen, waardoor een gedeelte van dien dam
en verbeteringen moeten worden voorgesteld, om het bezweek en verder in het stroomgebied der genoemde rivier
nieuwe Doetamati-kannnl zoo volledig mogelijk aan zijne aan inlandsche dammen , zoomede aan wegen en bruggen
bestemming te do n beantwoorden. In hetzelfde gewest verschillende beschadigingen van meer of minder ernstigen
werd levens in de eerste maanden van 1888 een aanvang aard werden toegebracht. De aangerichte schade aan den
gemaakt met de opnemingen ter terb tering van de be afsluitdam werd zoo spoedig mogelijk hersteld, en een
vloeiing uit rie Sindopradja-leiding, op de noodzakelijkheid onderzoek i ingevangen naar do middelen om voor den
van w 1 ivt; opneming mede ree is in 't vorig verslag ge vervolge doorbraken te voorkomen.
Omtrent een viertal in 't vorig verslag onder dit hoofd
wezen weri.
De opnemingen ran de distiicten Srugi en Tjomal der niet genoemde gewesten, valt thans nog het volgende aan
residentien P e k a 1 o n g a ■ en T a g a i werden geregeld te te,.kenen.
In do residentie B a n t a m werd, na opneming door do
voortgezet, en bet vooruitzicht L,e.-t.::it dat Ie e rste ont
-brijra In . een ontwerp opgemaakt voor het bouwen
werpen ter v rbele i g ran de «vlo iing en !en water
afvoer in die streken in den loop van J S8> opgemaakt van eene inlaatsluis aan den 1 ovenmoud van het Sultans,\ en van de te verlengen Ingas-leiding. Dit werk
zullen kunnen \v
afwachting laarvan wordt de
bestaan o \\ jze va üevloeüng ni t weinig kostbare mid beoogt zoowel bet verschaffen van voldoend bad-en drink
delen zooveel
' d e n . liet ontwerp water aan: de bevolking der lanjrs het kanaal gelegen
a's ;: - het afgeven van het voor den landbouw bevoor het maken van ueu in '1 t rig verslag I
permanenten stuv , m in de rivier Waloeh nabij dedessa noo ligde bevloeüngswater tijdens booge westmoesson-stanBoengapan, in laatstgemelde r
. kwam gereed. Met den in de Tjidoerian. Sedert is het maken van bovenge
noemde inlaat luis en de uitvoering van b t daarbij aan
de uitvo ri
lal kunstwerk werd begonnen.
sluitende wi k » bet vernieuwen van het Sultans-kanaal
Naanna • i i
.■■■■. 'v. _ , . ■
' ai
1 •.erpen
vorderden, w rden ge]
en voorgesteld en uit enr het verlengen der Ingas-leiding*' aan een aannemer
gevoerd, i' de
■■ ring n uitbreiding
■
loeiing ■.e rund.
In de residentie B a g e l e n werden door den gewesteuit de SiUgomerloi
daa mede in verband
staande leidingen in de reside tie B a n j o e m a s ten
I lijken waterstaatsdienst enkele bestaande kunstwerken op
hebben. Her, ontwerp voor de eerste groote hoofdaftapping irrigatie-gebied herstel!. Venter werd in eenige leidingen
de waterverdeeling beter geregeld, o. a. door net bouwen
uit gei oei i Ie lei Iing, die di< lei
om het .%. ei de
Seraijoe-rivier op Ie vruchtbare streek tusschen de rivieren ven verdeelsluisjes Uit de rivier Gebang werd , even boven
Blimbing en Keüdawoeng te br
. wam in liet !:egin de monding van hel Ketjeaieh-1 - ' . eene leiding met
' t tot bevloeiing en opvau
zal n
I ir et einde
j
slibbing van
- 'r tek.
lijk t >i uitvo irii g koi
Do dringende noodzakelijkheid eener nauwkeurige opneVoor de verleden jaar me e
Ie werken tot
in Zuid Bagel
zich meeren
bevloeiing uil
i Kening in
residentie R e in b a n g ming der
Van gedeeltelijke verbeteringen is weinig
kwnmeu de verscl
l; de uil t>ering
daarvan werd in December 1887 aan een aannemer gegund nut te verwachten. De gebeele bestaande wijze "ii be
voor
■ MI van f s;ï 000. Men rekent dat de ontworpen vloeiing en van waterafvoer dient te worden ond irzccht,
oudbaren
werken eene voM
;ullen verschaffen aan om daarua de middelen te beramen die in n
eene oppervlakte van ongeveer ;i800 bouws in de districten toestand, welke in de laatste jaren ook zulk een nadeeligen
Iheid
Iking uitoefent, verbe
Djatirogo en Singg
an), welke streek invloed op
thans nog geheel va
elij is. In datzelfde tering te ku men brengen. Wegens gebrek aan personeel
gewest (Kern bang) werden gedurende 1887 de volgende kon echter tot vóór korten tij I aan deze opneming niet
. : . . urt jl. is nu echter, zooals reeds
werken beëindigd: 1°. .
ken van een nieuwen stuw worden be
üe blz. 135, noot a), voor het beramen van
dam in de rivier Ngab iengan I ij Ie di na KedongPelem , hoogeris)
■
'tering van den hydrographischen
met bijbeh i inde inlaatsluizi . !• verbinding met ree Is maatregelen
and van Zuid-Bagelen tijdelijk personeel in dienst
bestaaude irrigatie-leidingen; en 2*. het maken vau eene
aftapping uil de kali K iwai ■ ter verliet in ran de be geste!-! , dat aanstonds niet de noodige opnemingen een
rang I eefi gemaakt.
staande ge ekkige bevl üng uit de kali Knndjo, mede
Terzèlfdei i -j' is bui
ngesteldvoor
iu het district Dj
De
: voor eene
■;,!■■•<- rdeeling uit de een ander, niet minder belangrijk onderzoek, dat eveneens
Pategoean-leidiug in de residentie P a s o e r o e a n werd reeds sedert jaren aan de orde was gesteld, namelijk dat
i waterverdeeling tusschen de Serang-of
nagenoeg voltooid. Naarmate de d tarop g gronde ontwerpen naar de be
-rivier en de Joana-rhier in de i'esi ! ntiëu
gereed kwamen, werd met de uitvoering er van aange
vangen. Het sterk geaccidenteerde terrein van het irriga B a m a r a n g en . l a p a r a , zoomede naarde mi Idelen
tiegebied maakt het ontwerpen van een tot in onderdeeleu die moeten worden aai gewen ! eens leels om die waterver
doorgezet stelsel van waterverdeeli - met een tal van deeling te verbeteren, en ten anderen om dijkbreuken en
overstroomingen in laatstgi Doemd gewest te voorkomen.
daarbij u
e kleine kunstwerken noodzakelijk.
Eindelijk is i:og a.in te t
dat men in de residentie
In de resideutie P r o b o l i n g g o werd de uitvoering
vau de in 't vorig verslag genoemde werken, die in de K a d o e begonnen ia met bet doen van opmetingen en
eerste plaats voor eene vei
_■ • er bevloeiing uit de waarneming n ter voortzetting envolto iin.-van het sedert
Pekalen in aanmerking kwamen, in Februari 1887 uitbe eeni • i jaren gestaakte werk : bet verlengen der waterleiding
steed en gegund voor eene som van f 389 700. Bij het Mangis-Bollong en Poetjang, in liet belang der bevloeiing
einde des jaars had voor bet eerste gedeelte van hf t hoofd van ongeveer 3000 bouws gronden t n zuiden an de hoofd
kanaal een grondverzet van 165 000 MJ. plaatsgehad, plaats Magelang tusschen de Progo en de liilo gelegeu.
terwijl iie aannemer ook reeds een deel van het voor de
te bouwen kunstwerken beuoodigde materiaal bad aange
lllc'w- en waterke$ringtwerke%. Te Batavia werd voort-
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gegaan met het maken van een bekleedingsmuur langs
een deel vnn <len linkeroever van het Goeuoeng Saharikanaal. In de Benedenstad werd in de kali Besaren in een
deel van de grachten aanhoudend gebaggerd.
Aan da Tjimanok-rivier, in Cheribon , die voortdurend
den daarlangs gelegen weg bedreigt, wordt op eenaantal
plaatsen eene oeververdediging vereischt. Eenige van de
daartoe DOOdige kribben werden aangebracht.
In Tagal werden kribben in de rivieren Goeng en Tjomal
gelegd.
Tot verbetering van de Toentang- en Serang-dijken in
de residentie Samarang werd veel gedaan. Over eeno groote
lengte werden de dijken achteruit gebracht en de meest
aangevallen gedeelten door kribben verdedigd ; niettemin
blijven nog belangrijke dijkvakken in zorgvollen toestand verkeoren. Het in 't vorig verslag bedoelde ontwerp voor ('e afsluiting van de Samarang-rivier kwam
gereed ; voor het werk werden de noodige gelden ingewilligd.
In Kediri en Soerabaija werden langs de Brantas-rivier
op een aantal plaatsen permanente oevervoorzieningen aangebracht en dijkverbeteringen onderhanden genomen. De
toestand der dijkeu is allengs veel verbeterd en van de
nieuwe r e g e l i n g , waarbij het onderhoud aan den algemeenen dienst van den waterstaat is opgedragen , worden
goede verwachtingen gekoesterd. Met de opneming van
de Brantas-rivier werd voortgegaan.
De onderzoekingeu die blijkens het vorig verslag (blz.
112 en 114) door personeel van den algemeenen dienst van
den waterstaat werden ingesteld naar de mogelijkheid om
de hooflplaats Soerakarta voor overstroomingen te vrijwaren , of althans de gevolgen van overstroomingen aldaar
zooveel mogelijk te keereu , hebben doen zien dat de oplossing van dit vraagstuk in eene andere richting moet worden
gezocht, dan men zich aanvankelijk had voorgesteld,
wilde men niet op te groote bezwaren stuiten.
De rivierwerken die in 1887 ter Sumatra's Westkust
onderhanden waren, bestonden in het bouwen van een
kaaimuur langs de Padang-rivier ter hoofdplaats en verder
in het maken van twee afsnijdingen in de BatangAnei
('zie vorig verslag blz. 115), waarvan de eerste voltooid
en de andere voortgezet werd.
Langs twee inscharende gedeelten van de Atjeh-rivier
werden houten beschoeiingen en schermeii aangelegd. Tot
beveiliging tegen overstrooming en tot beteren waterafvoer
werden iu en om Kotta Radja tal van kaden en waterkeeringen gemaakt en werd een der riviertjes, de Kroeng
Doë, verruimd. (Verg. ook wat op blz. o' hiervóór is gezegd.)
Het strand te Menado bezuiden de monding der rivier
neemt sterk af en bedreigt de daaraan gelegen landsgebouwen; een pas aangelegde steeneu dam sloeg gedeeltelijk weg.
Ten aanzien van de werken tot behoud van de vaarwaters in straat Madura , iu 't vorig verslag onder »Havenwerken " vermeld , kan het volgende worden medegedeeld.
In de eerste twee maanden van 1887 werd, ter verlenging van de geul voor de nieuwe bedding van de Solorivier , op de daarvóór gelegen bank gebaggerd, en ter
verruiming van het daardoor verkregen nieuwe gedeelte
van de geul werd deze ook geegd. In den westmoessou
vormde zich meer zeewaarts opnieuw eene bank, met het
opruimen waarvan iu Juli begonnen werd. Daartoe werd
van Juli tot December gebaggerd en sedert September,
tot het loswerken van den grond , ook geögd. In December
moest het werk ten gevolge van zwaar weder herhaaldelijk
gestaakt worden. Het oaggerwerk bedroeg in Januari en
Februari 50 000 .M\ en in Juli tot December ruim 137 000
M*. De hoofdstroom bleef de door baggeren en uitschuren
verkregen geul over het algemeen goed volgen. Waar zich
zijgeulen vormden, werden bain boe-schermen uitgebracht;
in Juli tot September werden deze gesteld over eene lengte
van 3300 M. Ter regulariseering van de rivier bezuiden
Tandjong Kapala werd iu November en December door
handenarbeid eene hoeveelheid van ruim 38000 i l ' , grond
opgeruimd. Zoover de rivier door de hoogere gronden loopt,
werd reeds in het begin van het jaar een zoo ruim profiel
verkregen, dat daaraan verder niets behoeft gedaan te
worden.
In de baai van Sidaijoe, waar nu (sedert April 1884)
Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1888-1889.

I

I
i
j
!

\

Tweede Kamer u\

[Nederl. (Oost-) Indie.]
de Solo-rivier uitmondt, was de afzetting van slibstoffen
en daardoor de aanwas der banken zeer belangrijk (zie
O, a. het vermelde sub n*. 11 t/m 18 in bijlage R hierachter).
De sluis in den bovenmond van de kali Miring kwam
gereed , doch werd nog niet iu gebruik genomen. Iu den
benedenmond van dien zijtak van de Solo-rivier liep de
geul door de bank sterk slingerend , en bovendien vond
daar aanslibbing plaats; hieraan werd door baggeren
tegemoetgekomen.
Te oordee'en naar de vorderingen van het laatste jaar
laat het zich aanzien , dat het geheele werk tot verlegging
van den Solo-mond in 1889 zal kunnen afloopen.
De stroom- en getijmetingen aan den mond van de kali
Miring en te Sembilangan , beide aan het W e s t g a t , werden
op eerstgenoemd punt tot einde Uctobsr, op het andere
tot einde December voortgezet. De waarnemingen hebben op beide punten een vol jaar achtereen plaats gehad. Twee van de zelfregistreerende peilschalen werden,
als niet meer uoodig, tegen het einde van het jaar w e g genomen.
De voorgeschreven periodieke opneming (van wege de
marine) van de diepten van het vaarwater in het Westgat
z a l , ingevolge een Indisch besluit dd. 7 Augustus j l . , niet
om de twee jaren maar om de vier jaren plaats hebbeu.
Daar de laatste opneming van 188(5 dagteekent, zal de
eerstvolgende dus in 1890 moeten geschieden.
Met de opnemingen ten behoeve van de werken tot
behoud van het vaarwater iu het 0< stgat werd door het
waterstaatspersoneel voortgegaan. Het ontwerp voor het
lste gedeelte dier werken , namelijk voor die aan de Porrong-rivier bij de dessa Porrong, en aan het overlaatkanaal van Djabon P o r r o n g , benevens aan de kali Sogo,
kwam gereed. Tot de uitvoering van deze werken ' ) , geraamd op f 1089 8 3 5 , werd machtiging verleend bij Indisch
besluit dd. "24 Januari 1888 n 0 . 4. De plannen voor de
verruiming en regulariseering van het riviervak van
Kedongsorj tot Porrong werden in bewerkiug genomen.

Havenwerken.')
In het begin van 1887 werd op het terrein
! der nieuwe haven van Batavia >Tandjong Priok " de inj richting voor het electrisch licht aangebracht en d i t , na
I herhaalde proefnemingen, sedert 4 Juli ontstoken. De verlichting bestaat uit '29 booglampen van 1400 normaalkaarsen e l k , terwijl de lokalen voor de werktuigen door
10 gloeilampen van 15 riormaalkaarsen verlicht worden.
: Zooals reels op blz. 59 hiervóór is aai gestipt, wordt van
1 J u n i lö87 af aun de schepen te Priok kosteloos water
uit de uitlooppijpen langs den kaaimuur verstrekt. Het
water is afkomstig van den artesischeii put te Tjilintjiug
' en wordt in het hoogwater-reservoir opgepompt. In zeven
; maanden werden 8500 M3. water verstrekt, waaronder
i 3200 M s . ketehvater. Gerekend tegen de prijzen , waartegeu
vroeger de verstrekking plaats h a d , is de waarde van het
verstrekte water ruim f 18 000.
Tot het aanmaken van nog 13 corps-morts voor de haven
werd machtiging verleend. De op het haventerrein a a n wezige gebouwen werden vermeerderd met twee woningen
voor loo.lsen en matrozen, zoomede met eene kazerne voor
de politiesoldaten die in hoofdzaak belast zijn met de bewaking en bediening der batterij voor het geven van
saluutschoten.
In iiet zuidoostelijk deel en langs het oosterboord van
de binnenhaven, in de zuider- en westergracht en in het
scheepvaartkauaal tusscben brug Bandan en de monding
in de Tjiliwong werd gebaggerd. In de haven werden
8(5 080 M 3 ., in de grachten 12 350 en in het scheepvaartkanaal 12 210 M s . specie opgebaggerd. Aan den westerdam
van de buitenhiiven werd eene vrij belangrijke herstelling
verricht; het zee-einde werd verhoogd en de buitentaluds
werden voorzien. De oosterdam behoefde ook herstelling ,
maar de invallende westmoesson belette deze geheel uit te
voeren.
De werkplaatsen te P r i o k , afkomstig van den bouw der
havenwerken , worden, in afwachting van de gelegenheid
') Voor verdere bijzonderheden zie men blz. 9 t/m 11 derMemoria
van Toelichting behoorende bjj de Indische begrooting voor 1888.
*) Over de onderhoudskosten der Bataviasche havenwerken in
1887 zie men noot / op blz. 138 hi«rvóór.
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tot overdracht aan particulieren ' ) , voorshands in gebruik
gehouden niet alleen voor de havenwerken zelven , maar
ook voor de diensttakken die gewoon zijn daarvan gehruik
te maken. Zij bieden tevens de gelegenheid aan tot het
herstellen van machinedeelen van stoomschepen. Gedurende
1887 was in bedoelde werkplaatsen, uitgenomen alleen in
de ketelmakerij en in de gieterij, zeer veel werk. Voor

verschillende departementen en diensten werd een groot
aantal bestellingen , tot een gezamenlijk bedrag van ruim
f 250 0 0 0 , uitgevoerd. Daaronder komt voor de verbouwing
van drie hopperbarges tot zeestoomschepen voor de gou
vernementsmarine , welke vaartuigen van nieuwe ketels
voorzien werden , eene belangrijke herstelling aan de ma
chines ondergingen en gedeeltelijk betimmerd werden. Twee
daarvan werden te Onrust afgewerkt, terwijl de derde bij
het einde van het jaar nog niet geheel gereed was. Verder
werd in de werkplaatsen te Priok een begin gemaakt met
het bouwen van eene nieuwe sleepboot ten dienste van het
baggerwerk te Pekalongan. Evenals in vorige jaren werden
voor het ruwe werk in de ateliers dagelijks dwangarbeiders
verstrekt. Het cilinderdok (van ruim 600 ton lichtvermogen) werd veelvuldig g e b r u i k t ; het bleef gedurende
1887 in het geheel niet meer dan 16 dagen ledig.
De groote baggermolen deed in de haven Tandjong
Priok dienst tot November en werd toen ten dienste van
den spoorwegaauleg op Sumatra aangewend , namelijk voor
het op diepte brengen van een gedeelte der Brandewijns
baai. Een der andere baggermolens van de Bataviascbe
havenwerken werd naar Pekalongan overgebracht en werkte
daar gedurende den geheelen oostmoesson. Twee van de
vier : ) nog aan de havenwerken verbleven hopperbarges,
namelijk de Re.mbang en de Tagal, deden voortdurend dienst,
eerst bij den bouw van de vuurtorens op Sapoedi en den
B r i l ; verder tot het overbrengen van het baggermaterieel
voor Pekalongan en de Brandewijnsbaai en van hout van
Soerabaija naar Onrust; en eindelijk bij het baggerwerk
te Tandjong Priok en in de Brandewijnsbaai. De derde
hopper (de Bantam) werd in het begin van het jaar nog
voor het baggerwerk gebezigd , doch daarna wegens den
slechten toestand van ketel en schip opgelegd; de vierde
hopper (de Prea/iger) deed als kolenhuik dienst. Een der
stoombarkassen werd aan het departement der marine ten
behoeve van den havendienst afgestaan. Tijdelijk was voor
bedoelden dienst gebezigd eene stoombarkas, die eerst bij
de werken van straat Madura had dienst gedaan. Dit vaar
tuigje is sedert opgelegd.
Ten einde nog in ruimeren k r i r g , dan reeds geschied
is door eene bekendmaking van wege het hydrographisch
bureau te Batavia in de » Berichten voor zeevarenden"
van November 1887, de aandacht te vestigen op de nieuwe
haven van Batavia en op de gemakken die zij voor de
scheepvaart aanbiedt, i s , in overleg met het Indisch Be
stuur , besloten tot het in den handel brengen van eene
Beschrijving van de haven Tandjong Priok, tevens bevat
tende de noodige aanwijzingen omtrent de aldaar geldende
regelingen en tarieven. Het voornemen bestaat om van dit
werkje vertalingen in de Engelsche, Fransche en Duitsche
talen door middel van de Nederlandsche gezantschappen
on consulaten ook in het buitenland te doen verspreiden.
Gedurende 1887 werd de Priokbaven bezocht door 565
particuliere stoomschepen en door 66 particuliere zeilsche
pen , welke cijfers in 1886 beliepen 548 en 45 en in 1885
487 en 47 3). Bovendien vertoefden in 1887 te Priok
31 stoomschepen van de militaire en 39 van de gouverne
mentsmarine , beuevens 6 vreemde oorlogsschepen en 6
vaartuigen van de o p i u m r e c h e f h o , te zanien nog 82 bo') De in 't vorig verslag (blz. 115) bedoelde concessie-aanvraag
voor het overnemen van de fabriek enz. is nog in behandeling.
-) In 't vorig verslag (blz. 115) was ten onrechte sprake van 5
stuks. Het toen vernielde |>lan. om 2 van deze 5 hopperbarges definitiet" ai' te staan voor den baggerarbeid te Soerabaija , gold namelyk
slechts 1 zoodanig vaartuig, dat trouwens reeds van 1883 af voor
die bestemming in gebruik was.

!
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*) Onder de 487 stoomschepen in 1885 en de 548 in 1886 waren
er achtereenvolgens 276 en 275 van de Nederlandseh-Indische Stoomvaartmaatschappij, 69 en 73 van de maatschappij „Nederland", 51
in elk der beide jaren van de Kotterdam.sche Lloyd en 38 in elk oer
beide jaren van de „ Royal Queeusland Mail *". Het getal der overige
particuliere stoomschepen beliep dus achtereenvolgens 53 en 111.
(Over 1887 is dergelijke splitsing niet opgegeven.)
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deins , tegen 54 in 1886 (12 stoomschepen van de militaire
marine , 40 gouvernementsstoomschepen en 2 vreemde oor
logsschepen).
Blijkens iiet vorig verslag (blz. 45 en 115) was de nieuwe
haven den 15den Maart 1887 voorgoed in gebruik gesteld.
Er is toen eene belangrijke verandering gekomen in de
wijze van vervoer naar Batavia van de uit de stoomschepen
geloste goederen. Het vervoer geschiedde namelijk sedert
genoemd tijdstip niet meer uitsluitend per p r a u w , daar de
sti (inschepen van de maatschappijen «Nederland" en »Rotterdamsche Lloyd" al dadelijk begonnen hunne geheele
lading in de opshiglokalen telossen, vanwaar de goederen
voornamelijk per spoor naar Batavia werden gebracht.
Later volgden ook de schepen der »Messageries Maritimes"
deze wijze van lossen. Als een gevolg hiervan daalde het
aantal prauwen . dat van het seheepvaartkanaul tusschen
Tandjong Priok en Batavia gebruik maakte, van gemiddel I 61 per etmaal in het eerste kwartaal tot 41 in de
laatete drie kwartalen. Voor het lossen en laden aan den
knaimuur der binnenhaven werd een ruim gebruik van
de loopkranen gemaakt.
Enkele eoininissioniiiiirs en expediteurs hebben eene afdeeling van hun bedrijf te Priok , terwijl verder aldaar
gevestigd is de onderneming »Het Indische Veem", zijnde
een agentschap der te Batavia gevestigde «Maatschappij
voor bewaar- en pandgeving", d a t , in navolging van de
veemeii in Amsterdam en liotterdam , alle zorgen voor het
expe iieeren van goederen , zoowel in het klein (de verzen
ding en behandeling van passagiersgoederen) als in het
groot (die van vrachtgoederen en producten) op zich neemt.
Bedoeld veem heeft een pakhuis te Priok , waarin gewoonlijk
de producten, per spoor aangevoerd, worden opgeslagen,
terwijl zij van daar uit in de Europeesche stoomschepen
worden afgeladen.
De meeste der in 1887 te Priok aangekomen zeilschepen
brachten steenkolen aan , namelijk 43 schepen die te zamen
62 025 ton kolen losten, terwijl nog 4117 ton met stoom
schepen werden aangebracht. Onder de in 1887 aange
brachte 66142 ton kolen waren begrepen ruim 23 000 ton
uit Australië. In 1885 en 1886 beliep de kolen-aanvoer
(voor het meerendeel mede met zeilschepen, in 1885 ten
getale van 32 en in 1886 ten getnle van 21), achtereen
volgens 57 194 en 31 200 ton.
De gezondheidstoestand te Tandjong Priok gaf geen
bijzondere reden tot klachten. Met verschillende soorten
snelgroeiende bladrijke boomen werden proeven genomen
voor de verdere uitbreiding van de aanplantingen op de
lage gronden. Naar aanleiding van vele ziektegevallen op
een zeilschip, nadat het te Tandjong Priok in J u n i 1887
eene lading Australische kolen had gelost en aldaar
versch gegraven zand als ballast had ingenomen (in stede van
zand dat eerst eenigen tijd aan de lucht was blootgesteld
geweest), zijn , door bemiddeling van onzen consul-generaal
in Australië', in de nieuwsbladen aldaar eenigegeruststel
lende mededeeliugen geplaatst betreffende den gezondheids
toestand te Priok. Tevens werden daarbij de noodige wenken
gevoegd nopens hetgeen van de zijde der gezagvoerders
kan worden in acht genomen om mogelijke nadeelige in
vloeden , die trouwens algemeen aan de havens op Java's
noordkust eigen zijn , tooal niet geheel te ontgaan , dan
toch beduidend te beperken.
De toestand van liet oude havenkanaal van Batavia bleef
gunstig. Zoolang een deel der inlandsche scheepvaart meer
baat vindt bij gebruikmaking van dezen waterweg dau van
het nieuwe scheepvaartkanaal, wordt gezorgd dat ook het
oude havenkanaal steeds voldoei.de diepte behoudt.
Omtrent den toestand der overige havens op J a v a , en
hetgeen in het afgeloopen jaar tot verbetering en instandhou
ding daarvan werd verrieht, valt het volgende te vermelden.
Bij het uitwerken van het ontwerp tot het verlengen
van de havenhoofden te Karang Antoe (Bantam) bleek dat
de kosten zeer aanzienlijk zouden zijn en dat de zeer sterke
opslibbing in de baai het periodiek verlengen van de hoofden
■OQ noodig maken. Het werk zal daarom niet worden uit
gevoerd , indien gunstige uitkomsten verkregen worden
van een bevolen onderzoek naar de mogelijkheid om een
palenhoofd uit te brengen , d a t , door een paar eilanden
in de baai g e d e k t , eene veilige aanlegplaats voor de
prauwen zou aanbieden.
Voor de verruiming en verbetering van de haven te
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Cheribon werden de noodige fondsen toegestaan. De havenkom zal een oppervlak van 5 hectaren en eene diepte van
2.30 M. beneden vol zee verkrijgen , en het werk , waarvan
de kosten begroot zijn op f 346 951 , wordt gerekend ia
1889 gereed te kunnen komen. Intusschen werden in 1887
de havenkom en de geul door baggeren op voldoende
diepte gehouden.
De toestand van de haven te Tngal was bevredigend,
doch alleen door aanhoudend baggeren kon voor de prauwvaart voldoende diepte behouden worden ; de havendammen
werden gedeeltelijk hersteld
Ten opzichte van Pekalongan wordt gemeld dat de toestand gedurende 1887 geheel gelijk w«s aan dien in 't vorig
verslag (blz. 116) beschreven; ook nu was baggeren gedurende den oostmoesson noodzakelijk.
Te Samaraug werd, door tusschen de hoofden te baggeren, voldoende diepte behouden. Er werd 184 000 M*.
specie opgebracht. Met het verlengen van de hoofdei is
in 1888 aangevangen De kosien van dit werk zijn geraamd op f 378 219.
Ook te Soerabaija gaf de toestand geen stof tot klagen.
Door baggeren (waarbij eene hoeveelheid van 102 000 M'.
zand en modder werd opgebracht) werd in den mond van
de kali Mas en in de geul door de daarbuiten gelegen
bank de voor de prauwvaart noodige diepte behouden.
Te Pasoeroean bepaalde men zich tot hand baggeren in
den mond van de Gembong-rivier; de prauwen konden
evenwel alleen bij vloed over de bank vóór de monding
komen , zoodat de afscheep veel moeite ondervond.
De haven te Proboliuggo voldeed als getij-haven zeer
goed ; door handbaggeren werd zij op diepte gehouden;
de hoofden werden hersteld.
Met de in 't vorig verslag reeds vermelde werkers aan
de Donan te Tjilatjap werd bij het einde des jaars nog
voortgegaan. Reeds zijn verschillende bouwterreinen op het
haven-emplacement van landswege verkocht (verg. noot a
op blz. 96 hiervóór), waarop vermoedelijk pakhuizen voor
den opslag van suiker zullen verrijzen. Sedert is bericht
ontvangen dat de aanleg van de bedoelde havenwerken
zoover gevorderd is dat met 1 Juli 1888 is kunnen worden
overgegaan tot de opeustelling voor het goederenverkeer
van de spoorlijn van het station Tjilatjap naar de haven.
In de baai van Patjitan (Madioen) werd , ter vervanging
van het gedeeltelijk weggeslagen en door ouderdom niet
meer bruikbare hoofd, een drijvend tijdelijk los- en laadhoofd gemaakt.
Met opzicht tot de buitenbezittingen zijn onder deze
rubriek slechts een viertal gewesten te noemen. Ter Sumatra's Westkust namelijk werd de geul in de bank vóór
de monding der Padang-rivier door baggeren op voldoende
diepte gehouden. Het meeste ongerief werd ondervonden
van de zware branding, die af en toe voorkwam, en dan
het uit- en invaren belette. In de Lampongscho Districten
kwam het. in 1886 onderhanden genomen nieuwe sehroefpalenhoofd ter hoofdplaats gereed. Voor Ulebleh (Atjeh)
was een plan iu liewerking tot het maken van eene binnenhaven , bestemd voor prauwen en kleine stoomschepen.
Het havenhoofd te TandjongPandan (Billiton) werd hersteld.
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III. SPOOR- KN TRAMWEGEN EN STOOMWEZEN.

Nu met 1 Maart 1888 de dienst der staatsspoorwegen
tot het departement der burgerlijke openbare werken in
dezelfde administratieve verhouding is gebracht als de
overige onder dit departement ressorteerende diensttakken
(verg. blz. 76 hiervóór), moeaten de tot spoor- en tramwegen betrekking hebbende verordeningen , waarin sprake
was van zelfstandige bemoeiingen van den inspecteurgeneraal , chef van den dienst der staatsspoorwegen, gewijzigd worden ten einde voor dezen hoofdambtenaar den
directeur der burgerlijke openbare werken in de plaats te
stellen. Ook de bepalingen betreffende het spoorwegtoezicht
vorderden wijziging, nu dit toezicht van den dienst der
staatsspoorwegen overging op afzonderlijk personeel, en
wel, onder den titel van inspecteurs der spoorwegdiensten
en van het stoomwezen, op de ingenieurs der gelijktijdig
opgeheven afdeeling »stoomwezen" van het departement , bijgestaan door de noodige spoorwegopzieners. De
gevorderde nieuwe of gewijzigde bepalingen kwamen
tot stand bij ordonnantiën en besluiten van 18 en 26
Februari 1888 (Indisch Staatsblad n°. 3 9 , 40, 43 en 44).
Voor zooveel het toezicht betreft, werden de bestaande
» Bijzondere voorschriften voor de ambtenaren belast met
het toezicht op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië "
door geheel nieuwe vervangen, terwijl met betrekking tot
het toezicht op den aanleg van particuliere spoorwegen ,
tot dusver mede door den dienst der staatsspoorwegen uitgeoefend , bepaald werd dat dit toezicht, onder de bevelen
van den directeur der burgerlijke openbare werken , wordt
uitgeoefend door één of meer door dien directeur aan te
wijzen ambtenaren van den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken , doch dat hunne bemoeienis ophoudt
zoodra en voor zoover een spoorweg voor het algemeen
verkeer is opengesteld.
Met opheffing van het hoofdbureau der staatsspoorwegen
te Buitenzorg en van de tot dusver bij het departement der
burgerlijke openbare werken bestaande afdeeling > stoomwezen " is nu bij gemeld departement opgericht eene afdeeling »spoor- en tramwegen en stoomwezen", bestaande
uit één hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het
stoomwezen , chef der afdeeling, en verder uit twee spoorweg-ingenieurs (waarvan één met rang van hoofdingenieur), benevens uit een teekenaar-lithograaf, terwijl de
formatie van het met het toezicht op de spoorwegdiensten
en het stoomwezen belaste personeel werd bepaald op 4
inspecteurs voor het algemeen- en 5 spoorwegopzieners
voor het dagelijksch toezicht. Voor de staatsspoorwegen —
op welker exploitatie tot dusver het hierbedoelde, door
art. 25 van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten gevorderd , toezicht niet werd uitgeoefend — kan
met het algemeen toezicht der inspecteurs worden volstaan ,
zoodat de 5 opzieners (2 meer dan tot dusver in dienst
waren) alleen het dagelijksch toezicht uitoefenen over de
particuliere spoorwegen, en wel twee over den spoorweg
; Samarang-Vorstenlanden , één over de lijnen Batavia-Bui| tenzorg en Batavia-Bekassi, één over den spoorweg Tagalj Balapoelang en één over den Deli-spoorweg.
Onder de bevelen van den directeur der burgerlijke openDrinkwatervoorziening. Met verwijzing naar hetgeen in I bare werken worden nu zelfstandig l»heerd de in exploitatie
hoofdstuk O , afd. II, van <!it \erslagjrezegd wordt nopens \ zijnde staatslijnen door de chefs der exploitatie (die te bede van wege den dienst di»r grondpeilingea verrichte arte- i schouwen zijn als bestuurders van de staatsspoorwegen in
sische boringen valt te dezer plaatse slechts het volgende den zin van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten) en de in aanleg zijnde staatslijnen door de hoofdaan te teekenen.
Te Batavia werd een der krachtigste artesische putten , ingenieurs van den aanleg. Daar het in de bedoeling ligt
die van Tanahal.ang (verg. noot 3 op blz. 82 hiervóór), j de samenstelling van het met den bouw van staatsspoormet drie der bestaande, doch onvoldoend gevoede vergaar- j wegen belaste personeel voortaan voor eiken aanleg in het
bijzonder te regelen , is bij Koninklijk besluit dd. 7 Debakken verbonden.
In Krawang werd uit eet:e bestaande leiding naar eene cember 1887 n°. 18 (Indisch Staatsblad 1888 n°. 30) de
aan bet strand gelegen dessa eene zijleiding voor drink- bestaande organieke formatie van het personeel voor aanleg
ingetrokken.
water gemaakt.
Het iu Cheribon ingestelde onderzoek naar den water§ 1. Spoorwegen.
rijkdom van de hooger gelegen bronnen had eene gunstige
uitkomst. Een voorloopig ontwerp voor de te maken drink1°. S t a a t s s p o o r w e g e n .
waterleiding naar de hoofdplaats werd opgemaakt, doch
het eindontwerp moest nog in bewerking worden gea. Aanleg en opneming.
nomen.
In
1887
werd
op
Java voortgegaan met het geheel afTe Olehleh (Atjeh) kwam de in 't vorig verslag bedoelde
watervergaarbak met buisleiding naar het zeehoofd ge- werken van de lijn Djokjokarta-Tjilatjap, en begonnen
reed.
met den aanleg van de lijn Tjitjalengka-Warong Bandreg
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met zijtak naar Garoet. In September 1887 werd ook op
Sumatra met den spoorwegbouw een aanvang gemaakt.
Opnemingen voor nieuwe staat-ilijuen hadden in 1887 niet
laats. Bijzonderheden omtrent den onderhanden spoorwegouw volgen hieronder.
Spoorweg Djokjokarta-Tjilatjap. üe meeste der on deze
lijn uitgevoerde werken waren van geringe beteekenis,
behalve in de werkplaats te Poerworedjo, waar de uit
Europa aangebrachte werktuigen nog moesten worden opgesteld , en bij den pijler van de Progo-brug, waar, ter
verzekering van den pij Ier voet, eene aaneengesloten palen rij
werd ingeheid , terwijl daartusscben eene beton bekleeding
moest worden aangebracht. Deze werken waren bij het
afsluiten in Indiö van dit gedeelte van het verslag nog
onderhanden.
Voor het haven-emplacement te Tjilatjap werden in 1887
157 000 M'. grond aangevoerd uit de op 15 kilometers
van daar gelegen ingraving te Koeripan. Het geheele
grondverzet voor dit emplacement bedroeg 230 676 Ms. f
terwijl aan steenen, welke uit de steengroeven op Noesa
Kambangan moesten verkregen worden, eene hoeveelheid
van 26 525 M'. verwerkt werd. De fundeering van den
kaaimuur vereischte 521 M3. beton ; voor den kaaimuur
zelven werden 820 M*. metselwerk verricht. De tot het
haven-emplacement behoorende gebouwen, namelijk twee
opslagloodsen , twee entrepótpakhuizen , een bureau voor
den havenmeester en voor de recherche, benevens drie
kolenloodsen ten behoeve van den spoorweg, kw imen gereed , evenals het wegennet naar en op het emplacement.
Ten behoeve van het departement der burgerlijke openbare werken werden door den dieust voor den aanleg twee
zoutdepótpakhuizen , een zoutverkooppakhuis en een kantoor
voor den zoutverkooppakhuismeester gebouwd.
Spoorweg Tjitjalengka-JVaro/ig Bandreg met zijtak naar
Garoet. De richting van dezen spoorweg laat zich, na de
in 't vorig verslag besproken wijziging van het tracé,
als volgt omschrijven.
De lijn volgt van het station Tjitjalengka over eene
lengte van 4650 M. het reeds vroeger ten behoeve van de
lijn Buitenzorg-Tjitjalengka aangelegde ballastspoor. Aan
het einde daarvan bereikt de lijn het dal v.in de Tjibodas
en volgt dit tot zij op 7000 IL van Tjitjalengka in de
kleine vlakte van Tjigorowong bewesten den bergpas van
Nagrek komt. Nabij het oostelijk einde van die vlakte,
bewesten den Goenoeng Batoe, ligt de halte Nagrek. Van
hier beklimt de lijn de waterscheiding, welke zij bij de
dessa Pamotjatan op eene hoogte van 875 M. boven zee
bereikt. Van de waterscheiding daalt de lijn langs de
heuvels en uitloopers van het Kaleidon- en Mandalawangigebergte naar de vlakte van Leles, waarbij het Tjisaatravijn door een viaduct met 6 openingen van 30 M. en
met eene hoogte van 45 M. boven den bodem moet worden
overgegaan. Van de halte Leles, nabij den grooten weg
niet ver van de dessa van dien naam gelegen, trekt de
lijn den zuidelijken voet van het Haroemon-gebergte oostwaarts om ; zij gaat verder met een viaduct van 3 openingen
van 30 M. en eene hoogte van 34 M. over de Tjimanok
en richt zich daarna naar Rantja Batoe op 5 K.M. bezuiden
Warong Bandreg, vanwaar later de verlenging van de
hoofdlijn naar Tjilatjap zal moeten uitgaan '). Van hier is
de algemeene richting van de lijn zuidelijk. Zij loopt nabij
de districtshoofdplaats Wanakarta over Wauaradja en
Tjimoerah , waarna op ruim 50 K.M. afstand van Tjitjalengka het gunstig gelegen station Garoet wordt bereikt
De sterkste helling in de lijn is 1:40. De kleinste straal
van de bochten is 150 M.; 36.3 pet. ligt in bochten;
63.7 pet. in rechte strekkiugen. De onteigening kostte in
het geheel f 42 021 of f 0,91' per meter baan. Er zijn
2 128 634 M\ grond te verzetten , waarvan op 1 Juni 1888
1 652 316 M\ verzet waren , tegen gemiddelde prijzen van
f 0,34 in het gebergte en f 0,15 in de vlakte (alle kosten
daaronder begrepen). De belangrijke ingravingen in het
gebergte, waarvan één eene diepte van 28 M. bereiken moet,
komen voor in zeer steenachtige gedeelten, zoodat groote
hoeveelheden dynamiet gebruikt moeten worden. De lijn
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was, met het verrichte grondverzet, over42K.M.gereed,
zoodat nog ruim 8 K.M. onderhanden bleven.
Voor de bruggen en verdere kunstwerken zijn 23000 M*.
metselwerk te maken, waarvan op 1 Juni 1888 14 548 M*.
gereed waren. Het spoor was toen gelegd tot aan het hoogste punt van de lijn , nabij de halte Nagrek.
De lijn verkrijgt 1 station, te Garoet, en 6 halten ,
namelijk Nagrek , Leles, Lewigoong, Pasir-Djeugol, Wanaradja en Tjimoerah. Alleen te Nagrek werd aan bet haltegebouw begonnen.
Er was voldoende werkvolk voor de uitvoering te verkrijgen ; de minder gunstige geldelijke omstandigheden,
waarin de bevolking door geringen koffieoogst en lage rijstprijzen verkeerde, maakte dat de werklieden zich met een
gering dagloon tevreden stelden. De invloed hiervan op de
kosten van den weg is zeer belangrijk. Op het geraamde
aanlegkapitaal van f 4421500 zal waarschijnlijk een bedrag
van f 1 millioen bespaard worden, waardoor deze lijn ,
die voor een belangrijk gedeelte tot de moeilijkste bergspoorwegen van Java kan gerekend worden , slechts p.m.
f 7 5 000 per K.M. zal kosten, terwijl de aanlegkosten van
het reeds in exploitatie zijnde gedeelte van den Preangerspoorweg, namelijk de lijn Buitenzorg-Tjitjalengka, op
f 99 875 per K.M. zijn te staan gekomen.
In verband met den tegeuwoordigen stand van het werk
kan verwacht worden dat het spoor vóór Juli 1889 het
station Garoet zal bereiken en de aanleg der lijn in September of October daarop zal voltooid zijn.
Spoorweg ter Sumatra's Westkust. Omtrent de verrichtingen van den in September 1887 ingestelden dienst der
staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (zie blz. 76)
valt het volgeude te vermelden.
Naar gelang tiet persoueel van den spoorwegbouw op
Java beschikbaar kwam , werd het naar Padang overgeplaatst , waardoor op het einde des jaars bij den Sumatraspoorweg werkzaam waren, behalve de hoofdingenieur-chef
van den dienst, 9 ingenieurs (waaronder 2 behoorende
tot het korps der burgerlijke openbare werken), 3 bouwkundige ambtenaren en 24 opzichters en onderopzichters.
Voor den werktuigkundigen dienst waren aangesteld 1
werktuigkundig ingenieur 1ste klasse en 1 werktuigkundig
ambtenaar, terwijl voor administratieve betrekkingen 18
personen in dienst waren.
Do werkzaamheden op de lijn zijn in vijf secties verdeeld,
terwijl de tot het werk behoorende haveninrichting aan de
Brandewijnsbaai als eene afzonderlijke sectie wordt beheerd.
üe verdeeling der lijn in secties is als volgt: 1ste sectie,
van Boekit Poetoes (het zadel nabij de Brandewijnsbaai) tot
Doekoe en de verbinding met de pakhuizen te Padang;
2de sectie, van Doekoe tot Kaijoetanam; 3de sectie, van
Kaijoetanam tot Padang Pandjang; 4de sectie, van Padang
Pandjang tot Fort de Kook ; en 5de sectie, van Padang
Pandjang tot Moeka Moeka (de oorsprong van de Ombilienrivier uit het meer van Singkarah). Het gedeelte van
Moeka Moeka over Singkarah en Solok ') tot het op p. m.
4 K.M. van het Ombilieu-kolenveld gelegen eindpunt Aijer
Kalaban werd dus nog niet onderhanden genomen.
In Mei 1888 waren de richtingskaart en het lengteprofiel
van het gedeelte Brandewijnsbaai-Padang-Kaijoetanam gereed en goedgekeurd, zoomede de verbinding van bet
stations-emplacement te Padang met het Chineesche kamp
en de gouvemements- en particuliere pakhuizen langs de
Padang-rivier. Deze verbinding verkrijgt eene lengte van
4180 i l . , terwijl de lengte van de doorgaande lijn , van
de tijdelijke hoofden in de Brandewijnsbaai tot en met het
station Kaijoetanam , bedraagt 59 913 M. Het grondverzet
op dit gedeelte is geraamd op 800 000 M*. In verband met
de eigenaardige eisenen aan den spoorweg gesteld, is een
profiel van vrije ruimte goedgekeurd, afwijkende van dat,
bepaald bij Indisch Staatsblad 1885 n°. 184 en 1886 n°. 67.
Voorbij de Oedjong Karaug-rivier voltrt de lijn den grooten
weg naar de Bovenlanden , welke , waar noodig , zal worden
verbreed ; tusschen Doekoe en Loeboe Aloeng is het, wegens

•) Op de by dit verslag gevoegde kaart, waarvan sprake is op
blz. 77 hiervóór, is ook de richting van dezen spoorweg, evenals
die van den Deli - spoorweg, aangegeven. Bj) de reproductie hier te
>) Voor de doortrekking van den Preangcr-spoorweg van Warong ■lande van het uit lndië ontvangen manuscript dezer kaart is echter
Bandreg naar Tjilatjap (lengte 155 K.M.) is, te geiyk met de Indische j eene vergissing begaan, doordien daarop ten onrechte ook eene
bcgrooting van 1881), een wetsvoorstel ingediend.
| rechtstreeksche verbinding tusschen Padang en Solok ii geteekend.

Bijlage C.
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de lage ligging en de te geringe ^breedte van den w e g ,
beter den spoorweg eene eigen baan te geven. In afwijking
van het voorontwerp voljrt het tracé tussclien Loeb ,e
Aloeng en Kaijoetanam niet het dal van de Anei, doch
loopt naast den grooteu weg , waardoor veel minder moeielijkheden zullen worden ondervonden.
ü p de laatste drie secties was in vlei jl. het terreinwerk
zoover gevorderd dat de richting van den spoorweg ook
voor die gedeelten spoedig zou kunnen worden vastgesteld.
Te Padang Pandjang werd een geschikt terrein gevonden
om van daar uit de lijn naar het Ombilien-kolenveld en
naar Fort de Koek door te trekken. Voor de verbinding
van dit terrein met Kaijoetanam werd de lijn o. a. t u s schen paal 14 en 15 niet in de vallei van de Anei, maar
in een linker-zijtak van de AijerPoeti, die even vóór paal
16 in de Kloof uitmondt, getraceerd. Van die uitmonding
af volgt de lijn de oevers van de Anei. Voor het gedeelte
Padang Pandjang - Fort de K ck werd eene nieuwe richting
gevonden , welke in de nabijheid van den grooten weg blij ('t,
doch waarin steile hellingen voorkomen , welke met tandradlocomotieven zullen moeten bereden worden. De keuze
tusschen dit tracé en het vroegere, opgenomen door den
ingenieur CLUYSKNAER , zal bepaald worden door vergelijk i n g van de aanle_r- en exploitatiekosten. De opneming
van het gedeelte Padang Pandjang - Moe ka Mneka aan het
meer van Singkarah was nog onderhanden. Ook hier zal
de aanleg over sterke hellingen, die met tandral-locomotieven bereden kunnen worden , waarschijnlijk voordeeliger
blijken.

werd zijn te kort om een oordeel uit te spreken over de
te verwachten opkomst van werkvolk. Bij de opmetingen ,
bij het openkappen van het terrein en bij het verzamelen
van materialen kwamen genoeg arbeiders op. Tot het verplaatsen van grond , waarbij van de arbeiders meer inspanning wordt gevorderd, bestaat minder neiging. De Maleier
is aan dit werk niet gewoon en moet daartoe worden opgeleid. De tot dusver V3rkregen ondervinding geeft hoop
d a t , bij gepaste verdeeling van het werk, langzamerhand,
evenals op J a v a , met de werkkrachten van het land zelf
zal kunnen volstaan worden. Verscheidene ter Sumatra's
Westkust gevestigde Niassers boden zich tot den arbeid
aan. Zoo ook vreemde werklieden , als ühineezen en Javanen , die door aannemers voor eigen rekening en risico
werden aangevoerd. Hun arbeid was bevredigend. Vele
Chineesche ambachtslieden kwamen vrijwillig van Java
over. Van den aanvang der werkzaamheden af kon worden
beschikt over een zeker getal veroordeelden tot d w a n g arbeid , die goede diensten bewezen. Bij het einde van Mei
1888 waren aanwezig 676 dwangarbeiders, terwijl bet
aantal vrije werklieden dat gedurende die maand gemiddeld daags gebezigd w e r d , bedroeg: voor werken in de
Briuidewijnsbaai 4 6 4 , in de lste sectie 7 3 3 , in de 2de 758
en in de 3de 4 2 0 , te zamen — ongerekend dus de meetkoelies enz. op de 41e en 5de sectie
2 3 7 5 , meerendeels
Chineezen en Maleiers en voor het overige Niassers en
Javanen.

De onteigeningen, waarmede in Januari 1888 op de lste
en in April op de 2de sectie werd aangevangen , vorderden
langzaam '). De oorzaak is dat tot nog toe verkoop van
gronden onder de bevolking niet dan zeldzaam is voorgekomen en omtrent den afstand der eigendommen , die dikwerf verpand zijn , met eene geheele familie moet worden
onderhandeld. De grond is ook duurder dan op J a v a , zoo
dat de raming der kosten van onteigening ver overschreden
zal moeten worden. Met het opwerpen van de aardebaan
werd in Januari jl. op de lste , en in Mei jl. op de 2de
3ectie begonnen. Bij iiet einde van laatstgenoemde maand
waren respectievelijk 60 345 en 13 046 AI3, grona verplaatst, en was aan kleinere kunstwerken (n.'g alleen op
de lste sectie) 346 Al*, metselwerk verricht. I)e tijdelijke
gebouwen langs de lijn, kantoren en woningen voor het
personeel, waren inmiddels op beide secties gereed gekomen. Op het stationsterrein te Padang was een bureauen magazijnsgebouw, zoomede eene werkplaats voor de
machinale houtbewerking onderhanden. Aan het gedeelte
baan dat tot de werken MD de Braudewijnsbaai behoort,
namelijk de v e r b i n d i n g e n tot Boekit Poetoes, weid in
Maart begonnen en daaraan m i op uit. Mei 17 44i» ||*.
grond verplaatst. Ook was aldaar reeds het metselwerk
van een paar kunstwerken onderhanden genomen. Nog in
1887 waren aan de Brandewijnsbaai tijdelijke gebouwen
en loodsen gereed' gekomen roor het personeel, voor de
bij het werk te bezigen dwangarbeiders en voor den magazijnsdienst; de opstelling vau een ijzeren bureaugebouw
volgde later. Om de schepen gelegenheid te geveu hunne
lading rechtstreeks in de Brandewijnsbaai te lossen , werdeu
twee tijdelijke loshoofden van 13.5 M. breedte gebouwd ,
en werd door materieel van de baggervloot te Batavia
eene vaargeul gebaggerd van 100 II. breedte en 75 d.YI.
diepte, welke geul nagenoeg gereed kwam. Een onderzoek naar de geschiktste plaatsen voor het. openen van
steengroeveu ten behoeve van den zeebreker werd door
den daarmede belasten mijningenieur ten einde gebracht.
De noodige opnemingen voor het definitieve haveuontwerp
waren onderhanden. Zij worden ter zee uitgevoerd door
een daartoe ter beschikking gestelden zee-ofticier. Uitgebreide peilingen toonden aan dat er geen gevaar bestaat
voor opslibbing , een punt dat bij vroegere onderzoekingen
(verg. het verslag vau 1877 blz. 148/149) niet tot zekerheid
was gebracht.

In de met 1 Augustus 1887 ingevoerde nieuwe tarieven
voor het vervoer langs de staatsspoorwegen , welke tsirieven
(waarover uhSoeri;r in 't vorig verslag is gehandeld; zie
al !aar blz. 118 en 212) op de lijn Djokjokarta-Tj'latjap reeds
van den dag harer opening af (20 Juli 1887) in werking traden , zijn kort daarop nog eenige wijzigingen gebracht ter
bevordering van het inlaudsch vervoer. Ten opzichte, van
de in de 5de of goedkoopste klasse van het tarief gerangschikte goedereu (waartoe o. a. belmoren inlandsche a a r d - ,
b o o m - , bü.sch-, t u i n - en veldvruchten) werd namelijk
bij Indisch besluit van 7 Februnri 18S'8 u°. l/c het minimum-gewicht dat aanspraak op bevrachtii g naar die klasse
geeft va:. 4000 tot 1000 K.G. verlaagd , en tevens werd de
verlaging van vrachtprijs bij vervoer van grooteho.'veelieden
(hetzij volle wagonladingen, hetzij zendingen tot een gewicht
van 40(10 K.G. of meerj, die tot rlmrnr TOOT rln fïrlci U m i n
goe leren 2% pet. bedroeg , doch alleen bij verv, er over
176 K. ,1. of meer, op gelijke wijze geregeld als voor goederen van hoogere klassen is aangem m e n , soudat aan
j^roote zendingen in de 5 ie klasse onder alle omstandigheden 5 pet., en bij vervoer over afstanden van 176 K.M.
en meer zelfs 7Vj pet. verlaging werd toegekend. Menige
maanden later werdeu , mede in het belang van het inlandsen vervoer, voor de 4de en 5 ie klasse bij vervoer
over groote afstanden grootere verlagingen op de vracht
toegestaan Bij Indisch besluit van 7 Juli jl n°. 2:5 w rd
namelijk bepaald , dat de verlagingen bij vervoer van zendingen in éér; der beide genoemde klassen van volle wagonladingen en van zendingen van 4000 K.G. of meer gewicht
voorshands ') zullen bedragen: 5 pet. bij vervoer over
afstanden van 1-150 K . M . , 10 pet. bij vervoer over afstanden van 151-200 K.M., 15 pet. bij vervoer over afstanden van 201-225 K M . , 20 pet. bij vervoer over afstanden van 226-250 K.M. en 25 pet. bij vervoer over S t a n d e n
van meer dan 250 K.M.
Meel van inlandschen oorsprong, tot dusver in de 3 !e
klasse van vervoer g e r a n g s c h i k t , werd bij Indisch besluit
dd. 15 April 1888 n°. 14 in eene lagere (de 4de) klasse
overgebracht.
Het in 't vorig verslag (blz. 118) bedoelde speciale tarief
voor het vervoer van geheele oogsten ruwe suiker voor de
Europeesche markt (7'/, cent per ton-kilometer), dat met
1 Maart 1887 voorloopig was uitgevaardigd en bij de invoering der nieuwe tarieven slechts van kracht verklaard
werd tot 31 December 1887, blijft ingevolgeIudiscl, besluit
dd. 15 Februari 1888 n°. 2/c ') gehandhaafd voor de jaren

De lengte waarover — en de tijd waarin — gewerkt
') Bü Indisch besluit dd. 28 Februari 1888 n". 3/c werden op de
onteigeningen ten behoeve van den Sumalr.i-spoorweg van toepassing verklaard de regelen blijkens n». 3140 van het Bjjblad °P
het Indisch Staatsblad indertijd te dezer zake vastgesteld ten behoeve
van de staatsspoorwegen op Java.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

b. Exploitatie.

') Na 1 Augustus 1888, als wanneer de nieuwe tarieven een TOI
jaar in werking zjjn geweest, moeten de chefs der exploitatie omtrent
hunne bevinding rapporteeren. De quaestie welke verdere veranderingen noodig bljjken, komt dus nader aan de orde.
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1888, 1889 en 18'JO. Bij een besluit van 13 April daaraanvolgende werd nog bepaald dat liet speciale tarief
voortaan reeds bij elke verzending wordt toegepast, zoodat
niet langer, zooals tot hiertoe gebruikelijk was, aanvankelijk de volle betaling wordt gevergd om eerst na afl >op
van het geheele oogatvervoer de toegezegde reductie te
verleeiien.
Met Ingang van 1 Februari 1888 werd nog een bijzonder
(lager) tarief vastgesteld (Indiseli besluitdd. 11 Januari 1888
nB. l/c) vo'>r het vervoer van geheele oogsten voorden uitvoer
bestemde thee en kinabast, welke voortbrengselen door de

daling der marktwaarde bet gewone tarief(lste klasse) niet
meer konden dragen. Wanneer geheele oogsten worden vervoerd, valt nu thee in de 2de klasse en kina in de 3de klasse,
en waar liet zendingen geldt van 4000 K.G. of meer gewicht , il eene (later uit te keeren) verlaging toegestaan
van 5 pot. ijij vervoer over afstanden van 1 tot 150 K.M. en
van 10 pet. bij vervoer over afstanden van 150 K.M. en
meer. I'eu behoeve van de beide voortbrengselen is ook
eene uitzondering toegestaan op het voor de staatslijn
Batavia - Tandjong Priok geilende speciaal tarief, in dier
voege dat wanneer geheele oogsten thee en kinabast ook
langs dit lijntje van p.rn. 9 K.M. worden vervoerd , de
vracht niet naar bedoeld tarief (dat is in verhouding tot
het voor volle wagonladingen van 8000 K.G aangenomen
eenheiddcijfer) zal worden berekend, maar naar den m a a t staf van ner op den Preanger-spoorweg geldend tarief.
Ten einde de suikerfabrikanten, in verband met het

heersohen der serebziekte, te gemoet te komen in de kosten
verbonden aan het zich aanschaffen van bibiet of plaotriet
van elders, werd bij Indisch besluit dd. 20 Maart 1^88
n°. 9/e voor den verderen loop van het jaar het kosteloos
vervoer van een en a:i Ier langs de staatarpoorwegen toeg e s t a a n , mits uit geschiede bij volle wagenla iingen en er
genoeg rollend materieel voorhanden zij.
Daar zich op de OosterUjnen in het vervoer overgroote
afstanden vermindering voordeel ten opzichte van ruwe
balken en brandhout, verleende de Indische Regeering bij besluit dd. 1(5 December 18S7 n°. 13 machtiging om aan hen die
per jaar eene hoeveel hei I van minstens 1000 ton dezer
artikelen op de Oosterlijnen zouden brengen , verlagingen
op den vrachtprijs toe te staan — na afloop van het jaar
te verrekenen — ten bedrage van respectievelijk 1 0 , 1 5 ,
20 en 25 pet., naar g e l a n * het vervoer geschiedde over
afstanden vau 151-200, 201-225, 228-250 en 251 K M .
of meer. Deze voorziening is echter bij het ho >ger aangehaalde besluit van 7 Juli 1888 n*. 23 ingetrokken , daar
ruwe balken en brandhout tot de 5de klasse van het tarief
bebooren en de toepasaiug van de voor beide artikelen verleende verlagingen ingevolge bet evenvermelde besluit
algemeen kou zijn , ook zonder verbintenis voor vervoer
van minstens lOÖO ton in een jaar.
In verband met een adres van den contractant voor de
levering van drinkwater ten behoeve van de marine te
Soerabaija werd eindelijk nog eene bijzondere verlaging
van vracht verleend (In iisch besluit dd. 16 October l!S87
n°. 10) voor hei vervoer van water (tot de 5 ie klasse van
het tarief behoorende) op het gedeelte Pasoeroean-Kaü Mas
der Oosterlijnen. bij abonnement voor een dagelijksch vervoer van 4 a 6 volle wagenladingen , elk van 8000 K.G.,
zal maandelijks niet meer behoeven te worden betaald dan
f 250 per wagen.
Aanterkenmg verdient hier nog d a t , ten einde tot g u n stiger uitkomsten van het personenvervoer te g e r a k e n , bij
de Regeering het denkbeeld in overweging is om op, sommige
daarvoor geschikte baanvakken der staatsspoorwegen proeven te nemen met de invoering van tramwegtreinen of
treinen bestaande uit licht materieel.
Ten vervolge op hetgeen verleden jaar nopens de a a n schaffing van steenkolen voor den dienst der staatsspoorwegen gedurende 1887 is gezegd, is thans aan ' e teekenen, dat dein April 18S,V! gehouden aanbesteding : ) van de
levering op vier verschillende plaatsen van 5900 ton stoom') ïntusschen was bü Indisch besluit dd. 5 Januari 1888 n". 14
het bewuste speciale tarief ook van tocpassiug verklaard op den
a fvocr in 1888 van den restantoognt van 1887.
5
) De voorwaarden zijn ook hier te lande publiek gemaakt (zie de
Staatscourant van 22/23 Januari 1888). De levering dor kolen moet
plaats hebben tusschen 1 Juli en 30 November 1888.
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kolen (7500 ton Kngelsche en 8400 ton Australische)
benevens 400 ton smeedkulen tot uitslag heeft gehad dat
die levering is gegund aan eene Rotterdam.-cho lirma,
tegen do onderstaande prijzen (gerekend tot op de weegschalen van den dienst der staatsspoorwegen):
„, .
Zuid WalesXe leveren te:
8 t o o m k o l e ! l a).
Tandjong Priok . 2500 ton k f 23,27
Soernbaija . . . . 3500 „ „„23,00
Probolinggo . . . 1500 „ „„23,86
ïjilaljap
a) Merk Carnbrian Navigation. b)

Australische
_,
...
„tooinkolen b).
Smeedkolen c).
1000 ton af 19,26
—
3000 „ „„19.95 400 ton a f 21,39
2000 „ „„20,15
—
2400 „ ,,„21,48
—
Merk Oreta. c) Merk Haswinkel.

OosterUjnen.
In de formatie van het personeel van den exploitatiedienst zijn uitgetrokken 396 Europeesche en 310 inlandscha
ambtenaren en beambten; daarvan waren op 31 December
1887 in dienst 330 Kuropeanen en 2 l 4 inlanders. Van de
162 vacatures werden 119 vervuld door op daggeld a a n gestelde personen.
In de algemeene werkplaatsen te Madioen bedroeg het
aantal werklieden in 1887 gemiddeld per dag 34 smeden ,
98 bankwerkers en draaiers, 143 timmerliedeu, 32 ververs ,
4 zadelmakers en 24 koperslagers en gieters, te zamen
335 man , tegen 433 man in 1886 ; in de kleine werkplaatsen te Boerabaiia 30 smeden, 43 bankwerkers en
draaiers, 31 timmerlieden, 26 ververs en 7 koperslagers
en gieters, te zamen 1 3 7 , tegen 171 man in 1880.
De nieuwe halten Boedoeran en Bangsal in ile residentie
Soeralaija (zie vorig verslag bis. 119) werden den loden
Juni 1S87 voor bet publiek verkeer opengesteld. Ue halte
Djombang , waar het verkeer buitengewoon toenam , werd
belangrijk verbouwd en voorzien van een post-en telegraafkantoor. i-tij het einde van 1887 telde men op de Oosterlijueu in het geheel 16 stations, 56 halten en eene kleine
stopplaats tusschen Soerabaija en Kali Ma?. Met het oog
op den suikeralvoer werd besloten tot den bouw van nog
eene halte — Soemobito mede iu de residentie Soerabaya
(tusschen Tjoeramalang en Peterongan) — welke den 15 len
Juni 1888 in het geregeld verkeer van personen en goederen werd opgenomen.
Terwijl dezehde lengte als in 1886 in exploitatie
bleef (volgens juistere opgaven 485 476 K.M.) gingen in 1887
de bruto-ontvangsten met f 205 512,";6* t e r u g , booflzakelijk door afneming van het personenverkeer er den kleinen
koffle-oogat. De exploitatiekosten (die in 18*6, volgens
verbeterde opgaven . f 1 016 672,89 bedroegen) waren echter
in 1887 f 16621,41* l a g e r , hoofdzakelijk door bezuiniging
op alle onderdeelen van den dienst. Deze vermindering zou
grooter geweest zijn, wanneer niet een veel hoogere prijs
voor de steenkolen had moeten in rekening gebracht .vorden
dan in 18 6. De iietio-onivangsten oedroegeu f 1 718 795.19*
tegen f 1905 686,04* (volgens verbeterde opgaven) in 1886.
Een verkort, vijfjarig overzicht van de uitkomsten der
exploitatie, oer kend per dag-kilometer, vin It men in het
volger.d staatje, dat tevens aanwijst de percentsgewijze
verhouding van de net'o-ontvangsteu tot de b r u t o - o n t vangsten en Tot bet aanlegkapitaal.

JAREN.

Peroentsgewijze
verhoudingvan
Gemid- Bruto- Exploi- Netto-ontvangsten b)
de netto—
onttatiedelde
ontvangsten
lengte vang- kosten
ston
o)
in
tot de tot het
exploibruto- kapitaal
per dagover het
tatie (in
ontvan
kilogeheele
K.M.)
per
v a n g - aanleg.
jaar.
meter.
dag-kilometer.
sten.

1883

3117*7 f 22,05 f

9,40 f 12,C5 11 139 504,00.''

57.38

0,46

1884

433M3

21. "-

9,34*

1 974 002,88"'

57.08

6,51»

1885

480"'°
c)

19,92

10,33*

1081628,135

48,12

5.05*

1880

• 485< «

19.87

1887

485<76

7

18,72

9,58*

< 10.75 «1905 080,04' *54,I0

*9,12
9,01

12.43

9

9,70»

1718 795,19*

51,82

*5,59
5,05

a) Hierbij is ook in uitgaaf gnbracht het aandeel in de netto-ontvangsten dat aan den chef der exploitatie en de afdeelmgs-chefs toekomt.
i) Na aftrekking van hot aandeel bedoeid in de voorgaande noot.
c) De opgaaf der Icn<?te van de OosUrlijnen . die berustte op vroegere
mededcelingcn van den dienst van aanleg, is nu in overeenstemming
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gebracht mot de uitkomsten cener hermeting en met de als juist naugreDonwn Pijlers \nn d* graphische voorstelling der lijn. Ook WWTllgt
andere npg.iven over IStjO (die waarbij oen * geplaatst is) zijn ontkend
aan verbmérdl opgaven.

Gedetailleerde berekeningen, pereento- en kilometersgewijze, over de laatste drie jaren omtrent <ie uitkom.st(!ii der
exploitatie , zoowel wat het personen- ald wat de verschil-

OKDEUWF.BI'BK

VAN

ONTVANGST EN

Sommen.

UITOAAF.

Reizigers
Bagage
Bostelgocdercn
Vraehtgoederen
L e r e n d e dieren, lijken, r ü - en v o e r t u i g e n .
Telegraaf
Diversen

.

Totaal der ontvangsten

f 1*06646,66
66466,10
111 <;.i4,->7
1 8 8 1 818,181
17 773,76
18097,61
100 407,395
f 3 316 «46,67

D i r e c t i e en algemeene uitgaven van den dienst in Nederland en in I n d i ë
f 166710,11*
l s t e afd. van den exploitatiedienst (administratie) . .6)
98560,605
2de id. (onderhoud en bewaking van w e g e n werken)
.14)871864,46'
3do id. (tractie en materieel)
«) 818 830,90'
«) 371 187,24'
4de id. ' b e w e g i n g en vervoer)
1 918,15
Vernieuwingen
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lende categorieën van goederenvervoer betreft, benevens
eeoe specificatie van den aarJ en de hoeveelheid uer vervoerde vraehtgoederen vindt ineu in bijlage b'iï.
Hieronder volgt een verkort overzicht van de ontvangsten
en uitgaven over 1887 , insgelijks met percent*- en kilometersge wijze berekeningen.

P e t . van Int P e t . van het
Per jaar en
totaal bedrag totaal bedrag
per kiloder
der
BMtrr.
ontvangsten.
uitgaven.
36.34»
1.09»
3.36?

f 2 483,22»

0.53»
0.39'
3.02»
100.00

4.09
2.97
11.21
18.66
11.19
0.06

8.49
6.17
23.27
38.71
23.24
0.12
100.00

f 1 6 9 8 061,47'

4S,18

Xetto ontvangsten.

f 1 7 1 8 795,19 5

51,82

G,80»
0,80*

7.,,o9=
2.'IO,07:
3 77:i.22"
36,61'
«6,97'
106,94'

M.tt*

Totaal der uitgaven

Per dag en
per kilometer.

P e r treinkilnntetcr. «)

f

0.79
0,0::'
0,07»
1,201
0,01'
0,00»
0,06«

0,0:1

0,33'
0,10
0,07*
0,5W

f 6 832,16'

f

18,71»

f

2,17»

f

879,66
808,08
765,92
1 274,69
764,58
8,98

f

0,766
0,66'
2.09'
8,49"
8,09*
0,01

f

0.08»
0,06»
0,84»
0.40»
0 24:<
0,00'

f 3 291,72

t'

9,02

1

1.04'

f 3 540,43*

f

9,69'

f

1,12»

"
a) Berekend over 1 525 195 treinkilouieters. D e locomotieven legden nameiyk in treindienst 1 545 7SO K.M. al', waarvan zyn af te ti< k k e n
2 0 585 K . M . , die in dubbele tractie werden doorloopen. Bovendien legden de locomotieven 169 515 K.M. in rangia vdienst af, in het geheel
alzoo 1 7 1 5 295 locomotief-kilometers.
i) Hierbij is ook in uitgaaf gesteld het aandeel in de netto-ontvangsten, dat aan d'n chef der exploitatie en de afJeelings-ehefs toekomt.

De uitkomsten der exploitatie over de eerste zes maanden
Aantal of
van 1888 wijzen, in vergelijking met hetzelfde tijdvak van
Opbrengst.
hoeveelheid
1887, een nadeelig verschil van f21 986,17* aan. Gedurende
die maanden \\er l ontvangen (volgens voorloopige opgaven)
Per transport.
f 1 205 5*0.05
f 137?548,07 tegen f i394534,24« (volgens verbeterde
opgaven) in de e rate helft vat 1887, of perdag-kilometer Bagage .
1 528 400 K G
30 455.10
Beatelgoederen
2 2.10 528 „
111 09431
respectievelijk f 15,53' en f 15 87.
I J l - en vrachtgoederen \b 283 781 950
1 831 812.18*
Het rollend materieel bestond bij het einde van 1887
uit 63 locomotieven, i35 rijtuigen, 30 begagewagena en Totaal goederenvervoer ji)2S7 H0 9 3 2 K G
1 979 901.55»
80'.' wagens voor goederen- en veevervoer, in liet geheel Levende dieren. lijken,
alzoo 5 locomotieven en 2 wagons minder en 3 rijtuigen
rij- en voertuigen .
3 753 stuks f
17 773.70
Telegraaf
13 9*4 aantal
meer dun lij het einde van lN^'i.
13 097.31
betalende berichHet steenkolenverbruik gedurende 1887 bedroeg 11 2:i0
ten) e)
ton; de gemiddelde inkoopwaarde t' li>/21 per ton. De in Diversen
100*07.39-'
1886 verbruikte 0852 ton waren slechts te staan gekomen
131 338,*0 5
op gemiddeld f 16,28' per ton.
Totaal der ontvangsten
f :i au; K*8.67
De locomotieven legden gezamenlijk af 1715 295 K.M.
wegens
vervoer
uitsluitend
van
en
voor
parti(met 40 82o uren reservedienst), de rijtuigen en lagageculieren
f
! 300,85
wagv-ns 6 196 077 K.M. en de verschillende overige wagens
w e g e n s vervoer van reizigers, b a g a g e , bestel9 118 828 K.M.
en vrachtgoed rechtstreeks voor gouveruee
H ïervan (Ni mentsrekening
,
•
229*31.83*
De verhouding vsm het aantal aangeboden tot dat der
wegens vervoer van landsgoedercn (koffie en
genomen plaate-kilometen was in de rijtuigen der lste,
221 549.28
zout) en landsge'den door aannemers . . .
2de en 3de klasse als 14.06 tut 3 , 6.83 tot 1 en 3.08 tot
113 504.70*
telegraaf en di.orsen
1 , zoodat respectievelijk 7.11, 14.64 en 32 42 pet. der
Totaal als bovcu .
. I 3 310 840,01
plaatsen bezet waren.
o) nieronder f 7070.32 ter zake van door reizigers betaalde suppletieMaandeUjkscbe opgaven i etreflande het vervoer in 1887 gelden.
6; Bovendien werden zonder verrekening vervoerd — en zijn danrom
zijn vervat in bijlade GG. L)e cijfers over het geheelejaar
in de opgegeven tot d n niet begre] eu — 2'J 33'.' 453 K.G. dienst—
blijken uit het volgende staatje.
goederen voor de exploitatie.
Aan'al of
hoeveelheid.
lste U M H
2de
,,
3de

11 UGO
75 97*
1 01*597

47 357.70 ( = 3 92» pet.)
100 892,02 i = 1 3 . 8 4 ' „ )
a) 991 296.87 ( = 82.22» „ )

reizigersvervoer

1 702 231

f 1 205 5VC.C5

Reizigers

Totaal

Opbrengst.

Transporteeren . .

f

f 1 205 5*0.05

e) Alleen dus de aangchoden telegrammen. Ter zake van de ontvangen
telegrammen h«'eft geen verrekening met den spoorwegdienst nlaat.s (zie
Indisch Staatsblad 1885 n". 108). Bovendien werden 00 397 diei.sttelegrammen behandeld.

In doorgaand verkeer werden vervoer! 820G reizigers .
36 160 KG. bagage, 43 962 K.O. bestelgoed en 25 419
ton vrachtgoed. Voor het vervoer van de 1702 231 reizigers
hebLen 1005 personen-, 10 675 gemengde en 1676 omnibustreinen geloopi-n , zoodat gemiddeld 127 reizigers per
trein zijn vervoerd.
Stremming van verkeer had eenige malen plaats, doch
slechts gedurende weinige uren ten gevolge van baanbe-
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sc.iii i^i g doiir overatrooaiiuno en kleine gebreken aan
de locomotieven. T laaohen .Madioen en Soerakarta moest

door sous dergelijke baanboscbediging op 23 en 24 April
1887 worden overgeb.den , zoodat gedurende die dagen het
vraehtgne lerenvarlcesr <d' 'lat lijn vak moest worden gestaakt.
Van de 13 3&6 |ersoiieii- , gemengde-en omnibustreinen
kwamen «lechte 53 (of nog geen 0.4 pet.) meer dan 15
minuten te laat aan.
Er hadden 7 ongevallen plaats, waarvan 5 metdoodelijken
afloop. Kigen onvoorzichtigheid was in 5 gevallen de oorzauk,
terwijl in de 2 andere klaarblijkelijk zelfmoord de reden was.
WeskrUjncu.
Op 31 December 1887 waren bij de exploitatie der Westerlijiien in dienst % Europeescbe eu 102 inlandsche amb
tenaren en beambten.
In de algemeeue werkplaatsen te Buitenzorg bedroeg
het getal werklioion in 1837 gemiddeld per dag 19 sme
d e n , 25 bankwerkerai 10 draaiers, 13 timmerlieden, 17
w a g e n m a k e r ! , 8 ververs en 2 zadelmakers, te zamen 94
man , tegen 82 man in 1886.
Met ingang van K» Juli 1887 trad op de lijn Buitenzorg-Tjitjalengka eene eenigszins gewijzigde regeling van
den loop der treinen (vastgesteld bij Indisch besluit van
17 Juni lc<87 n°. 14) in werking, waardoor, met het oog
op de in aanleg zijnde verle' ging der lijn van Tjitjalengka
naar Garoet, meer en beter gelegenheid werd gegeven
voor den opvoer van goederen van Buitenzorg en tevens
bet oponthoud van de treinen op enkele stations en halten
iu verband met de verkregen ondervinding verminderd werd.
Op de» 13den November 18S7 werd de uit een enkel

zijsnoor bestaande aanlegplaati Tjirandjang (tameben de
stations Tjiandjoer on Baudong) voor liet groederen verkeer

ONDERWERPEN
Sommen.

VAN'

ONTVANGST E N UITGAAF.

;"

l e v e n d e dieren . lijken, r i j - en voertuigen

. . .

i.

<
1883
1884

857 420.07

. . . .

per dag-kilometer.

14I 3 "
16

32.78" 1.483»

15,33°<

8,23 6 i

7,09 39

360 043,005

40.27" 2.04

11.41»

8,09"

3.32"

222 926.015

29.12»» 1.21"

191 »

13,13'* c) * 8,37" * 4,75*7 * 331 602,79

1S87

| 9 |03f,

12.29°'

7,88«

4,41=»

* 36.21** *1.69 »
35 87"? 1.507»
1

307 004,75

a) Hierbij ia ook in uitgaaf gebracht het aandeel in de netto-ontvang
sten dat aan den chef der exploitatie en de afdeelings-chefs toekomt.
b) Na aftrekking van het aandeel bedoeld in voorgaande noot.
c) De cijfers waarbij men een * geplaatst vindt, zijn ontleend aan
verbeterde opgaven.

Andere gedetailleerde opgaven betreffende de uitkomsten
der exploitatie en betreffende den aard en de hoeveelheid
der vervoerde vrachtgoederen over de jaren 1885, 1886 en
1887 vindt men in de hooger reeds aangehaalde bijlage F F .
De volgende staat geeft een overzicht van de om vangsten
en uitgaven over 1887 , tevens percents- en kilometersge wnze berekend.
Per jaar
Per dag
en
en
per kilometer. per kilometer.

f

34.70"
2.50»5
1.78
0.03M
55.39"S
U.74«
0.22»6
4.00*4

;

35.88 <

1 557,63"
112.5874
79.80»!
1.59*s
2 486,42 0!
33.4278

f

(0,03**

200,70 40

100.00

64.117»

•) De in 't vorig verslag (blz. 118) vermelde adressen, waarbij
zoowel laatstgemelde Maatschappij als de Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij zich aanboden om met de exploitatie van de
ljjn Batavia-Tandjong Priok belast te worden, moeten nog in advies

tot het
kapitaal
van
aanleg.

4,2Ü« f 127530,22

1880

f

307 604,75 1

tot de
brutoontvangsten.

8,74°» f

81»»7 f 13,00<» f

03

5.G2<w
5.51 >«
15.25"
23.48-7
14.25»

f

K.M.).

over
het
geheele
jaar.

100.00

Per
treinkilometer.
o)
f

0.577*
0,04'7
0.02*
000»»
0,02"
0,01»»
0,00*7
0,07»»

f

4 488.29"

f

12.20«<

f

1,66<°

f

252.2057
247,38'°
084,5 i**
1 053.97"
630.C2"

f

f

0.09»*

f

9 877.78»!

f

7.88"

f

1,06»»

f

4

f

4,41«

f

0,5071

1 010.50»

III!

Netto ontvangsten

ontvangsten
per
dagkilometer.

183»

f
48 191.84
»] 47 258 53
i) 130 772,70
i) 201 346,40
4) 122 191.67
549 761,32 j

ExDloitatiekosten
a)

1885

Directie en algemeene uitgaven van den dienst in
lsteafdeeling (administratie)
Sde idem (onderhoud en bewaking van w e g e n werken)
3de idem (beweging en onderhoud van het materieel).

Bruto
ontvangsten

Pet. van bctto Pet. van het
taal bedrag der totaal bedrag
der uitgaven.
ontvangsten.

297 501,26
21 508.25
15 201,00
304,85
474 005,77
6 385.93
1 917.20
39 487.91

Percentsgewijze verhouding' van

Netto-ontvangsten
Gemiddelde
lengte
in
exploitatie
(in

HU!

f

dier maand n». 2). Bij besluit dd. 28 Februari 1888 n°. 4
is nu , te rekenen van 18 Maart j l . , de dienstregeling op
de lijn Batavia-Tandjong Priok zoodanig gewijzigd dat een
gedeelte der treinen aankomt op en vertrekt van het (tijdelijk)
station Batavia der laatstgenoemde Mantschappij , naar welk
station te gelijkertijd is overgebracht de goederendienst in
locaal verkeer tusschen de benedenstad Batavia en Tandjong
Priok , waartoe tot dusver diende do in 't vorig verslag
(blz. 120) bedoelde halte op het Heemradenplein te Batavia ' ) .
Gedurende 1887 werden op de Westerlijnen gemiddeld
per d a g geëxploiteerd 191 01 * K.M., zijnde hetzelfde cijfer
als in 1880.
De bruto-ontvangsten beliepen f 857 420,07, dat is
f 58 210,83 minder dan in 1886, terwijl de explobatiekosten
(in 1886 volgens verbeterde opgaven f 584 034,11) in het
afgeloopen jaar f 549 761,32 bedroegen. Als netto-opbrengst
bleef derhalve f 307 664,75 over, tegen f 331602,79 (vol
gens verbeterde opgaven) in 1886.
Een vergelijkende staat van de uitkomsten der exploitatie
over de jaren 1883 tot en niet 1887 , berekend per d a g kilometer, volgt, bieronder.

tffffiffi

opengesteld, met het doel om iiet vervoer van padi van
de zoogenaamde vlakte van Tjihea naar de verschillende
la' gs den spoorweg gelegen rijstpelmolens te vergemak
kelijk.;.! en \ O T de bevolking minder koatbnar te doen gyn.
Maakten de van e;; naar de naven Tandjong Pfiok rijdende
■taatstreinen tot dusver te Batavia enkel gebruik van het
station der Nederlandsch-Indische .Spoorwegmaatsc.'.appij
(verg. het verslag van 1886 blz. 117 en 120), sedert 18
Maart jl. is het staatslipfje Batavia-Tandjong Priok ook
in verbinding gekomen met den spoorweg Batavia-Meester
Corneks-Bekam der Batuviasche Oosterspourweg-inaatsebappij. Bedoelde Maatschappij heeft daartoe op eigen
kosten eeue de lij) Batavia-Buitenzorg kruisen Ie tij lelijke
verbin lingslrjn gemaakt (lang r'55 meter), waarop de dienst
wordt uitgeoefend door den Staat. Tot een en ander en
tot tijdelijke regeling van het doorgaand verkeer bad be
trekking eene met de Bataviasche O'«sterspoorwey;-maat
schappij onder dagteekening van 23 Augustus 1887 g e 
sloten overeenkomst (gouvernemeutsbesluit van den 18deu
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blijven, daar eene beslissing omtrent de toekomstige exploitatie van
het havenlijntje voorshands niet wel mogelijk wordt geacht, zoolang
het verkeer met de haven Tandjong Priok evenals de exploitatie van
deze nog in wording is.

Bijlage C.

[5.
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ONDERWERPEN
Sommen.

VAN

ONTVANGST EN UITOAAP.

Pet. van het to- Pet. van het
taal bedrag der totaal bedrag
ontvangsten
der uitgaven.

Per jaar
en
per kilometer.

Per dag
en
per kilometer.

Per
treinkilorarttr.

f

I'

f

Van elk der beide gescheiden onderdeelcn van de
Westerlijnen waren de totaalcijfers aldus:
f

Uitgaven J ^ ^ „ ^ j , , . ^

J

Batavia

730 290,33

4 009,12"
14 318.70 03

10,98'»
39,22''"

1,81"
1,133»

470 535.37
79 225 95

2 583.13<>s
8 922.84»»

7,07?»
24,44"

1,1 C?>

259 754,96
47 909,79

1 425,99»»
5 395.85*-1

3.90»»
14.78"

0,04"
0 4->?>

a) Berekend over 515 S20 K.M. De locomotieven legden namelijk in treindienst 003 243 K.M. af, waarvan 39 142 K.M. door losse locomotieven
•u 48 881 K.M. in dubbele tractie. Bovendien legden zij in rangeerdienst 80 218 K.M. af.
t) Hierbij is ook in uitgaaf gebracht het aandeel in de netto-ontvangsten dat aan den chef der exploitatie en aan de afdeelings-chefs toekomt.
e) Voor de op deze lijn kosteloos vervoerde landsdienaren en dwangarbeiders zou, wanneer dit vervoer niet op vrijkaarten had plaats gehad.
boven de hier uitgetrokken som', nog ontvangen zijn f 14 IC 1,45.

Over de eerste zes maanden va-i 1888 wijzen de uitkomsten der exploitatie tegenover hetzelfde tijdvak van
1887 een klein voordeelig verschil aan. De ontvangsten
beliepen namelijk (volgens voorloopige opaven) f 422 G7ü ,
tegen f 418 297 (volgens verbeterde opgaven) over liet
eerste halfjaar 1887, zijnde per üag-kilometer respectievelijk f 12,23 en f 12,09.
Het rollend materieel bestond bij het einde van 1887 uit
27 locomotieven, 49 rijtuigen, 10 bagagewa_cens en 211
wagens voor goederen- en veevervoer, alzoo 1 locomotief
minder, maar 3 rijtuigen en 7 wagens meer dan op uit. 1886.
Het steenkolenverbruik bedroeg in 1887 p. in. 4175 ton,
tegen p. m. 3731 ton in 1880, van welke laatste hoeveelheid de gemiddelde inkoopwaarde beliep f 19,21 per ton

(over 1887 is het bedrag niet gemeld). Aan het oosterboord
te Tandjong Priok werd een depot opgericht ter opberging
van de voor de exploitatie benoodigde steenkolen.
Ue locomotieven legden af 683 4i>l K.M. (met 7007 uren
reservedienst), da rijtuigen 1 341 954 K.M. en de wagens
2 092 400 K.M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette plaatsen inde rijtuigen was, respectievelijk voor de 1ste, 2de,
3de en 4de klasse, 12.41 , 0.53, 3.27 en 2.62 tot 1.
Maandelijksche opgaven betreffende het vervoer in 1887
zijn vervat in bijlage GO. De cijfers over het geheele jaar
blijken uit het volgende staatje , en wel voor elk der beide
gescheiden onderdeelen van de Westerlijnen afzonderlijk.

Lijn Buitenzorg-Tjitjalengka.
OMSCHRIJVING.

Reizigers < " d e

id

Aantal
ot
hoeveelheid.

Totaal reizigersvervoer.

. .

f

Levende dieren, lijken, rij- en voertuigen.

.

7 022,92=
3.39-%
27 6 1 1 . 9 2 = 12.99*7 „
173 1 0 3 , 9 2 = 83.61" „

280 323

IC
66
567
309

953
524
958
207

Opbrengst.

f

=
5.04 66 »/,
— 14 80»7
— CJ 3 4 "
= 17.21" „

5 072,15
13 291.80
55 998.20
15 460,35

a) 9C0C42

234 640 K . G .
289 423
„
4G 211900
,,
Totaal goederenvervoer J). .

Aantal
of
hoeveelheid.

Opbrengst.

1 433
10 116
268 774

. . . .

Lijn Tandjong Priok-Batavia.

f

5931.75
14424,10
4C3 008.02

8 021 100 K.G.
62 271 ,,
10 729 050 „

46 735 903 K . G .

837,80
11092,00

24 812 421 K.G.

1 706 (stuks)
2 228 (aantal betalende
berichten) c) .

f

5 876,23

505 (stuk*)
2 (aantal betalende
berichten) c)

1 913,20

28 100 90
f

38 587.70

509.70
4,00
8 C89.G4
9 203.34
f 127 135,74
730 290,33

Totai tl voor beide lijnen
Hiervan :
wegens vervoer uitsluitend VU en voor particulieren

f 638 209.62

wegens vervoer van 's lands reizigers en goederen rechtstreeks voor gouvcmcmcntsrekening

54 270,64

wegens vervoer van landsgoederen (koffie en zout) door aannemers

123 540.70

telegraaf en diversen

41 405.11
Totaal als boven

«) Hierbij zijn niet gerekend de kosteloos vervoerde landsdienaren
klasse 15 878, 3de klasse 45 900 en »de klasse 109 191.

. . .

f 857 420.07

en dwangarbeiders, ten getale van 174 090. waarvan 1ste klasse 3121. 2de

i) Bovendien werden zonder verrekening vervoerd — en zijn daarom in de opgegeven totaleu niet begrepen — 4 906 136 K.G. dienstgoederen
voor de exploitatie.
c) Bovendien werden ontvangen (zie noot e op blz. 147) 1250 berichten en werden 23 006 diensttelegrammen b.'handeld.

Handelingen der Staten-Gor.eraal. Bijlagen. 1888-1889.
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In doorgaand verkeer werden vervoerd (53 315

reizigers

(lste klasse 3 618, 2de klasse 12 925 en3deklasse 46173),
voorts 1332 330 K.G. bagage, 80 291 K.G. bestelgoedeo
15 513 ton ijl- en vrachtgoed. Voor het vervoer van de
1 240 965 (betalende) reizigers werden gebezigd 203 personen- en 13 828 gemengde treinen; gemiddeld werden
dus per trein 88 reizigers vervoerd.
Door zware regens en bandjirs werd de baan weder op
verseliilleniie tijden beschadigd) de kleine beschadigingen
aau de taluds en oeverwerken werden echter oniniddellijk
weder hersteld. Het verkeer op den spoorweg vond in 1887
geregeld plaats. Ongevallen kwamen niet voor.
Lij/t

Djokjoharta-Tjïlatjap.

Op den 20sten Juli 1887 werd deze spoorweg voor het
publiek geopend. De lengte der hoofdlijn, van liet station
Djokjokarta tot bet station Tjilatjap , bedraagt 173'» s K.M.;
die van den zijtak van Koetnardjo naar Poerworeljo 1 1 , M
K . M . , te zainin derhalve 184 as * K.M. De afstand van het
station Tjilatjap tot het midden vun den los- en laadsteiger op bet bavcn-emplacement aan de üonan bedraagt
Sommen.

O N D E R W E R P E N VAN ONTVANGST E N UITGAAF.

f
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2 4 " K.M. Dit gedeelte, dat voorloopig alleen voor goederenvervoer ia ingericht, werd op 1 Juli 1888 geopend.
De spoorweg telt in 't geheel 7 stations en 22 halten.
Op de hoofdlijn werd de dienst aanvankelijk door tien en
op den zijtak door acht gemengde treinen verricht. Van
de eeratgemelde treinen hepen er 2 in aansluiting niet die
van de lijn Satnarang-Vorstenlauden der r\e>ierlai.dschIndiaebe Spoorwegmaatschappij.
Het personeel bestond bij het einde van 1887 uit 119
Europeanen en 92 inlanders.
De uitkomsten der exploitatie waren vooralsnog niet
g u n s t i g , hetgeen voornamelijk was toe te schrijven aau
den Bedrukten toestand, waarin handel en nijverheid verkeerden , gedeeltelijk ook aan de omstandigheid dat de
inl.indsche bevolking aan het nieuwe middel van vervoer
no^- gewend moet r a k e n , e n , volgens sommigen, ook aan
de i plu-fling van den geregelden stoomvaartdiensttusschen
Tjilatjap en Batavia.
De bruto-ontvangsten waren over het tijdvak van 20
Juli tot 31 December 1887 f 223 364,22 , terwijl de exploitatiekosten bedroegen f 234 877,1)4, alzoo een naileelig
verschil opleverende van f 11513,42, z )oals in bijzonderheden kan blijken uit bet volgende overzicht.

■ Pet. van het to Pet. van het
Per
taal bedrag der totaal bedrag baar -kilometer.
der uitgaven.
ontvangsten.
a)

93 207.09
1 023.44
2 997.59 1

l i l MM*

1 084,70
150,88
7 000.03»

f

504.22'
8,78=
10,21»
HS,M>
11.27'
0,80»
41,00'

f

3,05°
0,05 3
0,09»
3,79
0,06»
0,00»
0,25=

t

0.31»
0,00»
0,01
0,39°
0,007
0.00°»
0.02°»

100

f

1 208.33<

f

7,32»

f

0,76«

9.01'
14.127
18.70'
29.03°
28.52=

f

114.53
179,49"
237,02 6
370,55°
3G2,41

f

0,09»
1.08?
1,44
2.28=
2,19°

f

0,07=
0.U<
0,15
0.23»
0,23

100

f

1 270.61»

f

7,70

f

0.80«

f

02.28*

f

0,377

f

0,04

223 304.22

f

21 171,35
33 180,30
4:5 925.01
00 007.47
00 002.5.'.

0 47»
14.85<
19.00°
lt.16*
29.99=

.

f

234 877.i;i

105.15<

. . . .

f

11513,42

5.1 b*

.

Per
treinkilometer.
O

41.72"
0.72?
1.34=
51 75»
0.93«
007'
3.44:'

f

Totaal der ontvangsten.

Per
dag en per
kilometer, b)

Directie en algemcene uitgaven van den dienst in
lste afd. van den exploitatiedienst (administratie). .
2de „ (onderhoud en bewaking van w e g e n werken)
3de „ (beweging cn onderhoud van het materieel)

Totaal der uitgaven.
Natleelig verschil

.

«) Voor ditmaal is hier opgegeven het bedrag per baan-kilometer (en niet per jaar en per kilometer zooals voor de overige lijnen). omdat de
spoorweg Djokjoknrta—Tjilatjap iu 1887 eerst van 20 Juli af in exploitatie was.
i) Berekend over 105 dagen (20 Juli—31 December).
c) Berekend over 292 032 K.M. De locomotieven legden namelijk in treindienst af 296 024 K.M., waarvan 142 K.M. door losse locomotieven
en 3 850 K.M. in dubbele tractie. Bovendien legden zij in rangeerdienst af 28 944 K.M.

Gedurende de eerste zes maanden va:i 18S8 bracht bet
verkeer (volgens voorloopige opgaven) f 237 706,31* o p , of
f 7,065 per dog-kilometer, alzoo p. m. f 0,2b' per dairkilometer mimler dan in de bijna 57- maand van 1887 ,
gedurende welke de lijn i:i exploitatie was.
Het rollend materieel bestond bij het einde van 1887 uit
21 vlaktelijn tenderlocoinotieven , 15 gemengde rijtuigen
lste en 2de klasse, 30 rijtuig m 3de klasse (waaronder 17
met rem), 12 bagagerijtuigen en 288 wagens voor goe
deren- en vee vervoer.
Het steenkolen verbruik had tot op gemeld tijdstip , dat
is van 20 Juli af, bedragen ruim 1625 ton.
De locomotieven legden af 324 968 K.M. (met 7299 aren
res'rvedienst), de rijtuigen 949952 K.M. en de wagens
1 446 KiO K.M.
De verhouding tusschen de aangeboden en de bezette
plaatsen in de rijtuigen was respectievelijk voor de late ,
2de en 3de klasse 53.83, 17.67 en 5.74 tot, 1. Van de 2994
emengde treinen kwamen er 17 of 0.572 pet. meer dan
5 minuten te laat aan.
Hoe het verkeer over elk der maan ien J u l i t / m December was verdeeld (over Juli slechts wat betreft 12 dagen)
kan blijken uit bijlage HU hierachter, welke • ijlage tevens
eene specificatie bevat van het vraehtgoe. leren verkeer , doch

f

geen percects- en kilometeregewjjxe berekeningen als met
betrekking tot de overige staatsspoorwegen zijn opgenomen
in bijlage F F , en zulks omdat deze lijn iu 1887 slechts
gedur. Dde bijna 5V» maand in exploitatie is geweest.
De totalen van het verkeer waren gedurende dat tijdvak
als v o l g t :

Aantal
of
hoeveelheid.

O N D E R W E R P E N VAN
UITGAAF.

Reizigers lste klasse .
2de
„
.
3de
„
.

.
.
.

Opbrengst.

.
.
.

914
8 585
250 851

f 1 887,03 = 2.03 pet.
9 935.96 = 10 00 „
a) 81 384,10 = 87.31 „

Totaal reizigersvervoer

200 350

f 93 207,09

.

100 990
G2 148
24 481 500

Totaal goederenvervoer b)

21614 038

Bagsoi
IJl- en vrachtgoederen b)

Levende

dieren,

rij-

f

1 0-23,44
2 997,59
115601,42»
1 j,) | f f 455

en
f
941 (stuks)
104 (aantal beta
lende bericht. )c)

2 084,70
159,88
7 C.90,03»
9 934.67*

Totaal der ontvangsten

f 223304.22

n) Hieronder f 309,22 ter zake van door reizigers betaalde suppletiegelden.
b) Bovendien werden zonder verrek"i.ing vervoerd — en zijn daarom
in de opgegeven totalen niet begrepen — 3 195 000 K.G. dienstgoederen
voor de exploitatie.
c) Bovendien werden 7713 dicnsttelegrammen behandeld. Zie overigen»
noot c op blz. 147.

[f.
Koloninal verslag van 18
De ontvangsten waren verder verdeeld als volgt:
we/ens vervoer uitsluitend van en voor particulieren . f
wegens vervoer van reizigers . bagage, bestel-en vrachtgoederen , rechtstreeks voor gouveriiemcntsrekening . .
wegens vervoer van landsgoederen door aannemers. .
telegraaf en diversen
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tisatie-rekeuing toelieten. De middelen toch, die aan gemelde
fondsen te goed k w a m e n , waren weder veel ruimer dan de
uitgaven die ten laste van de reservefondsen te brengen
30 420,06
waren. Dit was ook het geval met de alleen bij de concessie
11345,20 5
Samarang-Vorstenlanden voorgeschreven vernieuwing.-fond7 849,'J1
sen , zijnde 1°. dat voor het materieel, waarvoor in 1882
mede een m a x i m u m , en wel van f 500 000 , is aangenomen
Totaal als op de vorige blz. . . . f 223 304.22
(daaruit kon in 1887 ten bate van bet reservefonds f 112 316
Voor het vervoer der 200 350 reizigers zijn gebezigd worden gebracht) en 2 ' . dat voor den bovenbouw, 't welk
2994 gemengde treinen , loodat gemiddeld 87 reizigers per in 1887 klom van f 10.-8 413 tot f 1092 971. Voortaan is
nu echter , i. gevolge eene , krachtens koninklijk besluit dd.
trein zijn vervoerd.
Er hadden drie ongevallen plaats. Bij één daarvan (hot- 12 Augustus 18;S8 n°. 3 0 , met de Maatschappij gesleten
sing van twee rangeerende locomotieven) ondervond het overeenkomst; dd. 25 A u g u s t u s / l September daaraan volmaterieel tenige beschadiging. Kik der twee andere gevallen gende, tot nadere wijziging: van de art. 84 en M".> der
betrof het overrijden van een inlander door eigen onvoor- concessie Samarang-Vorstenlanden , aan laatstgemel l vernieuwingsfonds mede eene grens gesteld, en wel \an
zichtigheid. Beiden overleden aan de gevolgen.
f 1 OU0 000 , welk m a x i m u m , blijkens de opgedane umlervindiüg , alleszins voldoende is om het fonds in den ruioisten
2°. P a r t i c u l i e r e
spoorwegen.
zin uw.: zijne bestemming te doen beantwoorden. Hetgeen
a. In exploitatie.
tlians ie: ds in het bedoelde vernieuwingsfonds boveu het
Nederlandsch-Indische
Spoorwegmaatschappij.
De gelde- maximum van f 1 000 000 aanwezig i s , wordt l.e.-chouwd
lijke uitkomsten der exploitatie van de heide lijnen dezer als bijdrage aan het reservefonds en kan mitsdien tot
Maatschappij waren, ten gevolge van verschillende oor- ichulddelglng worden aangewend , terwijl ook in bet verzaken , ook in 1887 wederom niet zoo gunstig als in 1884 volg de inhoudingen ten behoeve van gemeld vernieuwingsfonds en de renten van hetzelve in het reservefonds woren de naast daaraan voorafgaande jaren. Voor de lijn
de-n gestort zoodra en zoolang het maximum van f 1 000 000
Samarang-Vorstenl<uiden waren de ontvangsten f 209 000
is bereikt. Verder zal nog- eene besparing, die me Ie aan
minder dan in 1886, waartegenover echter f 67 000 op de de jaarlijkscheschulddelj.'ingzal ten goede komen, verkregen
uitgaven weid uitgespaard ; voor de lijn Batavia-Buiten- worden door de intrekking, krachtens gemeld Koninklijk
zorg liepen de ontvangsten terug met f 48 0 0 0 , waarbij besluit en contract, van art,. 89 der concessie S a m a r a n g nog kwam dat de uitgaven stegen met f 20 000. W a r e n , Vorstenlanden, waarbij aan de Spoorwegmaatschappij de
wat deze laatste lijn betreft, de mindere ontvangsten voor verplichting was opgelegd om hare gebouwen te^en brandeen groot deel toe te schrijven aan het veel geringer ver- schade te doen verzekeren, welke verplichting haar op den
voer van koffie. uit hoofde van den kleinen oogst, en de duur onnoodig hooge uitgaven veroorzaakt, terwijl het
meerdere uitgaven voornamelijk op rekening te stellen van gevaar voor brandschade, wegens de omstandigheden
buitengewone uitgaven die door het nieuwe reglement op waaronder hare gebouwen in IndiB verkeeren, gering
de spoorwegdiensten gevorderd werden ten opzichte van de mocht wordeu geacht.
afdeelii'gen » weg en w e r k e n " en » tractie ", voor de lijn
Samiiraiig-Vorstenhindeij werden de, mindere ontvangsten
De waarde waarvoor de beide lijnen der Maatschappij
veroorzaakt door geringer vervoer van reizigers en vracht- blijkens de balaus over 1887 te boek stonden bedroeg: voor
goederen , maar voornamelijk door de verlaging van het de lijn Samarang—Vorstenlanden f 1 9 6 6 7 2 4 0 (tegen
tarief voor bet vervoer van suiker (zie de noot op blz. 122 f 19 636 557 over 1886) en voor de lijn Batavia — Uuiteuvan liet vorig verslag). De mindere ontvangst toch die daar- zorg f 3 721 755 (tegen f 3 727 249 ove? bet voorafgaande
van over de in 1887 vervoer Ie hoeveelheid het gevolg was jaar).
bedroeg, \ergeleken met de opbrengst die volgens het in 886
tfaandeljjksche
opgaven omtrent het vervoer in 18S7
vigeerend tarief zou zijn verkregen, f 190 0 0 0 , doch de vindt meu in bijlage J J , terwijl oe bijlage KK vertoeneming van net ruikervervoer was oorzaak dat het verschil schillende berekeningen nopens de uitkomsten van het
in werkelijkheid beperkt bleef tot f 129 000. Bedoelde vervoer bevat zoowel over dat jaar als over de twee voorafvrachtverlaging is door de Maatschappij ook toegestaan voor gegane
den afvoer van den Kukeroogat van 1888, en torent zijn
Ten aanzien van elke der bei Ie lijnen in het bijzonder
door haar en door hare tussclienkomst ook de bijkomende teekent men nog het volgende aan.
kosten (die voor het vervier van het station Satuarang
naar de pakhuizen aan het bavenkanaal, zoomede de verS a m a r a n g — V o r s t e n l a n d e n . Door de opening voor
schepingskosten) verminderd. Volgens het verslag der Maat- de exploitatie op 20 Juli 1887 van den staatsspoorweg
schappij waren ook in 1888 weder overeenkomsten gesloten Djokjokarta—Tjilatjap ontstond op de lijn Samarang—
voor het vervoer van de suiker van al de fabrieken in de Vorstenlanden een nieuw rechtstreeksch verkeer (met de
Vorstenlanden over hare lijn naar Samarang. Ten einde staats-zuiderlijnen) , zoomede een transit-verkeer over het
eeuige Djokdjosehe fabrieken in de gelegenheid te stellen gedeelte Soerakarta—Djokjokarta van de lijn der .Maathaie suiker gemakkelijker op den spoorweg te brengen , schappij. Ingevolge de in 't vorig verslag (blz. 117) bedoelde
is door de Maatschappij vergunning gevraagd tot het maken overeenkomst dd. 28 Maart/20 April 1887 werd de dienst der
van een stoomtramweg van Brossot naar Djokjokarta, Maatschappij te Djokjokarta van haar station overgebracht
toeu bet bleek dat de reeds vroeger door anderen verkregen naar het gemeenschappelijk stations-emplacement vanden
vergunning voor die lijn niet tijdig was aanvaard. Het verzoek Staat, voor zooveel betreft het vervoer van reizigers, bagage,
der Maatschappij is in h.dië nog in behandeling. In- en bestelgoed. De vrachtgoedcrendienst, met uitzondering
tusschen is bij 'Indisch besluit dd. 11 Mei 1888 n°. 20 van liet rechtstreeksch verkeer mei de staats-zuiderlijaen,
de aan de vroegere aanvragers verleende vergunning ver- bleef op het station der Maatschappij ge es'igd. Door de overneming van den Staat van de verbindingslijn na»r het
vallen verklaard.
Ondanks de minder voordeelige uitkomsten der exploitatie gemeenschappelijk station werd de spoorweg Samarang—
had de Maatschappo uit hrire inkomsten over 1887 toch weder Vorstenlanden met 2 tariefkilometers verlengd (van 203
f601856 bescidk,aar ter afl-ssi ig van schuld, tegen f701 602 tol 205). Het rechtstreeksch verkeer niet de staats-oosterin 1886, en wel f 526 756 tot inkoop bij inschrijving van lijnen bracht in 't geheel op f 262 926, zijnde 6.4 pet.
een deel harer 3 pets. schuldbrieven en f 74 500 tot ver- minder dan in 1886. Het rechtstreeksch verkeer met de
mindering van hare rentelooze schuld aan den Staat wegens staats-zuiderlijneu bracht over bijna 5Vj maand (20 Juli —
31 December) f 98 999 op en het transit-verkeer f 7176.
rentegaraotie voor de lijn Saoiarang-Vorstenlandeu , welke
De blijkens het vorig verslag (blz. 122), in voldoening aan
schuld door die afbetaling (in .luli jl.) teruggebracht is tot
f 973 864. Van bovengenoemd bedrag van f 601 256 werd bet nieuwe spoorwegreglemeut, door de Indische Regeeriug ,
f 2^« 548 ontleend aan het reservefonds voor de lijn Samarang- behoudens eukele wijzigingen, op nieuw goedgekeurde
Vorstenlanden en f 53 469 aan dat voor de lijn Batavia- tarieven en bijzoudere bepalingen op het vervoer traden
Buitenzorg. welke fondsen , om op hun maximum van met 1 November 1887 in werking. Voor reizigers 1ste en
respectievelijk f 500 000 en f 300 000 te worden gehouden, 2de klasse met de gemengde treinen werd tijdelijk , dat
de overschrijving van eerstgemelde sommen naar deamor- is tot uit. 1 8 8 8 , een verlaagd tarief ingevoerd, terwijl de
173 743 04'
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Koloniaal verslag; van 1888. [Nederl. (Oost-) Indiü.]
toepsssiiig rau liet verlaagde tarief voor locaal-reizigers
3d>; klis;: werd uitgabreid tot twee stations-afstanden.
Verder werden op inpaalde dagen retourbiljetten 3de klasse
iianr Soerakarta tegen den enkelen vrachtprijs verkrijgbaar
gesteld : Itiervuu werd echter weinig- gebruik gemaakt.
Voor militairen beneden den rang van officier opende de
Maatschappij in 't laatst van 1887 op hare beide lijnende
gel-geiiheid om, op vertoon van hun verlofpas, van de 3de
klasse gebruik te maken tegen % van het gewone tarief.
Wat het goederenvervoer betreft, werd voor suiker, bij
vervoer van geheele oogsten , tijdelijk een verlaagd tarief
■•Ogenomen (zie h' oger). Voor het artikel rijst werd een
spe 'i;i;d tarief ingevoerd voor den oproer van het station
Goeinlili af, en een verlaagd tarief bij afvoer van geheele

wagonladingen van genoemd station naar Bamarang. Ook

voor de artikelen bezaagd en beslagen hout, brandhout
en katjang traden verlaag.le speciale tarieven in werking.
[ogevolge eene op 27 Augustus 1887 met de Nederlandsehe
poatadminiatratie geslote:i overeenkomst heeft de Maat
schappij zich verbonden tot eene verlaging van het bestelgoederentarief voor <ie langs hare lijnen vervoerd wordende
pakketten, het gewicht van 5 KG. niet te bovengaande,
afkomstig van of bestemd voor gemelde administratie. Ge
melde overeenkomst is voor de verzendingen uit Nederland
op 1 Augustus 1888 en voor die uit Java op 1 September

daaraanvolgende in werking getreuen.

Terwijl in 188(5 vervoerd werden 955 826 reizigers (934 507
in locaal verkeer en 21 319 in rechtstreeksch verkeer met
de ataats-ooaterlijnen) , daalde dit totaal in 1887 tot 945 852,
uitsluitend door afneming van het locaal verkeer tot 923 072
reizigers, danr in rectitstreeksch verkeer met de st mts-
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I' 502 373,36
1 788 587,98'
118 578,09

Reizigers en bagage

f2 409 539,43^

Totaal der u i t g a v e n . . . .

Over 1886 beliep de winst .

.

.

spoorwegen vervoerd werden 22 585 reizigers (waarven
1238 in rechtstreeksch verkeer met de staats-zuiderlijnen)
en bovendien 195 in transit verkeer op het gedeelte
Soerakarta-Djokjokarta.
Het ijl- en vrachtgoederen vervoer ging terug van 304512
tot 241463 ton, in welke vermindering van 63 049 ton
de koopmansgoe leren en andere goederen voor derden
deelden voor 32 471, de dienstgoederen voor 1968 en het
ballast- en grondvervoer voor 28 610 ton. Van de voor
derden vervoerde 188 800 ton werden afgevoerd 111442
en opgevoerd 77 358 ton , tegen respectievelijk 109 39E
en 111876 ton in 188fi. De afneming van den opvoer was
grootendeels het gevolg van do omstandigheid dat de
belangrijke opvoer van materialen , vooral van grint en
kalksteen, die m 1886 ten behoeve van de waterwerken
in Ueruak plaats vond, door de geleidelijke voltooiing dier
werken in 1887 nagenoeg geheel ophield , en voorts ook
hiervan dat in 1886 nog eene aanzienlijke hoeveelheid
bouwmateriaal werd opgevoerd voor de toen onderhanden
staatslijn Djokjokarta-Tjilatjap , hetgeen in 1887 door de
voltooiing dier liju niet meer noodig was. Van de voor
derden vervoerde 188 800 ton werden vervoerd in lccaal
verkeer 146 563 ton, in rechtstreeksch verkeer met de
staatsspoorwegen 41332 ton (hiervan 8022 met de zuiderlijnen) en in transitverkeer 905 ton. In 1886 werden van
de 221 271 ton vervoerd in locaal verkeer 183 232 en in
rechtstreeksch verkeer met de staats-oosterlijnen 38 039 ton.
(De dienstgoederen , zoomede de ballast on grond komen
enkel bij het locaal verkeer voor.)
De geldelijke uitkomsten der exploitatie kunnen blijken
uit het volgende overzicht.
Pet. van de
brutoontvangsten.
20.8
74.3
4.9

Pet. van de
uitgaven.

f

8.9
14.1
13.8
7.1

t l 059 137,38

43.9

f1350 402,05*

56.1

1491 782,56

57.0

20.4
32.1
31.4
16.1
100

. . . .

Per dag
en per
kilometer.

Per
treinkilometer. b)

2450,60
8724 82
578,43

f

6,71
23,91
1,58

f

0,93
3,33
0,22

f 11753,85

f

32,20

f

4,48

f

10.-, 2.31
1 660,44
1619,69
834,08

f

2,88
4,55
4,44
2,29

f

0,40
0,63
0,62
0,32

f

5166,52

f

14,16

f

1,97

f

6587,33

f

18,04

f

2,51

20,13

d)

2,77

. . . .

100

f 215 723,17»
340 390,22
332 037,40
170 986,58*

Per jaar
en per
kilometer, o)

<■) 7348,68

«) De opgaven in deze kolom zijn thans, in plaats van over 203 K.M. (zooals in 1886 en vroeger), berekend over 205 K.M. (zie wat
dienaangaande hiervóór is gezegd).
b) Berekend over 538 226 trein-kilomcters, daaronder ook begrepen de afstanden afgelegd door werk- en ballasttreinen. In het geheel
legden de locomotieven 624 336 K.M. af, waaronder 3430 K.M. door alleen loopende locomotieven en 82 680 K.M. in rangeerdienst.
e) Berekend over 203 K.M. Verg. aanmerking a.
d) Berekend over 538 709 trein-kilometers.
"Wat het vervoer in 1888 betreft, is aan te teekenen
dat over de maanden Januari t/m Juni jl. de ontvangsten
(volgens voorloopige opgaven) bedroegen f841102, tegen
f909 713 over hetzelfde tijdvak van 1887.
Het rollend materieel bestond bij het einde van 1887
uit 26 locomotieven, 73 rijtuigen (waaronder 17 bagagewageus) en 387 wagens van verschillenden aard.
In 1887 liepen 6851 opbrengst gevende treinen (waar
onder 30 extra-treinen, 390 goederentreinen en 226 werk
en ballasttreinen), die te zamen 538 226 K.M", aflegden.
De treinen, die volgens dienstregeling liepen , waren alzoo
6205 in getal, namelijk 1095 personen- en 5110 gemengde
treinen.
Het steenkolenverbruik bedroeg 4315 ton , kostende op
den wal te Samarang f20,26 en op den tender gemid
deld f23,60 per ton.
Weg en werken werden in goeden staat gehouden; op
enkele plaatsen kwamen kleine afscheuringen voor, die

zonder belangrijke kosten hersteld werden , terwijl er slecht3
twee treinen min of meer door vertraagd werden.
Twee inlanders en eene inlandsche vrouw , die zich zonder
vergunning op den spoorweg bevonden, werden over
reden en gedood.
B a t a v i a - B u i t e n z o r g . Het rechtstreeksch verkeer
met de beide gescheiden gedeelten der staats-westerlrjren
(met den Preanger-spoorweg en den spoorweg van Batavia
naar Tandjong Priok) had, volgens de ter zake met de Maat
schappij gesloten overeenkomsten, geregeld plaats. Ingevolge
de daartoe in 1886 van de Indische Regeering verkregen ver
gunning (verg. het verslag van 1886 blz. 120) werd de dienst
op het zijtakje der Maatschappij, dat haar station te Batavia
met het havenkanaal (halte Kleine Boom) verbindt, van
16 Februari 1887 af gestaakt en de bovenbouw van dit
lijntje opgebroken. Het aantal kilometers in exploitatie
werd hierdoor van 58 tot 56 teruggebracht.

Hyiagc C.

f*.

2.]

Koloniaal verslag van 1888.
De blijkens het vorig verslag (blz. 122), in opvolging
van het thans van kracht zijnde algemeen spoorwegreglement, door do Maatschappij herziene en op nieuw door de
Indische Regeering goedgekeurde tarieven en bij/.ond, ra
bepalingen op het vervoer werden met 1 Oclober 1«87 in
werking gebracht. Daarbij moest het zijtakje naar Me ■ster
Cornelis, dat bij de ou'ie tarieven voor 1 K.M. in aanmer
king was gebracht, buiten rekening worden gelaten,
zoodat de voornaamste doorgaande tarieven met bijna 2
pet. werden verlaagd.
Aan den aannemer van bet gouvernernentsvervoer van
koffie, zout enz. tusschen do Preanger Regentschappen en
Batavia voor de jaren 1887 t/m 1891 werd door ds Maat
schappij , bij contract, voor genoemde twee artikelen een
verlaagd tarief toegestaan. Ook voor den afvoer van den
oogst (ier suikerfabriek Pondok GeJeh in de afdeeling
Buitenzorg werd op bijzondere voorwaarden gecontracteerd.
Voor het artikel petroleum werd een verlaagd speciaal
tarief ingevoerd . terwijl voor de artikelen rijst e:i aard
appelen bij geheelo wagonladingen vrachtverminderingen
werden toegestaan. Voor het vervoer van onderofficieren en
mindere militairen met verlof werd dezelfde maatregel
als op de lijn Samarang-Vorstenlanden (zie blz.
genomen
152).
Tegen 613 139 in 1886, werden in 1887 slechts 5(59 531
reiziff'rs vervoerd, namelijk tusschen Batavia en MeesterCornelis (omnibus-dienst) 232 075 (in 1880 284326), in
locaal verkeer tusschen Batavia eu Buitenzorg 2 3 1 ; J 4 0 ,
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in recbtstreeksch verkeer met de staats-westerlijnen IOC 087

(biervan 82224 n a r en van Tandjong Priok) en in transitoverkeer tastenen den Presnger- en den Priok spoorweg
29. De afneming vitii het, personenvervoer deed zich nage
noeg uitsluitend voor op bet verkeer tusschen Balavia
en Meester-Cornelis, grootendeels tengevolge van <!eindienst-telling van den Bataviasohan Oosterspoorweg (zie
lager).
liet vervoor van ijl- en vrachtgoederen voor rekening
van derden steeg van 57 944 tot 00 388 ton, doch alleen
doordien onder laatst gemeld totaal begrepen was < ei.e hoe
veelheid van 7 184 ton materialen voor de doortrekking
van den i'reanger-spoorweg tot Waroug Bandreg. Laat
men dit vervoer, dat in 1886 niet was voorgekomen,
buiten aanmerking, dan komt bet ijl- en vrschtgoe 'erenverkeer voor rekening van derden te staan op 13204 ton
(28 386 ton bij afvoer e:i 24 818 ton bij opvoer), tegen
57 944 ton in 1886 (afvoer 34 336 en opvoer 23 608 ton).
Hoofdzakelijk werd in 1887 minder afgevoerd aan koffie
en groenten. Van bedoelde hoeveelheid van 53204 ton
werden vervoerd: in locaal verkeer 23 125 ton, in reehtstreeksch verkeer nvt de staatsspoorwegen 27 731 ton

(met den Preanger-spoorweg 24 618 en met den Priok-

spoorweg 3 123 ton) en in transit-verkeer 2 348 ion. Overi
gens werden nog vervoeru 983 ton dienstgoederen en 6 985
ton ballast en grond.
Het volgend overzicht doet de geldelijke uitkomsten der
exploitatie kennen.

Pet. van de
bruto ontvangsten.

f

305 145.49
298 389.94
23 707.97

f

027 243.40

f

08 flöG.03
73 077.40
107 599.93
72 793,41

109
11.7
17.1
11.0

f

322 070,83

51.3

f

305 100,57

48.70

373 988,98

55.40

Pet van de
uitgaven.

Per jaar
en per
kilometer, a)

48.0
47.0
3.8

Per dag
en per
kilometer.

Per
treinlilometer.

5 449.03
5 32-'.39
423,30

f

:4,93
14.00
1,10

f

1.25
1 22
0.09

f

11 200,78

f

30,09

f

2.5

21.3
227
33.4
22.0

f

1225.11
1 30 4.90
1 921.42
1 299,88

f

3,30
357
5,27
3,50

f

0.28
0.30
0.44
0.30

100

f

5 751.37

f

15,70

f

1.32

f

5 449,41

f

14,93

f

1,24

100

t)

0 448,08

17,67

d)

1,53

a) De opgaven in deze kolom zijn thans, in plaats van over 58 K.M. (zooals in 1880 en vroeger), berekend over 50 K.M. (zie wat dienaan
gaande hiervóór is gezegd).
b) Berekend over 244 478 trein-kilometcrs , daaronder begrepen de afstanden afgelegd door werktreinen. In het geheel doorliepen de locomotieven
204 375 K.M., waaronder door alleen loopende locomotieven 0155 K.M. en in rangeerdienst 13 742 K.M.
c) Berekend over 58 K.M. Verg. aanmerking a.
d) Berekend over 243 008 trein-kilometers.

O/er de eerste zes maanden van het loopende jaar waren
op deze lijn, in tegenstelling met hetgeen op de lijn
Samarang-Vorstenlanden bet geval was, de ontvangsten
hooger dan gedurende het eerste halfpar van 1887; zij
bedroegen namelijk (volgens voorloopige opgaven) f313 483,
tegen f 301 038 in laatstbedoeld tijdvak.
Het rollend materieel bestond bij het ein Ie van 1S87
uit 12 locomotieven, 49 rijtuigen (waaronder 8 bagagewagens) en 79 wagens van verschillenden aard.
Gedurende het afgeloopen jaar liepen 7979 opbrengstgevende treinen , waaronder 202 extra- en 83 werk- en
ballasttreinen; het aantal door deze treinen doorloopeu
kilometers bedroeg 244 478. Volgens de dienstregeling liepen
dus 7094 treinen , namelijk 1460 personen-, 2190 gemengdeen 4044 omnibustrcinen.
De locomotieven verbruikten 1437 ton Engelsche en
Australische steenkolen , kostende op den wal te Batavia
f 17,70 en op den tender f 19,48 per ton.
Slechts één ongeval kwam op de lijn voor; een remmer
die tusschen de wagens van een trein was gevallen , werd
namelijk overreden en gedood.

via-MeesterCornelis-Bekassl

Nadat voor de

definitieve oplevering der werken van dezen spoorweg,
welke bij den aanvang der exploitatie (31 Maart lb'87)
nog niet geheel voltooid waren, de aanvankelijk op drie
maanden bepaalde termijn met één maand was verlengd
geworden, kon op 28 Juli 1887 de oplevering plaat
ben
en werd bij een Indisch besluit van 11 Septem r aara.involgende machtiging verleen i tot definitieve openstelling
van de lijn voor het publiek verkeer, onder voor* sarde
dat, bijaldien mocht worden afgoden van liet vo rshi ods :i g
in advies gehouden denkbeeld der oprichting van een ge
meenschappelijk station op het terrein der Maatschappij in
de benedenstad voor de drie op de hoofdplaats samenloopende spoorwegen (lijnen Batavia—Buitenzorg, Batavia—
Bekassi en Batavia-Tandjung Priok), de Maatschappij zal
gehouden zijn om, binnen één jaar na daartoe om o igen
aanzegging van regeeringswege, hare tijdelijke stations
inrichtingen op genoemd terrein en de lijdelijke overbrug
ging van de Stadsbuitengracht aldaar door permanente
werken te vervangen. De spoorweg heeft eene lengte van
261"18 K. M. en is, buiten de stations (ten getale van 3),
voor enkel spoor aangelegd. Volgens de op 31 Decetni er 1887
Bataviasche Ooslersr,oonceg-Maatscha})pij. Lijn: B a t a - | afgesloten rekening heeft de aanleg gekost f 1377 174.

I
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Hot plan eener verlenging van de lijn van B-k.as.si naar
de grens van Krawang (zie vorig verslag blz. 123) bleef oij
de Maatschappij nog in nader onderzoek. Als eerste stap
om later haren spoorweg in de richting naar Krawang
door te trekken , heeft de Maatschappij intusschen een plan
doen uitwerken tot overbrugging van de Bekassi-rivier en
tot verplaatsing van haar station ;il la.tr naar de overzijde
der rivier. De Maatschappij is bereid die brug ook voor
het g e w o n verkeer in !e richten, mits van gouvernement —
wege in de kosten worde bijgedragen. Daar reeds bet voor
nemen bestond om van gouvernementswege eene brug over
de Bekassi-rivier te bouwen , waarvan de kosten op f45 000
geraamd zijn, wordt bij bet ontwerp der Indische begrooting
voor 1889 gemelde som aangevraagd ten einde die als
tegemoetkoming aan de Batavia-cne-Oosterspoorweg Maat
schappij uit te keeren voor het geval zij de door haar te
bouwen en te onderhouden spoorwegbrug over gemelde
rivier tevens inricht voor gewoon verkeer. Over de in Maart
jl. door haar verkregen aansluiting aan de staatslijn naar
Tandjong Priok is reeds gehandeld op blz. 148 hiervóór.
Nabij Meester Cornelis werd op 2 Muart jl. de halte Gang
Solitude opengesteld, hoofdzakelijk ten dienste van het
vervoer van militairen uit en naar de in de onmiddellijke
nabijheid gelegen militaire inrichtingen. Het getal halten
is daardoor op 6 gebracht, ongerekend de stopplaats Pisangan
tusschen de haltes Klender en Tjakoeng. In verband met
de aansluiting aan den Priok-spoorweg moest de dienst
regeling eene nieuwe wijziging ondergaan , waartoe bij
een Indisch besluit van 28 Januari jl. vergunning verleend
werd.
Speciale tarieven werden ingevoerd voor den afvoer van

Sommen.
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f

44 032.25
10 072.29
623,11

.

.

f

54 727.65

Alpferaeene kosten in Indie en directie in Nederland.

.

f

14
9
15
15

Totaal der ontvangsten

.
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rijst en vee, voor den opvoer van petroleum , voor het vervoer
van buiten dienst reizende militairen , zoomede van bagage
en stukgoederen in rechtstreeksch verkeer met de lijn Bata
via—Tandjong Priok ; verder een verlaagd tarief voor het
vervoer van inlanders tusschen Batavia en Meester Cornelis
en voor abonnementen. Met eenige afzenders werden over
eenkomsten gesloten.
Het rollend materieel bestond op 31 Decemlier 1887 uit
5 locomotieven, 18 rijtuigen, waarvan 6 met bagage
ruimte , en 25 goederenwagons.
Aan steenkolen werd verbruikt 264'/, t o n , gemiddeld
kostende f 18,77 per ton.
Dagelijks liepen er 11 treinen in iedere richting tusschen
Batavia en Meester Cornelis , en 3 treinen in iedere richting
tusschen Meester Cornelis en Bekassi. De exploitatie leverde
minder op dan verwacht werd. Aan de betrekkelijk g e 
ringe opbrengst van het personenverkeer was, volgens het
verslag der Maatschappij , niet vreemd de mindere welvaart
zoowel bij de Ëuropeesche als bij de inlandsche bevolking,
hven/.eer oefenden de buitengewoon lage rijstprijzen een
ongunstigeu invloed uit op het vervoer van dit hoofdpro
duct in de door den Bekassi -spoor weg doorsneden land
streek. Van de 180 016 vervoerde reizigers maakten er
0.21 pet. van de 1ste, 6.15 pet. van de 2de en 93 64 pet.
van de 3:1e klasse gebruik. Het vrachtgoe.lerenvervoer be
droeg in 't geheel 4077 ton. De hoofdartikelen w a r e n :
rijst , g r i n t , zout en zand (respectievelijk 1908, 7 8 0 , 331
en 290 ton).
Een overzicht van de geldelijke uitkomsten der exploi
tatie over het tijdvak van 31 Maart tot 31 December 1887
volgt hieronder.
Pet. van de
brutoontvang-sten.

100
2«30
17.94
28.06
27.90

54 842,14»

100.20

114,49»

0.20

Per jaar
en per
kilometer, a)

uitgaven.

80.46
18.40
1.14

394,62 »
820,96»
358,31
268,24»

f

Pet. van de

26.25
17.91
28.
27.84
100

Per treinkilometer. i)

f

2 172,18
496.88
30,74

f

0,49»
0 11'
0 00?

f

2 699,80

f

0.61»

f

710,11
484,48
757.65
753,31

f

0.16*
0,11
0,17»
0.I7>

f

2 705,45

f

0,61»

f

5,65

f

0,00'

a) Berekend over 20371 K.M., zijnde de lengte die in 1887 gemiddeld in exploitatie is geweest, herleid over het volle jaar.
b) In 't geheel werden afgelegd 89 019 trein-kilometers.
<•) Bovendien werd nog ten laste van de exploitatie-rekening gebracht eene som van f 194,39, als bijdrage tot een te vormen vernieuwings
fonds voor den bovenbouw en het rollend materieel.

De bruto-ontvangsten over de eerste zes maanden van
1888 bedroegen f 4 0 0 3 1 .
Java-Spoorwegmaatachappy.
Lijn T a g a l - B a l a p o e 1 a u g. Deze op 17 November 1886 geopende spoorweg,
die voorloopig als secundaire spoorweg geëxploiteerd wor.lt,
beeft eene lengte van p. m. 25 K.M. Gedurende de onder
staande zesinaandelijksehe tijdvakken was de opbrengst'Ier
exploitatie afnemende wat het reizigersvervoer betrelt, doch
toenemende met opzicht tot het goederen vervoer.
tste halfjaar 2de halfjaar 1ste halfjaar
Reizigers (aantal). . .
Bagage (K.G.). ■ • •
Bestelgoederen (id.) . .
IJl- en vrachtgoedcren (tonnen)
Opbrengst:
Reizigers
f
Bagage
KesteTgoederen
IJl- en vrachtgoederen. .
Rijtuigen en levende dieren
Diversen

1887.
69 487
3 821
1 505
2 402
11530,54 f
58.67
120,32
2 849,67
5.00
689,09»

1887.
61 321
3 390
1 698
3 481
9 892.67
46.28
135,02
4 180,40
37.50
336,82

1888.
a) 52 208
4 900
1 985
4 394
a) f 8 649,31
83.88
150.07
6 227.32
45.00
646,54

Totaal der ontvangsten. . f 15 253,29» f 14 628.69 f 15 802.12
«) Sedert I Mei 1888 zijn ook abonnementskaarten verkrijgbaar g e -

steld. In
verkocht,
opbrengst
vervoerde

de eerste twee maanden werden 24 abonnementskaarten
waarvoor ontvangen werd f 128.22. Deze som is onder de
van het reizigersvervoer verantwoord. Onder het cijfer der
reizigers zijn die met abonnementskaarten niet begrepen.

In Januari jl. (besluit van den 20sten dier maand n*. b/c)
is de Java-Spoorwegmaatschappij ontheven van de haar
bij de concessievoorwaarden (Bijblad op het Indisch Staats
blad n°. 3988) opgelegde verplichting tot het aanleggen van
den zijtak Baudjaran-Pangka , en is baar concessie verleend
voor de verlenging van hare hoofdlijn tot Margasari , voor
welke verlenging de reeds gereed zijnde ontwerpteekeningen (ricbtingskaart, lengteprofiel en grondkaartj tevens
al aansionds werden goedgekeurd. De verlenging moet
gereed zijn vóór of op 20 Januari 1889. Als waan org strekt
het van de vroegere waarborgsom nog iii 's lands kas ver
bleven bedrag rail f 10 000. Intusschen werd door (ie Maat
schappij ook een verbmdingsspooi met de suikerfabriek
Doekoewringin aangelegd.
Op dezen spoorweg is het reizigerstarief slechts in twee
klassen verdeeld. Voor reizigers 2de klasse is onlangs het tarief
verlaagd voor zooveel betreft het vervoer van aanlegplaats
tot aanlegplaats. Ongerekend de stations Tagal en Balapoelang zijn er in 't geheel 7 aaulegplaatsen , namelijk de haltes
Pagongan, Bainljaran en Ketapang Slawi, zoomede de stop-

[ë.
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laateen !\edjnmbon, 1'assajangan, Uoekoewringin en Kes.ieen. Bedoelde tariefswijziging werd goedgekeurd bij Indisch
besluit (ld. 29 April 1888 n*. 25. Verder werden door de
Maatschappij een paar wijzigingen gebracht in hetdienstreglement voor hare lijn en in de bijzond'-re bepalingen
voor het vervoer op dezen spoorweg, waarop door de Indische
Regeering goedkeuring werd verleend bij de besluiten dd.
1 en 17 Juni jl. o * . 3 2 e n 2 3 . Bij Indisch besluit dd. 3 Mei te
voren n'. 5 werd eene nieuwe regeling van den treinenloop
goedgekeurd.
Onder dagteekening van 20 J u n i jl. is door het Gouvernement aan de Maatschappij vergunning verleend om
van haren spoorwegtelegraaf ook door het publiek te doen
gebruik maken en hare stations en halten als particuliere
telegraaf kantoren open te stellen. Voor elk telegram tusschen
twee kantoren der Maatschappij gewisseld, onverschillig
over welken afstand , zal door haar geheven mogen worden
een vast recht van f 0,20, benevens f 0,04 per woord.
Tevens is bepaald dat de reglementen en bepalingen betreffende den gouverneinents post- en telegraafdienst voor
zooveel noodig op den telegraafdienst der Maatschappij van
toepassing zijn, en dat wanneer een harer telegraaf kantoren
met het gouvemements-telegraafnet wordt verbonden de
Maatschappij een vooraf van gouvernementswege goed
te keuren seintoestel op dat kantoor zal moeten doen
plaatsen en dit gedurende den diensttijd van het verbonden
gouvernementskantoor zal moeten doen bedienen.

2.]
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en ambachtslieden, waarvan 115 in eigen beheer en 808
in dienst van aannemers. Bij het eerst aangehaalde besluit
werd tevens, ingaande met den dag waarop de concessie
voor de Serdang-lijn zou worden aanvaard, het bestaande
art. 25 der concessie-voorwaarden , — voorschrijvende *)
dat het vervoer op den Ueli-spoorweg moet plaat; hebben
volgens tarieven die zekere maxima niet overschrijden en
door den Gouverneur-Generaal vooraf goedgekeurd moeten
zijn, in dien zin gewijzigd, dat de Maatschappij vrij is om
zelve hare tarieven vast te stellen , mits zij zekere maxima
niet overschrijden. Het rnaxiinum-tarief voer reizigers 3de
klasse (verg het verslag van 1885 blz. 132) werd nu
definitief op 4 cents per kilometer bepaald , terwijl voortaan
ook zal zijn toegelaten een tarief voor vrachtgoederen naar
eene samengestelde basis, mits het daarbij aan te nemen
vast recht voor stukgoederen en wagenladiugen en de vervoerkosten niet hooger worden gesteld dan de in het artikel
aangegeven sommen per ton en per ton-kilometer. Tevens
is in het nieuwe artikel voorgeschreven dat de bijzondere
voorwaarden voor het vervoer en de daarin te brengen
wijzigingen vóór hare toepassing aan de goedkeuring van
den Gouverneur-Generaal moeten worden onderworpen.

Eene doortrekking van den spoorweg in westelijke richting,
namelijk van Timbang Langkat vuorloopig naar Selessei
in het landschap Langkat (10 K.M.), is bij de Maatschappij
in studie. Ter wegneming van twijfel of het bij de concessie toegekende recht van voorkeur voor verlengingen en
zijlijnen alleen voor het landschap Deli g e l d t , werd door
Deli-S'poorwegmaalsckappij. Lijn: B e l a w a n - L a b o e a n - de Indische Regeering bij besluit dd 28 September 1887
M e d a n - 1) e 1 i T o e w a, met zijtak M e d a n - T i m b a n g n°. 2 uitgemaakt dat die voorkeur zich mede uitstrekt tot
L a n g k a t. Nadat, zooals in 't vorig verslaj»' (blz. 124) zoodanige verlengingen of zijtakken waarvoor eventueel
vermeld is, de sectie Medan - Laboean (16 743 K.M.) op in de aan Deli grenzende landschappen door anderen con25 Juli i886 en het gedeelte M e d a n - T i m b a n g Lang- cessie mocht worden aangevraagd.
kat (20 M0 K.M.) op 1 Mei 1887 voor het verkeer waren
Bij den ouden aanleg kon het getal koelies en werkopengesteld, kwam op 4 September 1887 de sectie Medan - lieden in 1887/1888geleidelijk worden ingekrompen. Waren
207
Deli Toewa (11
K.M.) in volle exploitatie en op 16 in Mei 1887 dagelijks nog 876 man in dienst, in April
Februari 1888 het laatste ge.ieelte Laboean - Belawan
1888 was het cijfer gelaaid tot 159 , waarvan nagenoeg
( 6 " 3 K.M.) '). Aangezien bij de opening van deze beide evenveel bij in eigen beheer als bij door aannemers uitgegedeelten wel de weg en de 'werken zoover gereed waren, voerde werken arbeidden.
dat de dienst daarop veilig en behoorlijk kon geschieden,
Het Europeesch personeel in dienst der onderneming steeg
doch alle werken , die tot den spoorweg hehooren , nog van 47 tot 56 personen, waarvan 20 bij den aanleg (t.iervan
niet volledig opgeleverd waren , werd door de Regeering 15 bij de Serdang-lijn) en 36 bij de exploitatie. Omtrent
bepaald (Indisch besluit dd. 20 April 1888 n°. 25) dat nader het vaste inlandsen personeel zijn geen volledige opgaven
nog eene eindopneming van den spoorweg zou plaats bekend.
hebben.
In de tarieven werden in den loop van bet boekjaar
Gereke'id over het geheele vijfde boekjaar (1 Mei 1887-30 na verkregen goedkeuring van de Regeering (Indische beApril 1888) waren gemiddeld per dag in exploitatie 4 6 " s sluiten dd. 26 Augustus 1887 n°. 34 en 12 Februari en
K.M., terwijl de lei gte van den spoorweg in zijn geheel
10 Maart 1888 n°. 14 en 18), eenige wijzigingen gebracht.
bedraagt 5 5 ° " K.M. Tot eene uitbreiding van den spoor- Ingevolge het eerst aangehaalde besluit werd in de klassiweg in oostelijke richting van Medan , namelijk met een ficatie van vrachtgoederen aan een paar daarin genoemde
zijtak door het landschap Serdang (van Medan over Serdang artikelen eene ruimere omschrijving gegeven en daarin
naar Bobongan) werd aan de Deli-Spoorwegmaatschappij, tevens het artikel zout opgenomen , dat in de tweede klasse
op dezelfle voorwaarden als die welke voor de bestaande van vervoer werd gerangschikt. Ten gerieve van hen die
lijnen gelden, concessie verleend bij Indisch bes uit dd. 28 zich dagelijks voor het laden en lossen van goederen enz.
April 1888 n°. 9 , nadat de vorsten van Deli en Serdang na«r Belawan hebben te begeven , werd op 24 Februari j l . ,
van hunne medewerking hadden doen blijken door bij krachtens het in de tweede plaats vermeld besluit, een
akten , door den resident goedgekeurd, i e beuoodigde verlaagd speciaal tarief ingevoerd voor het vervoer van
gronden voor den nieuwen spoorweg kosteloos aan de Maat- reizigers van Kampong Besar en Laboean naar Belawan
schappij af te staan. Kort daarop werd de concessie, door met den eersten en van Belawan naar Laboean en Kampong
het storten van het vereischte waarborgkapitaal van f25 0"0 Besar met den laatsten trein van den d a g , terwijl van 22
aanvaard (Indisch besluit dd. 12 J u l i 1888 n°. 1), en de Maart af — overeenkomstig de op den lüden te voren door
aanleg onderhanden genomen. De lengte van de nieuwe de Regeering verleende machtiging — belangrijke vrachtzijlijn bedraagt p in. 38 K.M. en de kosten van aanleg, verminderingen werden toegestaan bij vervoer van volle
niet inbegrip van de uitbreiding der stations Medan en wagenladiugen vrachtgoederen, en sommige dezer goederen ,
Belawan , zijn geraamd op f 1 8(50 000 Op 30 April jl. namelijk atap , ruw en bezaagd h o u t , ruwe en ruw bewas de Serdang-lijn definitief uitgebakend en over de ge- werkte steenen , onder zekere omstandigheden dan wel onheele lengte ter breedte van 20 M. opengekapt en gerooid. voorwaardelijk in eene lagere tariefsklas.se werden gerangHet maken van de aarde baan is in gedeelten van circa schikt. Tot dusver was aan het ondervonden bezwaar dat
7 K.M. lengte aan verschillende aannemers uitbesteed. Men voor deze artikelen de bestaande vrachtprijzen te hoog
werkte in April jl. dagelijks met gemiddeld 923 koelies w a r e n , te gemoet gekomen door het sluiten van overeenkomsten voor het vervoer van groote hoeveelheden tegen
verlaag Ie vracht. Nu de Maatschappij in de regeling harer
tarieven meer de vrije band heeft gekregen (zie hooger),
i) Tjjdens het afwerken van beide gedeelten werden reeds, evenals is zij op nadere verbeteringen bedacht.
op de vroeger gereed gekomen secties, goederen en bagage voor derden
De volgende cijfers geven een overzicht van den omvang
met werktreinen vervoerd. Dit vervoer had tot 30 April 1887 (einde
van het boekjaar 1886/87) opgebracht f 110 487,84, tegenover eene van het geregeld verkeer (daaronder dus niet begrepen dat
uitgaaf van f 81 728,14, terwijl over een gedeelte van het boekjaar met werktreinen , waarover zie noot 1 op deze blz.).
1887/88 ter zake van zoodanig vervoer nog werd ontvangen f23 455,82
en uitgegeven t 22 018,64*. (In 't vorig verslag, blz. 124, werd voor
de sectie Medan - Deli Toewa als ontvangst te dezer zake ver5
meld f 15 811,18; men leze daarvoor: f 1584,18.)
) Zie n°. 3893 van het Bjjblad op het Indisch Staatsblad.
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1 Aug. 188C
t/ui 30
April 1887.
Gemiddelde lengt" in ex] Mutatie p e r d a g IC 7 '' 5 K . M .

j late Uai
Aautn! reizigers : 2de

„

(*U

„

1 Mei 1887
t'm 30
April 1888.

Bagage ( K . G )
Vrachtgocderen (tonnen)

♦«•"5 K . M .

a) Hieronder 0328 ton aan tabak (p. m. 79 000 balen); voorts waren
de voornaamste artikelen van vervoer: hout (ruw , bezaagd en b r a n d 
hout) 10 227 t o n , rijst 0 710 ton en atap 0 200 ton.

17 285
32 891
359 841

7flUI
II l i l
158 0'JO

Over het op 30 April jl. g< eindigde boekjaar waren dl

ONDERWERPEN
Sommen.
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Rcii-.igers
Bagage
Levende dieren . rijtuigen enz
G o e d e r e n , geld en gel.lswaarden
Diversen

'f

:
Ie)
!

273 091.00
19 317 43
4535.78
282 739.315
13 233.91»

f

592 918,04

!

Totaal der ontvangsten

Hoofüedminittratie . . . .

50
59
51
03
22

W e g en werken
Tractie . materieel en fabriek
Beweging
Handelszaken

o)

P e t . van de
bruto-

ontvaoffiten.

P e r jaar
en
per kilometer
a)

Per dag
Per
en
treinkilometer.
per kilometer.
*)

f

5 890.300
417.08"
97 93»
0 104.70»
285,73 7

10,11
1,14
0,20»
10.07»
0,78'

1.98«
0,14
0,03'
2.05»
0,09»

100 00

f

12 801.85?

34.97"

4,30»

213.00?
191,89*
111.08'
307.O23
480,25*

3.31"
3,52»
3.03"
3,73 7
1,31»

0.40»
0.43»
0,37"
0,40
0,10'

5 403,71»

14,92»

1,83»

7 338,14"

20.05

2,47

182.955
821.74
459,71»
341,17»
242.90»

9.47°
10 09
8.07»
10.08"
3.75'

253 051,85

42 07»

Netto ontvangsten

339 800 I!)

57.32'

.

Pet
van de
uitgaven.

40.05»
3.25»
0.7«»
47.08°
2.23'

.

Totaal der uitgaven

1 031 000
a) 50 254

geldeljjke uitkomsten dor exploitatie als volgt:

410 020

185 403

387 390
23 777

22.20 2
23 0 4 '
20.33»
25.03'

1
1
1
1

8.79

100.00

f

Berekend over eene gemiddelde lengte in exploitatie van 4G"1» K . M

b) Berekend over 137 012 trein-kilometers. D e locomotieven doorliepen 101 054 K.M., waarvan 23 442 K . M . in rangeerdienst. Bovendien hadden
zij n o g I 850 uren ïeservedieust.
c) Hieronder f 54 070.07 ter zake van h e t tabaksvervoer; dit vervoer was echter over h e t tijdvak van het behandelde boekjaar niet n o r m a a l ,
daar een goed deel van den 1887/88-oogst. d a t onder gewone omstandigheden reeds in de maanden J a n u a r i t/m. April vervoerd w o r d t , ditmaal
eerst in Mei/Juli jl. verzonden is , doordien het product niet vroeger ter verscheping gereed w a s .

Op 30 April 1888 bestond liet rollend mate;ieel uit 9
locomotieven, 16 rijtuig.'-!, 3 bagagewa..rens en 108
goederen-en a ere wagens, dat i s 5 rijtuigen , 1 tagage
wagen en 19 andere wagens meer dan op 30 April 18^7.
Als brand&.of voor de locomotieven werd hout gebezigd,
•waarvan de kosten in 1887/88 kwamen te staan op
f 14 647,13, zijnde f (f,09 per locomotief-kilometer.
Ongevallen kwamen in het afgeloopen boekjaar op den
spoorweg niet voor.
Over den ook voor publiek gebruik opengesteldeu telephoon- en telegraafdienst der Maatschappij lie men afd. IV
van dit hoofdst.uk.
b. Waarvan de aanleg wordt voorbereid.
Na hetgeen hooger in de mededeelingen betreffende de DeliBpoorwegmaatschappij is gezegd omtrent de reeds onderhanden zijnde uitvoering van ue haar in April jl. verleende
concessie voor den spo rweg (zijtak) M e d a n — S e r d a n g —
B o b o n g a n, ') is onder deze rubriek alleen gewag te
maken van de lij') C h e r i b o n — S a in a r a n g , waar
voor de concessie, op ae voorwaarden vermeld in nc. 4293
van het Bijblad op het Indisch Staatsblad, op 31 December
1885 definitief ii aanvaard door de concessionarissen N. A.

voor de exploiiatie te bezigen rolland materieel, welke
indiening anders uiterlijk op 31 December aanstaande
zou moeten plaats hebben. De oorsaak van de vernieuwde
vertraging in ;e oprichting der vennootschap is gelegen in
het overlijdei van een der concessionarissen, wiens erf
genamen gebruik wenschen te maken var. het recht van
beraad , • aardoor de vernieuwing der volmacht van den
overledene vooreerst nog moet achterwege blijven. Inmid
dels zijn ce opnemingen ten behoeve van dezen spoor
weg voortgezet en voltooid. Sedert de mededeelingen in
't vorig verslag werden, als resultaat daarvan, aan de
Indische Regeering ingediend de richtingskaarten en
lengteprofielen van de 3de tot en met de 8ste sectie, welke
bescheiden door haar zijn goedgekeurd.
3°.

Concessie-aanvragen.

De in April 1887 (Indisch Staatsblad n°. 84) vastgestelde
nieuwe » Kegelen in acht te nemen bij aanvragen om
concessie voor den aanleg en de exploitatie van spoorwegen
voor algemeen verkeer in Nederlandsch-Indië " (zie vorig
verslag blz. 124) ondergingen, in dat gedeelte hetwelk be
trekking heeft tot de prioriteitsrechten , eene wijziging bij
Indisch besluit dd. .i October 1887 n°. 5/c (Indisch Staats
bod n°. 181), waarvan de strekking echter geene andere
Ruui. C. *. en P. F \V. PELS en B. O 1)K JONG. Binnen is dan om de bedoeling juister uit te drukken, waar het de
één janr , dus vóór of op 31 December i8^6, moest deze omschrijving geldt van eene der categorieön van bescheiden
concessie zijn overgedragen op eene naamlooze vennoot die door de belanghebbenden, aan wde de voorrang is toe
schap , doch deze termijn is, na tweemalen telkens met gekend , moeten worden overgelegd, willen zij —om het
zes maanden te zijn verlengd (zie vorig verslag blz. 124), voor de prioriteit gestorte waarborgkapitaal terug te er
bij de Indische besluiten dd. 2 December 1887 n°. 15 en langen — aantooneu dat de beoogde onderneming finan10 Mei 18"-8 U°. 20 uog tweemalen verlengd, respectie 1ieel onuitvoerbaar is Verder werden bij besluit dd. 26
velijk met zes en twaalf maanden, zoo lat nu voor het tot Februari 1888 n°. 1 (Indisch Staatsblad nb. 44) in de para
stand brengen van de naamlooze vennootschap (waarvan graaf van de bovenbedoelde Kegelen , welke handelt over
de ontwer-i-statuten reeds zijn goedgekeurd bij Koninklijk i de van gouven.ementswege aan de concessie-aanvragers te
besluit dd.' 2 Mei 1887 n°. 30) tijd is gelaten tot uit. Juni verleenen medewerking bij het opmaken der conceptvoor1889. Tot zoolang is bij Indisch besluit dd. 18 Mei jl. waarden voor de beoogde concessie, de woorden » inspecteurn°. 57 ook uitstel verleend voor de indiening van de ten generaal , chef van den dienst der staatsspoorwegen op
behoeve der onteigening benoodigde grondkaarten en verdere Java ", vervangen door de woorden «directeur der burgerlijke
bescheiden , zoomede van de teekeningen betreffende het openbare werken ". Deze wijziging hield verband met de
hooger besproken opheffing van den dienst der staatsspoorwegen als zelfstandige diensttak.
i) Zie ook w a t op b l z . 154 i s g e z e g d nopens d e i n w i l l i g i n g v a n
Ten gevolge van nadere gedachtenwisseling met de In
h e t v e r z o e k d e r J a v a - S p o o r w e g i i i a a t s c h a p p ü o m , in p l a a t s v a n den
dische Regeering is in Indië nog in behandeling het
zijtak B a n d j a r a n — P a u g k a , de l y n B a l a p o e l a n g — M a r g a s a r i t e b o u w e n .

Byiage C.
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denkbeeld , waarvan reeds in het vorig verslag (bis. 125)
sprake w a s , om , ter bevordering in het algemeen van het
tot stand komen van spoorweg- en stoomtramverbiiidingen
op .lava, aan concessie-aanvragers, gedurende een zeker
aantal jaren , beperkte subsidiön te varkenen tot het bedrag
dat het Gouvernement kan rekenen , ten gevolge van het
tot stand koman van zoodanige stnmnlij'i , op do kosten
van vervoer van gouvernementsreizigers en goederen te
zullen l)»sparen.
Ook wordt naar middelen omgezien om 'Ie levensvatbaarheid te bevorderen van locaal- of secundaire spoorwegen
in Indie. In Juli jl. is namelijk de Indische RegeerTng
uitgenoodigd o m , met dat doel, in de eerste plaats eene
herziening in milderen zin van het thans vigeerend reglement voor den dienst en het vervoer op zoodanige spoorwegen (Indiaob Staatsblad 188(5 n°. 67) ter hand te nemen.
Gedurende het tijdvak se lert de meiedcelingen in liet vorig
verslag verloopen, zijn, met betrekking tot verschillende
aanvragen om spoorwegcoucessies of om recht van voorrang
voor zoodanige concessies, de beschikkingen genomen
die hieronder, ten aanzien van elke der ontworpen lijiieu
in het bijzonder, worden vermeld.
Lijn Batavia-Pesing-Tangerang.

Voorrang tot 1 Januari

i888 voor het verkrijgen van concessie voor een secundairen
spoorweg in deze r i c h t i n g , ter leng.'e vmi p. m. 25 K.M.,
werd in J'.iü 1887 gevraagd door en bij Indisch besluit dd. ü
September daaraanvolgende u°. 16 verleend aan de heeren
J . M. STOK en R. L. A. WENXIXG te Batavia . onvermin lerd
üe voorkeur die de Noderhiudscu-ludiscue Spoor wegin«atschappij, krachtens haro concessi.; voor de lijn BataviaBuitenzoig, ten deze zoude kunnen doen gelden. liet voor
de verkrijging der prioriteit gevorderde w a a r b o r g t pitaal
werd bepaald op f 2300. Toen do belanghebbenden 1. >rt
daarop de bij Indisch Staatsblad 1887 Ü°. 84 gevorderde
bescheiden aanboden , werd hun , onder '.et bovenbedoel :e
voorbehoud , bij Indisch besluit dd. 17 April 1888 n°. 28
concessie toegezegd. In verbant met üe verklaring van
de Nederlundsch-lndische Spoorwegmaatschappij dat zij voor
den spoorweg Batavia-Tangerang van haar recht van voorkeur geen gebruik wenschte te maker., werd bij Indisch
besluit dd. 27 Juli jl. n°. 12 de concessie definitief verleend,
en wel alleen aan den heer R. L. A. WEXXING , op wien
inmiddels de rechten vau zijn mede-aanvrager waren overgegaan. De geoncessioneer ie lijn is te beasbouwsn ala een
'ïcel van de lijn Anjer» Batavis , waarvan meermale sprake
is geweest, doch op welker totstandkoming nis hoofdspoorwegindeeerste toekomst niet te rekenen schee;:. De concessie
moet, door het storten van een waarliorgkapitaal van
f 2 0 000, definitief aanvaard worden vóór of op 1 April
18"'9 en vóór of op 31 December daaraanvolgende moet
zij zijn overg°dr:igen aan eenn naamlooze vennootschap
D J bouwtij l is bepaald op twee jaar. Waar zulks voor net
gewoon verkeer geen bezwaar kan opleveren , zal voor den
aanleg kunnen worden gebruik gemaakt vandebestaar.de
wegen Aan den concessionaris is vrijheid gelaten in het
vaststellen vau de tarieven, met dien verstande dat de toe
te passen prijzen nooit hooger gesteld kunnen worden dan
respectievelijk f 0.10, f 0.06 en f 0.02 per kilometer voor
de drie klassen van reizigers en f 0.16 per ton-kilometer
voor vracht- en koopmansgoedere:i. De bijzon iere voorwaarden voor het vervoer moeten vóór de toepassing en
bij elke wijziging daarvan aan de voorafgaande goedkeuring
van den Gouverneur-Generaal worden onderworpen.
Zij/i Ch'ribon-Ploembon-Karang
Sam'.ong. Op een verzoek van den heer C. S. HEIN te Batavia om recht van
prioriteit voor een secundairen spoorweg in deze r i c h t i n g ,
werd bij besluit dd. 20 Maart 1 8 ^ D-. 35 door de Indische
Regeering te kern.en gegeven dat zij vooreerst geen vergunning tot het aanlegden van een secundairen spoorweg tosseben Cheribon en k a r a n g S a m b o n g wenschte te verleenen.
Lijn in hel Seraijoe-dal (Banjcemas). alvorens eene aan
de esscheo beantwoordende aanvrage in te dienen betreffende
liet tot stand brengen van eene stoomtram- in plaats van eene
spoorwegverbinding in het Seraijoe-dal, voor welke laatste
Onderneming d?, boeren R. A. BHKHOUT C. S. in Juni 1885
eene (vóór 1 Januari 1889 ') te aanvaarden) concessie hebben
') In verband met het bij Indisch beslnit dd. 20 December 1887
n \ 21 nader verleend uitstel van één jaar.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.
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verkregen , verzochten deze in Mnart 1888 dat eerst M I e
beslissing mocht worden genomen omtrent hun uog nanhangig verzoek (zie vorig verslag blz. 125) dat aan de door
ben ontworpen lijn eene subsidie uit ' s l a n l s ka-; woi Ie
verstrekt .gegrond op bet bedrag i at het Gouvernement kan

rekenen op de kosten van vervoer van gouvernementsproducten te zullen besparen ten gevolge van d.'ii aanleg van

den bewuste» stoomtramweg. Onlangs is gebleken dat de
Indische Begeering zich hieromtrent nog niet kan verklaren,
aangezien dit punt samenhangt met de te nemen beslissing
nopeus zoodanig subsidie-beginsel in het algemeen (zie
hooger), terwijl de noodige gegevens, om uit te maken f
en in hoever dit beginsel voor verwezenlijking vatbaar is,
nog worden verzameld. Intnaacheu zijn de aanvragers in
.Mei jl. nader op hun in April 1886 afgewezen verzoek

om rente-garantie voor een spoorweg teruggekomen, welke
garantie zij thans echter vroegen niet voor het tijdperk
van den aanlag (zie het verslag van 1886, bis. 122), maar
voor den geheelen d u u r der concessie, onder aanbie lin r
om de lijn niet als gewone spoorweg, zooals aanvankelijk
in hun plan l a g , maar als secundaire spoorweg te Louwen,
waardoor het noodig geraamde bouwkapitaal voor de 80
K. M. lange lijn van f 4 800 000 tot f 3 500 0n0 zo^i
kunnen teruggebracht worden. Dit nader adres is aan de
lndiscl.e Regeering om advies gezonden.
Lijn Proboliiiggo—Bezoeki (langs ie kust) T t bet erlauge*. van concessi" voor een secundairen spoorweg van
Probolinggo naar Bezoeki, gedeeltelijk loop u lelungsdeu
karreweg . w a s , blijkens het vorig verslag blz. 1 ? 5 . den
heer N. H. NIBRBTRASZ tijd gelaten tot 23 Juni 18S7.
E-u bij Indisch besluit dd. 2 Nove • b r 1887 ;.°. :. verleend uitstel tot 23 Juni 1888 leeft bedoelde aanvrager
zich ten nutte gemaakt om de gevorderde stukken in te
dienen , doch lij de inzeu li' g is het verzoek ge laan om
voor den aanleg der lijn staatsbulp te erlangen, of anders
zich te mogen bepalen tot het aanleggen van een stoomtramweg en dan alleen tusschen Prol.oünggo en Pbaiton.
Dit verzoek w a s , bij de afsluiting in Indiö oer mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag, aldaar nog
in behandeling.
Lijn in het binnenland ier rttiientU* Probol/'ngyo en
BetoekL Voor een reeds vroeger door ander-n aangei r a a g en
spoorweg ter vorbinMt g van de kustplaatsen Probolinggo en
Panaro kan over de ui het binnenland gelegen plaatsen
Loema/1 j a n g , Dje::iber en Bondowoaso, ten opzichte van
welke lijn de lndiscl.e Regeering echter weder vrijheid
van handelen l.ezat (verg. het verslag van 1886 oiz. 123),
dee I zich in Mei jl. als nieuwe aanvrager voor de heer
mr. H. s ' J A C O B te S >era! aija. Overeenkomstig diens verzoek werd hem bij Indisch oesluit dd. 26 J u n i 1 8 8 8 n ' . 9
voor den tijd van één jaar voorrang boven anderen verleend
voor het verkrijgen van eene concessie voor dezen spoorweg,
waars au de lengte geraamd wordt op p. m. 180 K.M.
Het binnen vier maanden na dit besluit te storten
waarborgkapitaal (zie a r t 2 der bij Indiaob Btai tabla I le»7
n . 84 vastgestelde regelen) is bepaald op f 19 000.
Lijn in de residentie Kediri.
Voor het ven rijgen van
concessie voor een secundairen spoorweg van Kediri over
Wates en Bentji naar W l i n g i , met een zijtak van Bentii

naar Blitar, werd ouder dagteekening van 6 Juid ;N85

uitzicht gegeven aan de heeren J . J . G E U L en J. CAXTEUS ,
onder bepaling o. a. dat zij de voor bet verkregen van
zoodanige concessie gevorderde bescheiden zouden moeten
inzenden vóór of op 6 Maart 1886. Deze termijn , reeds
tweemalen telkens voor éé:i jaar verschoven, werd bij
Indisch besluit d l . 19 December 1887 u°. 13 voor't laatst
nogmaals verlengd, thans echter slechts voor zes maanden,
zoodat hij oj) 6 September ji. zal zijn verstreken. Of de

belanghebbenden zich nog tijdig nader aangemeld hebben,

is hier te lande lot dusver niet gebleken.

Lijn in het Junitektp Langkêt (residentie Sumatra't Ooit'
kust). Overeenkomstig de bepalingen in Indisch Staatsblad
1887 n c . 84 w. rd bij Indisch besluit dd. 9 April 18--8
ii°. 1 3 , onverminderd de voorkeur die de Deli-spoorwegmaatacbappü ten deze aan hare concessie kon cutleenen
(zie blz. 155 hiervóór), aan den heer C. J . L . VAN SCH.MIU
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tü T'iinlüiii Ilir in gemelde residentie gedurende den tijd
viin één jaar , en legen storting vóór ol op 9 Augustus 1888
van ecu waarborgkapitaal vau f 500ü, voorrang verleend
hoven <le verzoeken van andera) voor eene concessie betreffende l en spoorweg van Telok Bakoeng (tegenover
Tandtang Poera) over Telok A r a , Stabat en Pcengei naar
Bindjei.
§ 2.
Stoomtramwegeu.
1°. S t a a t s s t o o in t r a m \v e g.
Met uitzondering ran bet door de overstrooming van
5 December 1880 zwaar beschadigde baanvak Lamreng—
Lainharoe, waarop de dienst eerst medio Juli daaraan
volgende werd hervat, was de ■toomtramweg In Atjeh
gedurende liet gehecle jaar 1887 over zijne \olle lengte
van p. in. 39 K.M. in exploitatie.
Terwijl liet personenvervoer verder a c h t e r u i t g i n g , was
in 1887 ook het vrachtgoederenvervoer minder dan in 1886.
Dit laatste was uitsluitend het gevolg van minder vervoer

voor gouvernementsrekening, daar bet wachtgoederenvervoer voor particuliere rekening toenam. Daarentegen
herstelde zich het bagagevervoer nagenoeg tot het cijfer
van 1885. Over de beide laatst verloopen jaren was de
omvang van het verkeer als volgt:

[Nederl. (Oost-) IndiB.]
ili exploitatie komen op 6 .September 188? van den
zijtak Koedoes— Maijong in de residentie Japara vermeer
derde de totale lengte van den hier bedoelden stoomtramweg van 99-1 tot 111 K.M., en de gemiddelde lengte

gedurende liet geheels jaar per dag in exploitatie geweest

van !W tot 103' K.M. De aanleg van den zijtak heeft
gekost f 1(12 231. Thans wordt door de Maatschappij de
bouw van eene nieuwe zijlijn in de residentie Samarang
voorbereid en w-1 van Demak (aan de hoofdlijn gelegen)
over Poerwodadi naar Wirosari, ter lengte van 60 K.M.
Tot het san leggen en sxploiteeren daarvan is haar
door de Indische Regeering vergunning verleend hij besluit
dd. 10 September 1887 n°. \/c, onder bepaling o. a. dat
de lijn binnen twee jaren na de aanvaarding der vergunning
in exploitatie moet zijn gebracht. Nadat het gevorderde
waarborgkapitaal van f 15 000 hier te lande reeds den 22
Maart il. was gestort, is bij Indisch besluit dd. 8 Augus
tus 1888 n°. 6 van de definitieve aanvaarding der ver
g u n n i n g santeekening gehouden.
Terwijl het personenvervoer in 1887 een weinig terug
ging , openbaarde zich eene geleidelijke vermeerdering in
het (foei leren v rroer , zooals uit de volgende vergelijking
over de laatst verloopen drie jaren blijken kan.

1880.
19 810
24 350
364 59»

1887.
17 29*
19 356
293 755

r e i z i g e r s 1ste
klasse . .
idem 2de
klasse . .

totaal reizigers « ) . . . . 408 705
b a g a g e en andere aan reizigers behoorende goederen
(colli)
47 313
levende dieren (stuks)
0
vrachtgoederen (tonnen)
30 205
«) Ongerekend de kosteloos vervoerde schoolkinderen.

330 405

totaal r e i z i g e r s . . .
stukgoederen (tonnen). . .
suikerriet
( id. ) . . .
/ suiker
stroopsuiker
. . . .
grint
s t e e n k o l e n en briquetten
h o u t van allerlei a a r d .
waueiiladiupetroleum
giii elk van
zout
0000 K G .
rjist
(aantal). .
boiwmaterialen. . .
k a t o e n en k a p o k . .
k a t j a n g en kcdeleh . .
ni< ststoffen
. . . .
andere, g o e d e r e n . .

reizigers 1ste klasse
„
8de
.,
3de
.,

:,5 M l
22
27 091

De exploitatie gaf de volgende geldelijke uitkomsten :
opbrengst gouvernemcntsvervoer. . .
id.
particulier vervoer
. . . .

f

188G.
43 048 35
48 379.17

bruto-ontvaug-stcn
exploitatiekosten a)

f

91 427.58
91 500.29 5

f
f

1887.
20 139.75
50 797.74
7G 937.49
92 757.70

nadeelig verschil
f
132.775
f 15 820,21
a) Zie voor de formatie van het personeel n°. 4400 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad.

Ofschoon het aandeel dat door de Atjehsche bevolking in
de opbrengst van den stoom trom weg wordt bijgedrag-en
nog altijd zeer onbeduidend i s , zoo viel toch hierin in den
laatsten tijd eei.ige verbetering te bespeuren. Voor gou^ernemeotsrekening werden in 1887 p. m. 23 000 personen,
3000 colli biigage en 18 000 tor. vrachtgoederen minder
vervoerd dan in 18S(i.
2°.

Particuliere

s toom t ra m wegen.

De vraag kwam in Indifl ter sprake of er wel genoeg
zame termen bestonden om het door ondernemers van
stoomtramwegen ge.-torte waarborgkapitaal bij voortduring
in han !en der Regeering te doen blijven, zooals art. 4
der algeuieene voorwaard "n van vergunning (indiscii Staats
blad 1885 n°. 114) voorschrijft, en of het /een aanbeveling
verdiende geniel 1 artikel zoodanig te wijzigen dut eene
tramwegonderneming, evenals ten opzichte van spoorweg
ondernemingen bepaald is, het waarborgkapitaal kan t e r u g 
krijgen zoodra ai de -werken van eersten aanleg overeen
komstig de bepalingen en voorwaarden der vergunning
uitgevoerd en voltooid zijn. Men is echter tot de slotsom
gekomen dat redenen van publiek belang het onveranderd
I ehoud van het artikel moesten doen wei,schelijk achten,
omdat bij tramlijnen, die in den regel langs den gewonen
rijweg loopen, beschaliging aan het ook buiten de baan
liggende gedeelte kan voorkomen , waarvan h -t herstel
voor de onderneming niet van rechtstreeksch belang is en
welks uitvoering zich wellicht langer zou laten wachten
indien de Regeering het middel uit handen gegeven had
om de kosten eener eventueels uitvoering van gouverneinentswege op het waarborgkapitaal te kunnen verhalen.
;

Samaranij-.i'oaua-Stoomtrammaatsc/iappij .
Stadslijnen te
S a m a r a n g , met eene hoofdlijn van daar naar J o a n a
en eene zijlijn van K o e d o e s naar l i a i j o n g . Door het

stadslijnen. .
overige lijnen
stadslijnen. .
o v e r i g e lijnen

1885.
16 0 6 0
C996
352 4 1 0
349 466

1886.
15 885
8 637
336 528
368 173

1887.
14 879
9 046
331 722
370 396

724
2
14
2

729
3
14
2

726
4
13
3

932
567
564
458
17
1267
473
333
297
252
248
229
130
108
120
587

223
469
266
577
306
1267
391
343
294
409
664
546
152
288
208
576

6 517
3 097

bestelgoederen (colli)

043
021
189
174
438
1352
489
167
328
297
429
301
185
350
420
816

8 766
8 984

8 021
7 100

In October 1887 werden voor het vervoer op de stadslijnen
(die te zamen eene l>-:.gte beslaan van 11,8 K.M.) opnieuw
niet onbelangrijke tariefsverlagingen toegepast. In het be
lang der aan de lijn gelegen suikerfabrieken in Japara
werden i ok de tarieven voor het vervoer van brandstoffen
aanzienlijk verlaagd en daarenboven werd voor die fabrieken
welke hare suiker over een afstand van minstens 50 K.M.
moeten afvoeren, en voor wie dus de transportkosten het bezwarendst zijn . eene korting op de vrachtprijzen toegestaan.
Het aantal trein-kilometers voor de exploitatie afgelegd,
in 1885 an 188(5 achtereenvolgens 2G7 513 en 270 024, beliep
in 1887 i'79 379. De Maatschappij bezat bij het einde van
1887 18 locomotieven, 30 rijtuigen en U I wagens van
vi i schilleoden aard.
Met betrekkingtot de geldelijke uitkomsten der i xploitatie
is het volgende aan te teekenen.
1885.

■ 880.

44 330
149 145

41 306
130 735

f

f 193 475
173514
1 905

178101
195312
1 900

f 107 015
210 363
29IC

f 308 894

f S75 313

f 386 294

180 587

168 060

165 379

Xetto- r in 't geheel . . .
ont< in perc. van de
vangsten { bruto ontvangsten

f 1 8 8 307

f 2 0 7 253

f 2 2 0 915

De bruto-/ perjaar-ki'ometer.

f3711,215

De ontvangsten bedroegen:
reizigers ( staoslijnen . . ,
en b a g a g e ( overige lijnen .
goederenvervoer
diversen . . .
Totaal der bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

on

a. in exploitatie.

i
i
\
j

f

51.04

1887.
37 000
130 015

55.22

57.19

f 3 775.79

f 3 746.79

^ ™ ° f ? ' ' per dag-kilometer .

10.17

10.34

10,26

b e d r o e g e n ' per trein-kilometer.

1,38

1,^8

1,38

Na aftrekking van den versehuldigden interest en de
aflossing van f 11000, kon over 1887 ais winstsaldo werden
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geboekt f 188 911,6 H (tegen f 175 693,40 over 18*8], twee itoomtramlijnen in da residentie 8oerabuya, namelijk
waarvnn o. k, word aflpilinudird fooritortlnrjon in rosaiue . één van de (Jedjoeng, ter hoofdplaats Soerabaija, naar
vernieuwings- au ondereteuningafondaen f' 34784,06* en Sepandiang, met een zijtak van Kramat Ganta ng naar Koep a n g , lang 13 K.M., en één van Modjokerto lin aansluiting
aan het staatssp'jorwegstntion aldaar) over Ifodjoagong naar
Ngoro, lang * K.M. Sedert zijn door de aanvragers, die
inmiddels voor de aanvaarding der vergunning een jaar u i t stel — respectievelijk tot 24 Üotober 1888 en 11 Mei 18S9 —
hadden gevraagd en verkregen (Indische besluiten dd. 11 November 1887 n". 12 en 14 Mei 1888 n*. 47), hunne rechten,
onder nadere goedkeuring van den <{. uveiiieur-Generaal ,
overgedragen aan eens naamlooza vennootschap hier te lande,
nadat de Indische Regeering sich bereid had verklaard o m ,
als haar van het tol stand koineu der vennootschau zou
zijn gebleken, de vereischte goedkeuring op de overdracht
te verleenen. Na het tot statid komen der >biatsclia|.pij
— de > Oost-Ja va Stoomtram maatschappij**, gevestigd te
's-Gravenhage, op welker statuten bewilliging w e n verleend bij Koninklijk lesluit dd. 27 J u n i 1888 n°. 15
(Staatscourant van 11 Juli jl.) — is voor het verkrijgen der
bedoelde goedkeuring het noodige verlicht en zijn de gevorderde waarborgkapttaleri (respect i-\elijk f 7 500 en
f I2 0f)0) ter beschikking van de Regeering gesteld, terwijl
ook reeds is begonnen met de voorbereiding van de u i t voering der vergunning°n.

aan de aandeelhouders wer I uitgekeerd f 140 0 0 0 , zijnde
een dividend van 5 6 pet.
Nedcrlandsch-fndiiiche Tramtmimaatschajipij.
Lijn: B a t a v i a - M e e s t e r C o r n e 1 i s. Volpens het op 30 Juni 1887
geëindigde hoekjaar der Maataoha] pij gingen ook iii do

toen verloopen twaalf mftftndeti de bruto-ontvangeten der

onderneming weder achteruit, waartoe , behalve de mindere
verdiensten van den Inlander door rerlaging van loonen ,
thans ook had hijgelragen de concurrentie ontstaan door de

opening van den Bstaviaaeben Ooetenpoorweg op 31 Maart
1887. Br kunden echter besturingen in da uitgaven worden
verkiezen, deels door lagere ko'eti;.rijzen en mindere onderhoudskosten van den w e g , deels door inkrimping van
personeel. De bruto-ontvangsten dezer 12'/, K. M. lange
tramlijn bedroegen :
in 1885/SG.
f 218 429

in 188G/87.
f 234 828

157 006

130 005

en de exploitatiekosten (zonder de kosten
der directie in Nederland)
derhalve bleef als netto-ontvangst over .

f

01423

f

104763

Nopens het aantal vervoerde reizigers zijn geen cijfers
gemeld. Alleen is opgegeven dat de ontvangsten van het
3°. A a n v r a g e n o m v e r g u n n i n g .
personenvervoer verdeeld waren aldus: stations-ontvangsten
f 132 620, abonnementen f 57 473 en coupons f 2 1 9 1 9 ,
Van de 10 vergunningen voor den aanleg en de exploite zameu f 2 3 2 0 1 2 , tegen f 247 919 in 1885/88.
tatie van stoomtramlijnen voor publiek verkeer , cie , blijHet winstaeldo over 1886/87 bedroeg f 85 9 0 8 , waarvan kens het overzicht op bis, 188 van 't vorig verslag, op 1
f 50 000 zou worden gebracht ten bate van net vernieuwings- I Juni 1887 door de aanvragers nog ongebruikt waren g e fonds (op 30 J u n i 1887 bedragende f 94487) en f 34 500 | l a t e n , zijn er in het selert verloopen tijdvak, gerekend
werd bestemd ter uitkeering van 3 pet. dividend aan de ! tot 15 Augustus 18*8, 2 (in gemeld overzicht voorko—
| mende sub II en lilt overgegaan tot de categorie der tram—
aandeelhouders.

! ondernemingen waarvan de aanleg wordt voorbereid (zie

PorrioO'Iadi-üoeufiih-Stoomli-a ui ui a<i t sckafipij.
Omtrent
de uitkomsten door desa Maatschappij verkregen met de
exploitatie harer tramlijn , welke de twee genoemde plaatsen
in de residentie Samarang verbindt en ruim 17 K.M. lang
i s , zijn weder geen bijzonderheden gemeld. Deze tramlijn
is te beschouwen als een voedingstak van den spoorweg
Saniarang-Vorstenlunden. Zooals hooger reeds is g e z e g d ,
krijgt eerlang de Rainarang-Joann-Btoomtntmtnnatschnppjj
eene vertakking naar Poerwudadi.
b.

Waarvan de aanleg wordl voorbereid.

Als nog biet aanvaard werden in het vorig verslag (bis.

126, sub II en III) de vergunningen genoemd betreffende
Volgnummer.

Namen
GEWESTEX.

Richting der lanen.

der
aanvragers.

I.

Soerabaija.

II.

III.

IV.

sub b hiernevens), pit 5 , wegens niet-tijdige aanvaard i n g , vervallen verklaar I (die verleden jaar aangeduid
sub I , IV , V , VI en IX). Van die vijf vergunningen
is pr echt>r ééno (in Snerabaija) door eene nieuwe vervangen (Februari 1888), nalat de aanvragers bun plan
beperkt hadden tot eene lijn van 28.5 K.M. , tegen vroeger
78 K.M., terwijl de vergunning voor eene lijn ir. Djokjok a r t a , mede tot dit vijftal behoor>>nde, inmiddels is a a n gevraagd door de Nederlandsch-Indi-che Spoorwegmaatschappij , wier verzoek echter in tndië n o g i ü behandeling
is (verg. blz. 151 hiervoor). Thans zijn dus nog van
k r a c h t , maar voorshands riet aanvaard, de onderstaande
4 vergunningen, waarvan die sub I de nieuwe vergunning
is waarvan zooeven sprake was.

Van Waroe over Krian naar Prambon, met een zijtak van Krian
naar Djerelieng (op de halten
WaiM en Pmaboa in aansluiting met den staatsspoorweg). '')

ïu.

Banjoemas.

Van de dessa Kalibngnr nver Snekaradja (in aansluiting aldaar
met den door dezelfde ondernemers ontworpen spoorweg in het
Seraiino-dal) naar Pocrbolingco.

K . A . KEK.HOCT
C. 8.

Soerakarta.

Lijn ter hoofdplaats Soerakarta
en van de spoorwegstations aldaar naar Üoijolali.

Mudura.

Van Iiangkallan naar Kamal.

BOOM e. s.

Dagteekening
VUIl d e 1 l l i l i s e h i

de vergunning
betrekking
hebben. «)

der
vergunning
gesteld.

6 Febr. 1888

6 Febr. 1889.

n°. t/c

J . B.
VAX O v E R V E S T .

\V. A . ZlLVER
K U P E en A. J.
SNOUCK
H l RGRONJE.

Datum voor

beaiattea die op de aanvaarding

19 Sept. 1885
n". 2.c

0

8 Maart 1880 6 Sept. 1888.
n«. 10,
21 Januari 1887
n°. 4 en
22 Aug. 1887
n . 30.
21 Oct. 1886
n°. 3 r en
11 Nov. 1887
n". 18.

M Oet. 1888.

Te
storten

Lengte
in
K.M.
(globaal).

28.5

UMI hors]
kapitaal.

f

10 000

20

7 000

•26

15 000

18

9 000

a) Waar twee of meer besluiten worden aangehaald, heeft het tweede of derde besluit betrekking tot de toegestane verlenging of nadere
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binni'n welken de vergunning moet aanvaard worden. Met dit eerste of tweede uitstel is in kolom | van

het overricbt rekenii g gebou4ea.

4) Aan do ondernemen ia de voorkeur M n i tot het maken en sxploltsefM van verhogingen of vertakkingen: 1". van Krian naar
Koapang ra Daw .SidoarJjo . en 2". van Prambon naar Modjosari en naar 1'orrong (op de halte ter laatstgenoemde plaats en op liet station
Stdoardjo In aansluiting Bat den staatsspoorweg), met dien vert-tarulr dat w a n n e r door anderen concessie wordt gevraagd voor dezo
verlengingen ot' vertakkingen , dan wel voor liet aanleggen en exploiteeren van rtWHHlWimBgWI NJHgl de genoemde trajecten of langs
één daarvan, aan de ondernemen door de Indische Kegeering, onder inededeeling van de voorwaarden, een termijn zal worden gesteld,
binnen welken zy zullen moeten verklaren of zy van de gegeven voorkeur op de medegedeelde voorwaarden al dan niet wenschen gebruik
te maken. Laten de ondernemers dien termjjn verloopen zonder antwoord te g< ven of WtlSJSW z(j onder de meaegedeelde voorwaarden
de concessie te aanvaar.len, dan is de voorkeur voor die wegeii , waarvoor concessie werd gevraagd, vervallen.
c) Tenzij anderen zich intussehen mochten aanmelden voor MM stoomvi rbinding ImatilUH Knlib.igor en 1'oerbolinggo, zou de vergunning
eerst behoeven te worden aanvaard tegen den datiun waarop de aan de ondernemers gcconcessiouecrdo qpMTMM in het Serayoe-dal (zie
blz. 161 hiervóór) voor publiek verkeer werd opengesteld.

Tfgen lic.; rarleenen van vergunning voor eone itoouitramverninding tiisscbeu Soerabuija e.i Grissee, waarvoor
i'i 'i iaatat van 183.' «rader van een auuereu gegadigde,

benoemd tol inspecteur i.'-te klasse voor bat meuwo tweeIe dg toezicht, en is ran de drie overige ingenieurs der
opgeheven afdeeling, waarvan twee benoemd werden tot
d e n lieer J . L. L. B B R O H C M , e e n e * a a v r a a g i n k w a m , h a d
inspecteurs 2de kUsse en één tot inspecteur :?.!e klasse,
de Indische Regaeriug, evenals in 18>6 (verg. vorig ver er één naar Sumatra overgeplaatst, ter standplaats Medan.
slag Ll«. 127), beswaar, in verbauJ m«t uitvragen uor Als boofl il'*r nieuwe afdeeling » spoor- en tramwegen en
$poorw'ff-ULn\eg van wijdere strekking (Indisch uesluit dd. ■toemwezen " is, Eooals reegis gezegd is op blz. 76 hier
24 Decainber 18ö7 n° 13).
vóór, opgetreden de inspecteur-generaal, laatstelijk chef
Over bet denkbeeld om in ; zekere gevallen, waar het van den dienst der staatsspoorwegen.
!
tot stand komen van uieu ra - ;' orweg- of etooui tram ver
!ver de verrictitingeo van den dienst van het stoom
bindingen tot besparing kun leiden op da kosten van liet wezen [n 1887 is bet volgende gemeld.
gourernementsrarvoer, de ondernamen uitzicht te openen
Door de ingenieurs van dien diensttak werden 1491
op geldelükeo steun, zie men hetgeen gezegd is op 1:1/.. Itoomketels gekeurd (tegen 1372 in 1880), terwijl door
15S/1.77 hiervóór.
a o-re deskundigen, dasLr'oo door de hoofden van gewes
telijk bestuur in commissie gesteld (zie Indisch Staatsblad
1880 n*. 14), op aanwijzing van den dienst van het stoom§ 3. Stoom ionen.
wezen . nog 57 ketels , alle in de buiten bezittingen , gekeurd
Nu de ingenieurs voor het stoomwexen sedert 1 Maart werden (tege > 54 in I88d). T-n behoeve van het onderzoek
18fiS tevens belast zijn geworden met bat algemeen toe werd van 182 ketels de inmetseling of de bekleeding geheel
zicht op de spoorwegdiensten (zie ld/.. 14'i). onder den of gedeeltelijk rerwijlerd. Van d>- bestaande stoomketels
titel van inspecteurs der spoorweg tieusten en •■ in het werden er I il aan eene herb°proeving, door persing met
stoomwezen, is bij die gelegenheid ook tegemoetgekomen kou 1 water, onderworpen, terwijl de nieuwe ketels, vóór
werden beproefd.
aan et bezwaar '1-t de formatie d ar vroegere - thans de inmetseling, alle op dezelfde wijze
:
opgeheven — afleeling »st"Om wezen", zooals die was vast Voor 214 d-r onderzochte stoomketel moesten min of meer
gesteld bij in UchStaa «blad 1^74 n°. 116. niet toeliet zware bi rstetlingeti worden voorgeschreven , terwijl 44 stuks
een ambtenaar van bc* stoomwezen af te zolderen voor geheel voor "erder gebruik wer'en afgekeurd.
Sumatra , waar zei len deskundigen aanwezig waren om
Ooor de gebruiken word, ingevolge art.
van het
op den voet van In lisch Staatsblad 1885 n0. 14 met 'ft reglement in Indisch Staatsblad 1873 n°. 218, wegens
tou'zlcbt op bo: stoomwezen te worden belast, terwijl', sh vergoedingen voor iuspectiekosten voldaan f7450, tegen
in de laatste jaren in de gewesten Bumatra's Westkuft, f*.):8') (verbeterd cijfer)
f12 720
188(1
1885.
15ij bef eiiido • ..n elk der laatst verloopen vijfjaren was
Sumatra's Oostkust en Paletnbang bet aantal stoomt jstslleu niet onbelangrijk was toegenomen. Ingevolge e in Ne lerlandaeh-lndiS ten dienste van particuliere:: i': geJv-uik
nieuwe formatie (Indisca Staatsblad 1888 n*. -M) is nu de het onderstaand aantal stoomketels, ongerekend die der
hoof.! ingenieur, chef der opgeheven afleeling »stoomwezen", sp orwegdiensten.
Stoomketels voor gebruik te land.

Doorcengenomen
beliep het ver
warm ings-op pervlak (in M«.):

Stoomketels
in vaartuigen.
Aanwezig

Java en Madura.
op uit.
Aantal.

1886

1328
1297
1 326
1 324
1309

Buitenbezittingen.

Verwarnnngsoppervlak
(in M«.).

Aantal.

67 859
73 234
78 429
80 443
81 455

29
34
37
42
44

Te zamen.

Verwarmingsopp rvlak
(in W-.).

Aantal.

396
532
500
592
607

1357
1331
1363
1366
1353

Verwarmingsoppervlak

Aantal.

Verwaripingsoppervlak
(in M=.).

173
184
190
194
195

9 032
10111
10 913
10 929
10 929

(in HA).
68 255
73 766
78 989
81 035
82 062

Verwarnungsper
per
Aantal. opper- ketel te seheepsvlak
land. a) ketel. 6)
(in MS.).
1 530
1 515
1553
1560
1548

77 287
83 877
89 902
91964
92 991

50.3
55.4
57.9
59.3
60.6

(

52.2
1 54 9
1 57.4
56.3
56

a)

In de jaren 1878 t;m 1882 steeg dit gemiddelde achtereenvolgens van 40.9 tot 47.8 MJ.

b)

Voor de scheepsketels ging het hierbedoelde gemiddelde in de jaren 1878 t/m 1882 achtereenvolgens terug van 57.2 tot 49.8 M5

Opmerking verdient de onafgebroken stijging van het
gemiddeld verwarmingsoppervlak der stoomketels dienende
tut gebruik te land. Hoewel het aantal dezer ketels in
1887 met 13 verminderde, nam hun gezamenlijk verwarmingsoppervlak , hun vermogen , met 1>27 M'. toe. Terwijl
er 74 (daaronder ook de afgekeurde), met 2180 M5. verwarmingsoppervlak , aan het gebruik onttrokken werden ,
kwamen er 61 met 3^07 M ; . verwariningsoppervlak nieuw
in werking. Onder deze 61 ketels te land waren er 11,
met 420 M5. verwarmingsoppervlak, die, na tijdelijk buiteu

dienst te zijn geweest, op nieuw in gebruik eerden gesteld.
Van de scheepsketels werden er in 1887 , met inbegrip
van de afgekeurde, 21 aan het, gebruik outtrokken , en
daarentegen 22 (daaronder 2 met 9i M1. verwarmingsoppervluk die vroeg-r reeds in gebruik waren geweest) iu
dienst gesteld. In hei tot;ialcijfer van bet verwarmings
oppervlak kwam hierdoor geen verandering, daar het vermo
gen van de eerstbedoelde 21 ketels even groot was (474 \l : .)
als van de laatstbedoelde 22. Uit de voorafgaan ie mededeelingeu volgt dat in 1887 nieuw ingevoerd werden 50

[5. 2.]
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ketels voor gebruik te land en 20 scheepsketels, met
respectievelijk 2787 en 383 M'. verwarmingsopperylak.
Bedoelde 50 nieuw ingevoerde en do 11 opnieuw in
gebruik gestelde ketels te land werden voor de volgende
doeleinden gebezigd:
Verwarming»oppervlak
(in M=.).
2707.1
43.7
27.5
2.5
41
1.8
10.5

Aantal
ketels.
voor suikerfabrieken
voor koffie-onderneiningen
voor indigo-ondernemingen
voor eene tabaksonderneining
voor rijstpellerijen.
70or irrigatie
voor eene gomdammar-fabriek
voor eene inrichting tot het zuiveren van
kapok
voor eene beenderenmolen
voor houtkapondernemingen
voor eene houtzagerij
voor eene mijnbouw-ouderneming . . . .
voor eene werkplaats voor metaal- en houtbewerking.
voor eene boekdrukkerij
voor eene bierbrouwerij
voor ijsfabrieken . . . . . . . . . .
voor eene raineraal-waterinrichting . . .
voor eene tramdienstonderneming . . . .
voor eene inrichting tot levering van electrUche verlichting
voor droogdokken
voor eene stoombrandspuit
Totaal

19
*
*
1
I
1

1

16.5
5.5
35
141.5
4.5
17.5

1
1
4
1
1

. . .

„.
( op Java en Madura. . .
mervan j i n d e b u i teu bezittingen. .
Over de drie inspectie-afdeelingen waren
de 57 ketels op Java te verdeelen als volgt:
Gewesten:
Bantam
Batavia
Krawang
-«.
; Cheribon

S

1
2
1

2.65
51.5
6.8

61

3206.80

57
4

3163.80
43

1
5
1
3
2
3
3
1
2
1
5
14
5
3
2
4

11
86.8
25
214.5
182.5
60
46.5
389
7.5
22.6
5
134.5
1091.3
37.35
329
2C4
257.25

57

3163.80

0

f Tagal

2de idem

2.25
23.5
35.5
25
5

1
2

Pekalongan
Samarang
Japara
( Bagelen
Soerakir-ta
Djokjokarta
Madioen
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Kediri

i

Te zamen als boven

Hoe het geheele aantal aanwezige ketel* te lar.d over
de verschillen Ie gewe,sien verdeeld was, en welke de
bestemming was der schepen waarin de schecpsket-.;]- waren
geplaatst, vindt men aangewezen in bijlage LL hierachter.
Onderstaand overzicht wijst de herkomst der in 1887
opgestelde nieuwe stoomketels aan.
^™
Ketels voor
gebruik te land.
VERVAARDIGD I N :

Aan
tal.

Nederlandsch-Indië .
Duitschland
. . . .
Frankrijk
Engeland en Schotland
Enge'sch-Indie. . .

Weder in werking ge
bracht na tijdelijke
buitendienststelling
Totaal.

.

.

.

35

|

29.5

50

2786.95

|

Tptanl

VcrwarVerwarVerwarmings- A a n  miugs- Aan mingsopperopperopper—
tal.
tal.
vlak
vlak
vlak
(in M=.).
(in M'.).
(in M».).
591.
03.5
18.5
52.3
22.5
2009.65

4
■
■
3

Ketels
in vaartuigen.

■

|

229.1
10.75
36 5

40
1
4

641.
104.6
27.
59.66
22.5
2238.75
10.75
00.

20

383.31

70

3170.26

1

1
3
n
5
1

50.
41.1
8.5
7.36

„

6
8
3
6

Tweede Kamer. ïei

[Nederl. (Oost-) Indië.]
Het totaal der in 1887 uitgereikte vergunning sakten
(waarvan sommige voor meer dan één ketel gelden) bedroeg
118, waaronder, behalve eene tijiiciijke vergunning, 47
die betrekking hadden op ketels, welke in den loop van
18S7 gewijzigd of verplaatst werden , dan wel op zulke
die nog krachtens een.: in 188(5 uitgereikte tijdelijke akte
gebruikt werden.
Getuigschriften van bevoegdheid tot de bediening van
itoomtoefltellen werden in 1887 uitgereikt aan 57 personen ,
namelijk aan 18 nis machinist, aan 10 als machinedrijver
en aan 29 als stoker.
Ongevallen ten gevolge van verzuim , nalatigheid of het
niet in acht nemen van de verordeningen omtrent het gebruik van stoomketels kwamen in 1887 niet voor.
IV.

POST- EN TELEGRAAFDIENST ').

§ 1. Vereenigde dienst.
Het aantal der kantoren en bulpkantoren van den vereenigden dienst en dat der tot den dienst der staatsspoorwegen 1-ehoorende telegraaf kantoren , die ten behoeve van
het publiek voor het onderling verkeer en voor dat met
de kantoren van den post- en telegraafdienst zijn opengesteld , onderging in den loop van 1887 (zooals nog nader
in de verdere paragrafen van deze afdeeling zal worden
uiteengezet) de volgende wijzigingen.
Er werden post- en telegraafkantoren opgericht te Goenoeng Toewa (Pndatig Lavas), Kautau Prapat (Laboean
Batoe), Tandjong I3alei (Assahan) en Bandar Klippa (Serdang), alle in de nieuwe telegraaflijn van de West- naar
de Oostkust van Sumatra, zoomede te Djombang in de
resi lentie Soerabaija. Bovendien werd het postkantoor te
Medan (het eindpunt van de zooeven bedoelde lijn) tot
post- en telegraafkantoor verheven , doch daarentegen de
telegraafdienst bij de kantoren te Kotta Railja en Olehleh
in Atjeh opgeheven , zoodat het aantal der post- en telegraafkantoren met 4 en dat der postkantoren met 1 werd
vermeerderd , en daardoor het totaalcijfer van beide categorieën van kantoren van 108 tot 113 steeg (waarvan 72
op Java en Madura).
Nieuwe hulppost kar. toren werden niet opgericht, maar
dat te Djombang en het ipoorwegtelegrnaf kantoor aldaar
vervielen bij de opening van het hooger bedoelde post- en
telegraafkantoor te dier plaatse, toodat het aantal der
hulpkantoren van 69 tot 68 gebracht werd (waarvan 44
op Java en Madura).
Aan 10 hulppostkantoren (8 op Java eti 2 op Sumatra)
werd de telephoondienst toegevoeg 1, maar daarentegen
werd 1 telephoonkantoor (dat te Koetoardjo in Bagelen),
bij de openstelling van het spoorwegtelegraafkantoor aldaar ,
opgeheven , zoodat het aantal der telephoonkantoren met
9 vermeerderde en in het geheel gebracht werd op 19 ,
alle vereenigd met hulppostkantoren (waarvan 17 op
Java).
Het aantal der spoorweg* elegraafkantoren werd, door
de openstelling van den staatsspoorweg van Djokjokarta
naar Tjilatjap , vermeerderd met 24 , waarvan 2 op plaatsen
waar reeds hulppostkantoren gevestigd waren *), maar
daarentegen met 1 verminderd (dat van het hierboven be'loelde, vroegere hulppostkantoor te Djombang). Dientengevolge steeg het aantal spcorwegtelegraafkantoren van
80 tot 103 (waarvan 12 op plaatsen waar tevens hulppostkantoren gevestigd zijn).
Een overzicht betreffende de op 31 December 1887 voor
het algemeen verkeer opengestelde kantoren volgt hierachter.

l

) Van het laatst verschenen afzonderlijk verslag van den In-

dischen post- en teleg-nafdienst. befrePend" het jaar 1886, ia in
Januari jl. een exemplaar aan de ötaten-Ueneraal aangeboden.
11

419.85

■

61

3206.80

22

91.
474.31

13

510.85

83

3681.11

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

^ Namelijk te Koetoardjo en Gombong (Bagelen). Op beido
plaatsen waren tevens telephoonkantoren gevestigd; alleen dat ta
Koetoardjo werd — zooals boven vermeld is — opgeheven.
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«
»
telephoonen spoorwegtelegraafkanOverige
hulppostkantoren
(zonder telephoon- of spoor•wegtelegraaf-dienst) »). .
Overige spoorwegtelegraafkantoren (zouder hulppost-

T e zamen op 31 Dec. 1887.
O p 31 Dec. 1880 waren deze
O p 31 Dec. 1885 waren deze

a) In deze opgaaf zijn niet begrepen de telegraafkantoren te Lengkong en Tjipnnnas (die slechts nu en dan. naar gelang van de behoefte,
tijdelijk geopend ziju); evenmin het hulptelegraafkantoor te Batavia (in
de benedenstad) en het hulppost- en telegraafkantoor te Tandjong
Priok (haven van Batavia!, die beide djor het personeel van het post
en telegraafkantoor te Weltevreden (bovenstad van Batavia) worden
bediend.
b) Het tijdelijk hulp postkantoor te Djepang, hoofdzakelijk opgericht
ten behoeve van den dienst der waterwerken in Dcmak en dan ook ten
laste ko.ueude van de fondsen voor die werken , is in deze opgaaf niet
begrepen; evenmin het (reeds sub a bedoelde) hulpkantoor te Tandjong
Priok.
r) Onder de sponrwegtelegraafkantoren worden niet begrepen de
stations of halten der stantsspoorwegen op plaatsen waar een gouvernemei.ts-telegraafkanloor gevestigd is.
Hi-t B u r o p o e w h personeel v a n den p o s t - en telegraaf
d i e n s t bestond bij rien a a n v a n g van 1888 u i t 4'i3 a m b t e 
n a r e n , n a m e l i j k 1 h o o f d i n s p e c t e u r , chef van d e n d i e n s t ,

10 inspecteerende ambtenaren, 111 kantoorchefs ') > ló3
cornmioz n *), 40 adj'ii ct-commiezen , 69 bulppostoommie/.en , waarvan één hoven de forinaue s ) , 47 klerken,
en 2 technici aan .'• werkplaats van den post-en telegraaf■
dienst verbonden . resp•ctievelijk als c!ief en als adspirantinstrumen; maker *).
Ten behoeve van de obderzeesche telegraafverbinding
van Java via Bali met Celebes i s , met i n g a n g van 1 October 1888, eene uitbreiding van voormeld personeel toe') By de formatie van het personeel waren toegestaan 112 kantoorcbcis (namelijk 3 hoofdkantoorchefs, 4 kantoorchcfs der lste ,
6 der 2de, 17 der 3de, 66 der 4de en 16 der 5de klasse). Hicrbjj
was nog niet gerekend op een kantoorchef voor Kulianda (zie noot
2 op blz. 128 van het vorig verslag), maar doordien de postkantoren
te Koepang (Tiinor) en Edi (Atjeb) nog steeds worden beheerd
door niet tot den postdienst behoorende ambtenaren (zie blz. 127 van
het verslag van 1886), kon voor de 113 post- en post- tevens tele
graat kantoren met 111 kantoorchefs volstaan worden.
3
) Bjj de formatie was gerekend op 154 commiezen (namelijk 21
der lslc, 27 der 2de en 106 der 3de klasse). De 2 sinds 1877, ten
behoeve van de au.sluiting van een der handelskantoren te Batavia
met het hulptelegraafkantoor aldaar, in uicnst zijnd.- tijdelijke com
miezen vervielen bjj de opheffing van die aansluiting (zie § 4 dezer
afdeeling). Verder werd ook de tijdelijke indienststelling van 1 com
mies boven de tormatie voor het post- en telegraafkantoor te Kotta
Radja ingetrokken, toen dit kantoor tot postkantoor werd terug
gebracht , zoodat bü den aanvang van het loopende jaar geen tijde
lijke commiezen meer in dienst waren.
8

) Voor het hooger bedoelde hulppostkantoor te Djepang.

«) De adspirant-instrumentmaker is voorloopig op daggeld werk
zaam , totdat bij genoegzaam geoefend zal zjjn om eene vaste be
noeming te erlangen.

[Netlerl. (OoHt-) Indiö.]

gestaan met 2 kantoorchefs der 3de klasse (respectievelijk
voor Sitoebondo en Boeleleng, daar te Makasser reeds een
kantoorchef van dien rang is) en met 3 commiezen , namelijk
2 der 2de en 1 der 3de klasse, waartegen 1 kantoorchef
4de klasse (die van Sitoebondo) en 1 hulppostcomtnifs(die
van Boeleleng) konden vervallen. Daarentegen is thans voor
het post- en telegraafkantoor te Kaliauda (Lampoi gscbe
Districten), in plaats van den vroeger daarvoor uitgetrokken
commies der 2de klasse, gerekend geworden op een kantoor
chef der 4de klasse. In verband liiermede werd de formatie
opnieuw in haar geheel vastgesteld bij Indisch Staatsblad
1888 n'. 134 en daarbij o. a. het aantil der kantoorchefs
« b r a c h t van 112 op 114, dat der commiezen van 154 op
15G en dat hulppostcommiezen teruggebracht van 68 tot 67.
De formatie zal nog de volgende wijzigingen moeten
ondergaan: voor de ontworpen telegrapiiische verbinding
van Java met Madura en op dit laatste eiland over Bangkallan en Pamakassan naar S u m a n a p , eene uitbreiding
met 1 kantoorchef der 4de klasse, 1 commies der 2de en
1 der 3de klasse, tegen vermindering met 1 hulppostconi:raes (dien van Bangkallan); voor den aanleg van eene
telegraaflijn van Medan naar Laboean Deli (Sumatra's
Oostkust), met verheffing van het postkantoor (5de klasse)
op laatstgenoemde plaats tot post- en telegraafkantoor
(4de klasse), en voor de invoering van den vollen dagdienst op bet kautoor te P a d a n g en op de vaste overdraagkantoren aan de telegraaflijn van daar naar Batavia
(namelijk te Mokko Mokko , Benkoelen , L a h a t , Moeara
Doea , Kotta Boemi, Kalianda en Anjer), eene uitbreiding
met 1 kantoorchef der 4de klasse, 2 commiezen der l s t e ,
3 der 2 Ie en 6 der 3de klasse, tegen vermindering met
1 kantoorchef der 5de klasse; voor de oprichting van eeu
hulppost- tevens telephoonkantoor te Toeren (Pasoeroean)
en voor de bestendiging van de reeds bij wijze van tijde
lijke!! maatregel opgerichte hulppostkantoren te Moeara
Teweh (Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) en Kroija
(Banjoeinas), eene vermeerdering van 3 hulppostcommiezen.
Dour een en ander zal het aantal der bij de formatie
uitgetrokken kantoorchefs worden gebracht van 114 op 115
(namelijk 3 hoofdkantoorchefs, 4 kantoorchefs der l s t e , 6
der 2 i e , 19 der 3de, 68 der 4de en 15 der 5de klasse);
en dat der commiezen vermeerderd worden van 156 tot
169 (namelijk 23 der lste , 32 der 2de en 114 der 3de klasse),
terwijl het aantal der hulpcommiezen zal stijgen van 67
tot 69 , waarvan 1 (die van Kroija) slechts gedurende vier
maanden 'sjaars bezoldigd wordt.
In den loop van 1887 hadden examens plaats voor de
rangen van adjunct-inspecteur en van commies der 3de
klasse. Aan eerstbedoeld examen werd door 7 candilaten
d e e l g e n o o m , waarvan er 1 slaagde, en aan het tweede
door 41 adjunct-commiezen, van welKe er 24 aan de eisenen
voldeden. Ouder de adspiranten voor den rang van adjunctinapeetear ware.i 2 commiezen der lste klasse , waarvan
de eene het eindexamen eener hoogere burgerschool met
vijfjarigen cursus en de andere het eerste en tweede na
tuurkundig examen als candidaat-arts had afgelegd , en 5
commiezen der 2de klasse, waarvan er 3 bedoeld eind
examen hadden afgelegd. Van de 41 candidaten die aan
het examen voor den rang van commies der 3de klasse deel
namen , waren er 8 in het bezit van het diploma van goed
volbracht eindexamen eener hoogere burgerschool met
vijfjarigen c u r s u s , terwijl de overigen geen aanspraak op
vrijstelling van het examen in eenig vak konden doen gelden.
Bij den aanvang van 1888 waren de inspecteerende ambte
naren voltallig, doch werd een gewezen inspecteur der
lste klasse, bij ontstentenis van eene vacature in dien r a n g ,
na zijne terugkomst van verlof uit Europa met de waar
neming der betrekking van adjunct-inspecteur belast. Ook
onder het personeel der kantoren bestonden op 1 Januari j l .
geeu vacatures, terwijl eeu gewezen kantoorc'ief der lste
klasse . onder omstandigheden als boven , met de waarne
ming der betrekking van commies der lste klasse werd
belast. Behalve deze twee tijdelijk met de waarneming
van andere betrekkingen belaste ambtenaren waren op
gemelden datum nog beschikbaar: 1 adjunct-inspecteur
(thans kantoorchef), 2 commiezen der 3de klasse, 12 ad
junct-commiezen (die het examen voor den hoogeren r a n g
hadden afgelegd), benevens 7 adspirant-adjunct-commiezen,
d i e , in afwachting van eene, benoeming tot adjunct-com
mies, buiten bezwaar van den lande bij de kantoren werk-
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ztuim waren. Tot verkrijging van het diploma voor den laug

vfto coinniics der 2de klasse zou iu J u l i of Augustus van
het loopende jaar de gelegenheid weder worden opengesteld.
In Augustus jl. is met het Indisch Bestuur in overleg getreden over de wcnschelijkheid om den post-en teleg raufdienst op de Zondagen zooveel mogelijk te beperken en
om , tot verdere beperking van het gebruik van de telegraaf
op Zondagen, een verhoogd tarief in te voeren voor de
telegrammen, op die dagen ter verzending in hetbinnenlandsch verkeer aangeboden.
Het inlandsch personeel vun den veieenigden dienst bestond
bij den aanvang *an 1888 uit 110Ü personen (waaronder
100 postiljons met eigen paarden), tegen 1094 personen
bij het begin van 1887 ev. 1163 bij bet begin van 1886.
Het debiet van gezegeld papier en phikzegels, dat, uitgezonderd te Batavin , Samarang en Soerabaija, reeds vroeger
algemeen ean de chefs der post- en hulppostkantoren was

upgclragen (Indisch Staatsblad 1885 n°. 133, art. 6 u),
doch in Mei 1886 (Indisch Staatsblad n°. 77) ook te Satnaraug op den chef van het postkantoor was overgegaan ,
werd op 22 Mei 1887 , nadat de collecteur van het zegel
ta Batavia lot eene andere betrekking was benoemd , ook
daar door ambtenaren van den postdienst overgenomen eu
wel door ue chefs der postkantoren te Batavia en Weltevreden (Indisch Staatsblad 1887 n°. 70), terwijl verder het
zegeldebiet van den controleur van Assaban , bij <!e openstelling op 10 December jl. van het postkantoor te Tandjong
Balei (Sumatra's Oostkust), aan den cbef van dit kantoor
werd overgedragen (Indisch Staatsblad 1887 n°. 199).
Over de laatste drie jaren waarvan de gegevens volledig
bekend zijn (hetgeen over 1887 vooralsnog niet het geval
is), waren de geldelijke uitkomsten van den post- en telegraafdienst (daaronder ook de ontvangsten van de iu § 3
te bespreken panrdcnposterijen) als volgt: ')
1885.

1884.

1886.

ONTVANGSTEN.

Brievcnpost
Paardenpost (gouvernemcnts- en binnenlnndsche)
Telegraphie
Opbrengst van verkocht materieel en andere toevallige baten

f 815 261
10 164
518 347
18 588
-f 1 362 360

f 830 506
826 542
6 051
5 785
483 695
517 136
3 680
4 344
-f1354 073
11323 666

Porten van dienstbrieven
\
van postpaarden aan dicnstrcizigers . . f 287 676
Memorieposten. < Verstrekkingen
Binnenlandsche regeeringstelegrammen
114 921
In regalarisatie aan andere diensttnkken verstrekte goederen.
975

i

Totaal

265 968
107 263
3 157

f 275 537

107 817
984

403 572

376 388

384 338

f1765 932

f1730 461

f1708 004

UITGAVEN.

Traktementen enz. van personeel, daaronder ook huishuur-indemniteiten der |
kantoorchefs
|f 1083 775
Beis- en verblijfkosten , zoomede bureau- en lokaalbehoeften
79 332
Aanschaffing, onderhoud , enz. van materieel
159 448
Kosten vallende op de overbrenging van brievenmalen, zoowel buiten als
binnen Ncderlandsch-Indië, verrekeningen met de Nederlandsche en vreemde
postadministratié'n, enz., enz
517 053
Onderhoud, herstelling en uitbreiding van telegraaflijnen
189 849 a)
256 592
Uitgaven voor de bintienlamlsrlie paardenpostern d)
32 192
Onderhoud en vernieuwing van gebouwen van de posterijen

f1084 704
69 706 b)
101471

f 1 088 797
71 220
105 417

455 642 »)
56 052 b)
254 837
42 874 b)

446 153 <•)
60 739
266 370
31 531

Totaal

2 318 241

2 065 286

2 070 227

Nadeelig verschil

f 552 309

b) f 334 825

c) f 362 223

a) Hieronder eene som van p. m. f 115 000 voor aanschaffing enz. van een nieuwen telegraafkabel in straat Soendab) Deze som levert, tengevolge van nader ingekomen verbeterde opgaven, een klein verschil op met het cijfer in 't vorig verslag
e) Hieronder ook ecnige in Nederland gedane uitgaven welke, tijdens de afsluiting van het te Batavia in druk verschenen jaarverslag
van den post- en telegraafdienst over 1886, in Indié' nog niet bekend waren.
</) De uitgaven voor den anderen tak der paardenposterjj, namelijk voor de gouvernements-paardenpostery, zjjn reeds onder de voorafgegane rubrieken begrepen.
Uit dit overzicht blijkt, Jat in 1886 de brie ven posterij
f 3964 meer en de telegraphie f 33 441 minder opbracht
dun in 1885, ongerekend de BetieTC vermoe' lering (wat
de telegraphie betreft) van f 554 wegens meer verzon len
regeeringstelegrammen.
De paar lenposterij bracht aan
geïnde ontvangsten f 266 minder, doen a.-i:i fictieve ontvangsten voor het vervoer van dienstreizigersf 9569 meer o p .
terwijl aan toevallige baten en wegens in regnlarisatie aan
andere departementen afgegeven materieel f 2837 minder
werd ontvangen dan in 1885. Door een cH «uier deelde üel
totaal bedrag der ontvangsten in 1886, tegenover 1885, met
f 22457. De ui'gaven over 1886 waren f 4941 hoogerdan
die van 1885, doordien voor traktementen enz. van het personeel f 4 0 9 3 , voor reis- en verblijf kusten en bureaubehoeften f 1514 , voor aanschaffing enz. van materieel f3946 ,
voor onderhoud enz. van telegraaflijnen f 4687 en roor de
binnenlandsche paanlenposterij f 11 5 3 3 , ofte zamen f25 773,
meer werd uitgegeven ; terwijl daarentegen de kosten voor
overbrenging van brievenmalen f 9489 en voor onderhoud
enz. van gebouwen f 1 1 3 4 3 , of te zamen f 20 8 3 2 , minder
bedroegen dan in 1885. Het nadeelig verschil tusschen
ontvangsten en uitgaven over 1886 beliep dientengevolge
f 27 398 meer dan over 1885 (doch f 190 086 minder dan
over het in dit opzicht zeer ongunstige jaar 1884).

§ 2.

Briercuposlerij.

Correspondentie ttuscke* TndU e» NedsrUsnd of vreemde
landen. In 1887 werden door de stoomschepen der Maatschappij » Nederland" 59 reizen tusschen Nederland en
Indié volbracht (namelijk 28 uit- en 31 thuisreizen), die
in aanmerking kwamen voor betaling volgens art. 13 van
het in 1882 met baar gesloten poatcontract (Bijblad op het
Indisch Staatsblad n 0 . 3803), gewijzigd bij overeenkomst
van 21/27 April 1887. De vracht der op deze reiz.-n verroerde
* *
1
1. - 1 ' _
_<•_
• i i i i * r-/» I —
:~«v
brievenmalen
beliep
fr 4«4i 9n1i r9v , of
gemiddeld
f 761 per reis*),
zoo lat eene bij|assing van f 111081 zou hebbeu moeten
plaats vinden om tot het gewaarborgde cijfer van f 156 009
') Betreffende het post- en telegraafverkeer in 1887 vindt men in
het vervolg van deze afdeeling verschillende op zich zelf staande
opgaven.
") Op de 28 uitreizen beliep de vracht f25 317 (of gemiddeld
f 904 per reis) en op de 31 thuisreizen f 19 602 (of gemiddeld 1632
per reis).
In 1886 beliep de vracht voor de 34 uitreizen f 29184 (of gemiddeld f 858 per reis) en voor de 33 thuisreizen f 20 390 (of gemiddeld f 618 per reis), en in 1885 voor de 34 uitreizen f 30 821 (of
gemiddeld f 906 per reis) en voor de 34 thuisreizen f 22 883 (of gemiddeld f 673 per reis).
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(voor minstens 52 r'-i/.en per jaar) te komen. I)e bijpassing van 1 April jl., voor de gefrankeerde brieven van25 op 15
Mdroeg echter f 110f81 (of gemiddeld f 1879 por reis), cent en voor de ongefrankeerde van 50 op 30 cent (per
daar f '200 aan ba iten werd ingehouden wegens te late 15 gram) teruggebracht. In het verkeer van Indië met
aankomst op sommige reizen. (In het geheel werd te dezer andere landen dan Nederland onderging het port geen
Zake voor een bedrag van f 1387 aan hoeten beloopen, wijziging, waarom bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 63 het
maar daarvan kon f 1187 worden teruggegeven wegens briefport voor dit verkeer opnieuw werd vastgesteld op
vroegere aankomst op andere reizen.) De Maatschappij ont- 25 cent in geval van frankeering en op 50 cent bij nietving dientengevolge aan vracht en bijpassing over 1887 frankeering, uitgezoniterd voor het verkeer met de Straitsf 155 800 (of gemiddeld f2640 per reis), waarvan de enne Settlements en Portugeesch-Timor, waarvoor reeds sinds
helft ten laste komt van de Nederlandsche en de andere 1879 (zie liet verslag van dat jaar blz. 142 noot 2) een
helft ten laste van de Indische postadministratie. Over 1886 lager briefport gold, dat ook nu op 12'/3 cent voor de geontving de Maatschappij aan vracht f 49 574 en aan sup- frankeerde en op 25 cent voor de ongefrankeerde brieven
pletie (na inhouding van f 1783 wegens verbeurde boeten) bepaald bleef (alles per 15 gram).
In het internationale postregleinent van Parijs van 1 Juni
f 104 643, te ztunen alzoo f 154 217, dat is, over de 67
toen voor betaling in aanmerking komende reizen, gemid- 1878, herzien te Lissabon op 21 Maart 1885 (Bijblad op
deld f 2 302 per reis. In 1884 en 1885 was dit gemiddeld het Indisch Staatsblad n°. 4288), werden eeuige wijzigingen
gebracht, waarvan de voornaamste zijn, dat op de briefbedrag achtereenvolgens f 2193 en f 2293.
Door de.Stoomaohepen der »Rotterdamsohe Lloyd" werden kaarten het adres door een gedrukt strookje of eene etiquette
in 1887 tusschen Nederland en Iudiö 26 reizen volbracht, (niet grooter dan 5 bij 2 centimeter) kan worden aangedie in aanmerking kwamen voor betaling volgens het in geven, en dat op de rebuten, door eene etiquette, dan wel
dat jaar (zie blz. 130 van het vorig verslag) met haar ge- door middel van een stempel, de reden der onbestelbaarheid
sloten poslcontract. De vracht der op deze reizen vervoerde in de Fransche taal (zoo noodig met vertaling in de taal
brieven malen beliep f 121i8 (of gemiddeld f467 per reis), van het land van bestemming) zal worden vermeld, alvowaarvan f 7685 voor de 14 uitreizen (of gemiddeld f 549 rens zij naar het land vaii oorsprong worden teruggezonden.
Zooals reeds op blz. 44 van het verslag van 1886 is
per reis) ten laste van de Nederlandsche en f 44H3 voor
de 12 tnuisreizen (of gemiddeld f 372 per reis) ten laste medegedeeld, was eene voorloopige voorziening in overweging om ook in Ind'ë het namaken en vervalsenen van
van de Indische postadministratie kwam.
Het contract met deze Maatschappij, dat slechts voor Nederlandsche en vreemde postzegels strafbaar te stellen.
den duur van een jaar was aangegaan, werd in Mei jl. Hiertoe is overgegaan bij eene ordonnantie van 24 December
1887 (Indisch Staatsblad n°. 246), ten gevolge waarvan
met een jaar verlengd.
Het hooger bedoelde postcontract met de Maatschappij de tot dusver bij het reglement voor den Indischen post>ISe Ierland" werd, ten einde de op blz. 103 hiervóór dienst bedreigde straffen tegen het namaken e;:z. van in
reeds vermelde verandering in den dienst (het aandoen van Nederlandsch-Indië gangbare postzegels (daaronder ook te
Genua in plaats van Marseille) mogelijk te maken , nader verstaan de gezegelde omslagen, briefkaarten en verdere
gewijzigd bij eene suppletoire overeenkomst van 13/16 van poatxegeistempela voorziene formulieren) thans ook
Augustus j l . , waarbij bepaald werd dat de nieuwe dienst- gelden wanneer dit misdrijf ten aanzien van andere dan
regeling zou ingaan met de reizen van 1 September uit Indische postzegels enz. (te zamen ïbuitenlandsche postBatavia en van 29 September uit Amsterdam (zoodat de zegels'' genoemd) wordt begaan.
eerste mail verzend ing via Genua van hier uit op 9 October
Postwisselverkeer met Nederland en vreemde landen. Blijzou kunnen plaats vinden en de eerste mail uit Indië via
Genua ongeveer 6 October hier te lande zou kunnen aan- kens do uit Indië ontvangen opgaven (die voor 1887 nog
komen), en dat de reizen van Geuua naar Batavia in 30 van voorloopigen aard zijn) werd aldaar gestort, ter overen die van Batavia naar Genua in 32 dagen moeten worden making naar Nederland en vreemde landen , in 1886
afgeh'g!, zijnde in beide richtingen één dag minder dan f 1319 613 er. in 1887 f 1281026, terwijl in omgekeerde
tot, dusver voor het aandoen van Marseille en hetzelfde richting in elk dier jaren werd overgemaakt, volgens de
aantal dagen als vroeger voor het aandoen van Napels gold. in Indië uitbetaalde Nederlandsche en vreemde postwissels ,
De in April 1886 (zie blz. 129 van het verslag van dat achtereenvolgens f 95 147 en f 103 942.
Hieronder volgt eene opgaaf van het aantal postwissels
jaar) in de verzending der Fransciie mail gebrachte tijdelijke wijziging (namelijk verzen iing via Marseille in plaats en de daarmede uit en naar Indië overgemaakte geldsvan via Napels) is sedert bestendigd geworden, nu Napels waardige bedragen over de laatste vijf jaren.
niet meer in het vaarplan der Fransche paketbooten voorJaren.
A a n t a l postwissels. Bedrag-.
komt. Bij het begin van 1888 is echter de tijd voor het
1883
23 357
f 1 406 172
volbrengen van de reizen tusschen Marseiüe en Singapore
1884
23 948
1372 236
met 2 dagen bekort, terwijl de dienst op de zijlijn Singa1885
24
683
1369
888
pore-Batavia zoodanig geregeld is, 'lat de met de Fransche
paketbooten over te brengen brievenmalen van Batavia
1886 . . . . . . .
25518
1414760
voor Europa, en omgekeerd, aanstonds na aankomst te
1887
26 225
1384 968
Singapore worden doorgezonden.
Met de Duitsche paketbooten (zie vorig verslag blz. 130)
Totaal
123 731
f 6 948 024
worden alleen door het Nederlandsen-Indische postagentof gemiddeld per j a a r . 24 746
f 1 389 605
schap te Singapore brievenmalen naar Duitschland verzonden , doch in de tegenovergestelde richting worden , behalve
Verreweg het grootste gedeelte (namelijk ruim 93 pet.)
voor dit agentschap, ook brievenmalen voor de postkantoren der verzendingen vond in gemelde vijf jaren plaats uit
te Batavia en Samarang aangebracht, die met de eerste Indië , en wel:
zich voordoende stoomgelegenheid van Singapore worden
naar Nederland
97 641 postwissels, ad f 5 673 524
doorgezonden.
In Augustus jl. is eene uitwisseling van brievenmalen
„
vreemdelanden. . .
15 689
„
„
797 062
tot stand gekomen tusschen het postkantoor te Finschhafen
te zamen uit I n d i ë . . . 1 1 3 330
„
„ f 6 470 580
(op Duitsch - Nieuw-Guinea) en dat te Batavia, via Cookof gemiddeld per j a a r . . 22 666
„
„ f 1 2 9 4 117
town (Queensland).
Terwijl reeds in 1886 (zie blz. 129 van het verslag van
Daarentegen werden in omgekeerde richting slechts overdat jaar) het port der brieven die langs den rechtstreek- gemaakt :
schen zeeweg (zcepost) tusschen Nederland en Indië worden
uit Nederland
7 932 postwissels , ad f 3 6 5 611
uitgewisseld, van 20 tot 12VS cent voor de gefrankeerde
„
vreemde
landen
.
.
.
2
469
„
„
H l 827
en van 40 tot 25 cent voor de ongefrankeerde brieven (per
15 gram) was verlaagd , onderging nu ook het port der
te zamen naar I n d i ë . . 10 401
„
n ' 477 438
op andere wijze (dat is per mail) tusschen Nederland en
of gemiddeld per j a a r
. .
2 080
„
n f 95 488
Indië uitgewisseld wordende brieven eene aanmerkelijke
Volgens de afrekeningen met de Nederlandsche postadverlaging. Het werd namelijk bij Koninklijk besluit van
20 Januari jl. (Indisch Staatsblad 1888 n°. 62), met ingang ministratie (die om verscheidene redenen eenig verschil
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moeten opleveren met de bovenstaande opgraven) liep gedurende da besproken vijf jaren bet totale verkeer over
eene som van f 0 972 0 5 0 , waarvan uit Indlfl f ü 4y."> JJOG
en naar India f 47G749 was overgemaakt, soodat over
gemeld tijdvak in liuropa f 8 0 1 9 1 5 7 (of gemiddeld
f 1203 831 per jaar) meer voor rekening van d, Indische
poeladministratie moest worden uitbetaald dan de Neder[andscl B en vreemde pust besturen schuldig waren wegens
in India voor hunne rekening uitbetaalde postwiasels.
Over de jaren 1885, 1880 en 1887 vindt men hierom
trent gespecificeerde opgaven in de bijlage MM hierachter.
Het maximum-badras; van de post wissels, alsmede het
bedrag dat in da acht dagen door denzelfden afzenderaan
den zelfden geadresseerde per postwissel tusschen Neder
land on Inliö mag worden Overgemaakt, werd, met in
gang van 1 April j l . , bij Koninklijk besluit van 17
Januari jl. (Nederlandsch Staatsblad n°. 4 . Indisch Staats
blad n°. 49) verhoogd van f 150 tot f 250 Uit nieuwe
maximum (of het daarmede overeenstemmende bedrag van
400 mark of 500 frank) werd sedert ook aangenomen voor
het verkeer met België, Duitschland, ItxliB, Luxembdrg
en Zwitserland. Voor het verkeer met Frankrijk tfn Algeriè*
onderging bet maximum geen wijziging en bleef bet dus
op f 15') (of :i00 frank) bepaald ; evenmin voor het verkeer
met Groot-Britanniö, waarin slechts een maximum van
f 120 (of £ 10) geldt.
Posterijen i;i Indië. Zooals op blz. 101 hiervóór is ver
m e l d , wenl het hulppostkantoor te Djombang (residentie
Boerabaija) tot post- en telegraafkantoor verheven, üe open
stelling van dit kantoor vond plaats np 1 December 1887.
De in § 4 dezer afdeeling te bespreken uitbreiding, die
het telegraafkantoor ia het laatste kwartaal 1887 op S u matra onderging, kwam ook aan den postdienst ten goede,
daar vier 'au do \ijf plaatsen, waar kantoren voor <ien
vereenigden dienst werden opgericht, tot dusver geen post
kantoor hadden bezeten.
De bevoegdheid tot het behandelen van aangoteekende
stukken en tot het afgeven en uitbetalen van postwissels
werd verleend aan de 4 hulppostkantoren iu do residentie
Z u i l e r - e n Oostera(deeling van Borneo (Amoenthai, Koetei,
Marabahan en Martapoera), zoodat bij het einde van 1877
bij 30 van de ,68 hulppostkantoren gelegenheid bestond tor
het doen aadtêekenen van br.even en andere stukken en
bij 24 tot overmaking van gelden door middel van post
wissels.
Gelegenheid om door middel van den posedienst gelden
op quitantie te doen invorderen, bestaat alleen bij de post
kantoren (daaronder ook die met telegraafdienst). De volgende
opgaaf doet zien in welke mate het publiek in de laatste vijf
jaren van die gelegenheid heeft gebruik gemaakt. Zooals
daaruit blijkt, is het gebuik steeds toegenomen.
Ter i- vordering1
aangeboden
quitanties.

Betaalde
quitanties.

Onbetaald g e bleven
quitanties.

JABEN.

Aantal.

Bedrag.

f 31 026

665

f 31 026

G29

f 18 68G

61071

1838

26 808

1335

24 263

139 046

2908

61 478

2976

77 568

Aantal.

Bedrag.

1883

1294

1884

3173

1885

5944

Aantal.

Bedrag.

1886 a)

11401

214 764

5751

97 216

5617

117 548

1887 «)

19187

321 013

10271

163 851

8916

157 159

Totaal . .

4fl999

f766 920

21496

f301 696

19503

f405 224

«) De cijfers v2n 1886 zijn ontleend aan verbeterde opgaven; die
van 1887 zijn van voorloopigen aard.
In 1887 bleef voor het eerst, sedert in ] 882 de gelegenheid
tot incasseering werd opengesteld, minder dan de helft
van het in te vorderen bedrag (en wel 48.9 pet.) onbetaald.
Over het bovenvermelde vijfjarig tijdvak beliep het onbe
taald gebleven bedrag 52.8 pet.
Wanneer men het brievenvervoor over zee en dat per
zoogenaamde districtspost (zie het verslag van 1883, blz.
7 2 , zoomede Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3875)
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uitzondert, was bij het einde van 1887 het. brieven vervoer
op .lava en Madura geregeld over eete uitgestrektheid van
3G78 K.M. i>o trajecten die met een dienst van eens of
meermalen per dag waren bedeeld, besloegen eene g e 
zamenlijke lengte van 2160 K.M., die met een dienst aesmaal
per week (dagelijks behalve des Zondags) 898 en die met
een dienst driemaal per week 314 K.M. Voor de buitenbesittingen was — met uitzondering van bet vervoer over
zee en van sommige meerendeels door postprauwen b e 
diende trajecten in de residentiön Palembang en O .stkust
van Bumatra, ZOOmede op Borneo en Celebes, waarvan de af
standen niet bekend waren — het brUvenvervoer bij het
einde van 1887 geregeld over 626U K. . •). Met uitzon
dering van de trajecten Kotta Radja - Olehleh (5 K.M.),
en Laboe.m Deli - Medan - Bin ijei (:!9 K.M ), waarde dienst
eenige malen daags werd uitgeoefend, bestond iti de b u i 
ten bezittingen nergens een dageUjksebe dienst, terwijl een
diens r driemaal per week alleen is ingesteld ter Sumatra's
W e s t k u s t , op den postrit Padang - Padang Pandjaug Fort de K o e k - R a u - P a d a n g Sidempoean - Siboga (457 K M.).
De trajecten die tweemaal en die welke eenmaal per week
bediend werden, hadden respectievelijk eene gezamenlijke
lengte van 2154 en 2848 K.M., en die welke eens, t w e e of driemalen per maand bediend werden, besloegen te
zumen 76 ; K.M.
Over genoemde afstanden van 3678 en 6266 K.M. g e 
schiede het brieven vervoer aldus:

per spoortrein
over K.M.
„ tramUienst
,
, kar niet 2 paarden. . . „
n
• ■ 1 paard . . . ,
„
„ r postiljon met eigen
paird
„
„ postiljon met eigen paard „
„ postlooper
„
„ postprauw
„
met heerendienstplichtigen . „
K.M.

J a v a en
BuitenMadura.
bczittingcn.
1188
3 9 c)
104 b)
5 c)
91 t)
648 rf)
571 f)
n
391
673
103

»
Jt

3678

n
4 6 3 4 .o)
877 A)
6 2 0 i)

6266

o) Ter Oostknst van Sumatra, van Laboean Deli via Mcda
naar B:ndjci.
b) Namelijk tusschen Sainarang en Joana (87 K.M.) en tusschen
Goendih en Poerwodadi (17 K.M.).
c) Tusschen Kotta Radja en Olehleh.
</) Te znmen 5 ritten, allen uitbesteed, namelijk Bandong-Cheribon,
Cheriboa-Hekalont;an , Pekalongan-Sam;irang , Joana-Soerabaija e i
Probolinijgo-llezoeki.
e) Z(jnde de uitbestede rit Padang - Fort de Koek.
I) Hiervan de ritten Ambarawa-Poerworedjo (77 K.M.), KroijaBanjoemas-IJalapoelang (102 K.M.) en Weltevreden-Serang (85 K.M.)
besteed.
l) Hiervan de rit Rau - Padang Sidempoean - Siboga (420 K.M.
uitbesteed.
I) Hieronder de uitbestede trajecten Palembang-Lorok, Palem
bang - Sekaijoe en Palembang - Tandjong Radja (te sassen 213 K.M.)
i) Hiervan 479 K.M. op Banka en 141 K.M. op Billiton.
Behalve op de trajecten, bedoeld in de noten d-h hierboven,
I was het brieven vervoer ook uitbesteed tusschen Palembang
| en Pangkallan Benteug (van welk traject de afstand niet
I is opgegeven), zoomede het vervoer over zee tusschen
Soerauaya en Kamal (Madura), tusschen Banjoewangi en
j Boeleleng (Bali) en tnsschen Amboina, Saparoea, Amahei
1
en Wabaai (Molukkeu). Ook waren uitbesteed de plaatse
lijke diensten ie A m b a r a w a , Bandong, Prooolingo, Sam a r a n g , Soerabaija, Soerakarta en Padang.
Op de lijnen Batavia-Serang-Anjer, Bandong-Samarang,
Joana-Sierabaija , Probolmggo-Bezoeki, Ambarawa-Poer
woredjo en Banjoemas-Balapoelang (Tagal), zoomede op
eenige binnenwegen in de residentiën Kadoe, Bagelen,
Banjoemas, Pa^oeroean , Probolinggo en Madioen , is in

') Op Sumatra over 3896, op Banka sn Biliton over 620, op
Borneo over 1016 en op Celebes over 734 K.M.
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tfo aannemingen van liet brievenvervoer tevens begrepen —
of wordt, ingevolge afzonderlijk gesloten contracten , door
particulieren voorzien in — het verstrekken van beenen*
niogeu ann dienstreuigers, terwijl op de genoemde postlijnen het, rleu aannemers is vrijgelaten passagiers met de
brievenpostkarren te vervoeren.
Nieuw» soorten van frankeer- en portzegels werden in
1887 net ingevoerd. Alleen werd de b"eltenisdes Konings
op de frankeerzegels van 1 cent door het cijfer 1 vervangen,
zoodat thans al de frankeerzegels beneden de 10 cent
(namelijk die van 1 , 2 , 2'/ f en 5 cent) in het midden een
groot cijfer dragen. Dit is thans ook het geval met de
zegelstempels der binnenlandsche (enkele) briefkaarten van
5 cent en der buitenlandsche briefkaarten van 7'/j cent.
In verband met do op blz. 164 hiervoor bedoelde verlaging
van bet port der mailbrieven in het verkeer van Indiëmet
Nederland werden , in het begin van liet loopen Ie jaar,
frankeer- en portzegels van 30 cent en briefomslagen met
een ze^elsteuipel van 15 cent aangeschaft.
Het aantal depothou Iers van frankeerzegels en verdere
postwaarden , dat in 1885 17 eu in 1886 14 bedroeg, bleef
in 1887 on veranderd.
Art. 11 van het reglement voor den postdienst in Nederlandsch-Indië (Indisch Staatsblad 1881 n°. 139) werd bij
ordonnantie van 24 December 1837 (Indisch Staatsblad
n°. 246) aangevuld met de op blz. 164 hiervóór reeds bedoelde voorziening tegen het namaken enz. van buitenlandsche postzegels.
Art. 32 der in Indisch Staatsblad 1881 n°. T2i opgenomen
» Algerneene bepalingen " ter uitvoering van bovenbedoeld
reglement werd in Augustus 1887 (Indisch Staatsblad
n°. 150) in dier voege aangevuld dat gedrukte stukken ,
kaarten, enz., door den administrateur van het depot
van boeken en andere leermiddelen voor liet inlandsch onderwijs aan bijzondere personen verzonden wordende,
van de betaling van port zijn vrijgesteld, terwijl in Januari ^ 8 3 (Indisch Staatsblad n°. 24) evenzeer vrijdom
van brief port werd toegestaan voor de briefwisseling tusechen de eigenaren of beheerders van particuliere landerijen
in de residentie Ivrawang , voor zoover zij op die landerijen
gevestigd zijn, met den resident van dat gewest omtrent
aangelegenheden 's lands dienst betreffende. Ook onderging
art. 58 der bedoelde «Algerneene bepalingen" de op blz.
164 hiervóór bedoelde wijzigingen wegens het port der
mailbrievtn (Indisch Staatsblad 1888 n*. 63).
Slat.'stiei. Zooals uit de volgende cijfers blijken kan
(alle nader gespecificeerd in bijlage MM), werden in 1887
in het binueulandsch verkeer meer gefrankeerde en ongefrankeerde brieven en dienstbrieven verzonden dan in 1886.
Ook het aantal der verzonden documenten en dat der andere
drukwerken dan nieuwsbladen nam aanzienlijk toe, doch
daarentegen verminderde het aantal der nieuwsbladen en
dat der monsters. In het buitenlandsch verkeer namen de
getallen der verzonden en ontvangen brieven, der drukwerken (nieuwsbladen daaronder begrepen) en der documenten toe, doch verminderden die der monsters en der
ontvangstberichten. Het aantal der aangeteekende stukken
nam zoowel in het binnen- als in het buitenlandsch verkeer aanzienlijk toe. Ouk het aantal der postwissels in beide
verkeeren bleef vooruitgaande, maar het gemiddeld bedrag
der op deze wijze overgemaakte gelden daalde voor de
binnenlandsche postwissels van f 51.37 in 1885 en f49,79
in 1886' tot f 48,59 in 1887, en voor de buitenlandsche
jst wissels van f 55,50 in J885 en f 55,44 in 1886 tot
52,81 in 1887.

r

1885.

1886. a)

1887. o)

1». BRIEVEN, DRUKWERKEN, ENZ.

a. Binncnlandsch verkeer.
Aantal gefrankeerde brieven . .
„
ongefrankeerde brieven .

3 00*3*8
353 789

3 053 67*
353 493

3 313 090
26* 283

Totaal der portbetalende brieven

3 358 037
1 00*975

3 306 166
955 635

3 577 372
1 00*593

* 363012

*361 801

4 581964

1885.

1886. a)

1887. a)

3 646 707
II M t
3 487

3 086 506
35 131
7*70

2 938 I M
33 218
9 354

3 675 823

3 029 107

3 980 777

283 112

287 397

310 596

725

476

751

431 203
472 819

147 5*0
452 060

518 426
464 783

90*022

899 600

983 209

108 887
19 383
720

111 205
26 0i7
1 100

118751
24 870
1 768

64 5C2

67 903

75 987

615

579

374

115 837
2*683
5Q**

118 094
25 518
11 401

120 840
26 235
19 187

1*6*5*

155 013

166 252

796 981

S2.I 337

913 092

*3 537

46 486

49 351

8*0 518

875 833

961 443

13 873

13 079

12 060

42 23 7

42 492

40 666

56 110

55 571

52 726

Aantal nieuwsbladen en verdere

Aantal aangeteekende stukken
(reeds on Ier dt voorgaande
opgaven begrepen)
. . . .
Aantal onUangstbeiichten voor
aangeteekende stukken . . .

>'. Buitenlands!Ii verkeer.
Aantal ontvangen brieven.
.,
verzonden brieven.

.
.

.
.

Drukwerken (gewicht in
OntK.O.)
Aantal monsters
. . . .
ken
„
documenten . . .
„
aangeteekende
stukken (re-ds onzonder de voorgcande
den
opgaven begrepen)
te
„
ontvangst berichten
voor aangeteekenmen
de stukken . . . i
2°. POSTWISSELS EN Q.UITANTIE3.

Aantal binnenlandsche postwissels
,,
buitenlandsche
„
„
quitanties ter invordering.

3*.

BRIEFKAARTEN,

Aantal verkochte
„

,,

4".

t)

binnenlandsche
briefkaarten .
buitenlandsche
briefkaarten .

REBUTEN.

Aantal onbestelbare brieven . .
,.
geweia-erde brieven en
onafgehaalde poste-restante—

5*.

ONTVANGSTEN, c)

Porten van ongefrankeerde en ontoereikend gefrankeerde brieven en verdere stukken d). .
Recht op afgegeven binnen- en
buitenlandsche postwissels . .
Verkochte frankeerzegels, briefkaarten en briefomslagen e) .
Verschillende ontvangsten. . .
Passagegelden (wegens personenvervoer per brievenpostkarj f).

f

f

57 021

f

51 572

f

49 563

96 800

97 397

96 496

671 386
901

678 580
2 723

704 403
3 084

53*

234

826 5*3

f

830 506

n

f

853 546

a) De cijfers over 1886 zijn verbeterd, die over 1887 zijn nog van
voorloopigen aard.
b) De verkochte briefkaarten met betaald antwoord zijn hier dubbel
in rekeni .g gebracht.
c) Namelijk de gewone ontvangsten der brievenposterij. De ontvangsten wegens opruiming van afgekeurde trekdieren en materieel, wegens
beboeting van personeel, en andere toevallige baten (waaronder ook de
verkoopprijs van trekdiercn en materieel afkomstig van postritten,
waarvan de bediening aan aannemers overging) zijn hieronder niet
begrepen Deze verschillende ontvangsten leverden in 1885 f 4344 , in
1886 (volgens verbeterde opgaaf) f 3680 en in 1887 f 12 008 op.
d) De opbrengst der in 1887 verbruikte porrzege's is met f 15 541
verminderd wegens afgeschreven porten van onbestelbare, geweigerde
en aan een nader adres verzonden niet- of ontoereikend gefrankeerde
brieven en verdere stukken. Over 1885 is te dier zake in mindering
gebracht f 16 541 en over 1886 (volgens verbeterde opgaaf) f 16 377.
e) De geldswaardige bedragen der portzegels (zie da voorgaande noot)
zijn niet bij die der frankeerzegels gevoegd. maar als geheven porten
verantwoord.
f) De gelegenheid om met den gouvernements-brievenpostwagen
te reizen bestond in 1887 niet meer.

2.1
Koloniaal verslag- van 1888.
§ 3.

Pa'irdenposttrij.

Zooals reedt in 't vorig verslag (blz. 132) ia vermeld ,
hield de gouvernement.—paurdenposterij, door de uitle>1<:ding van het personenvervoer tusschen Batavia en Anjer,
met ingang van 1 Januari 1887 geheel op te bestaan.
De zoogenaamde biimenlandsche paardenposterij (namelijk
die op de binnenwegen), welke aan liet beheerder hoofden
van gewestelijk bestuur is overgelaten, onderging in 1887
geen verandering. De voor het onderhoud van deze posterij
voor gouoemd jaar beschikbaar gestelde gummen beliepen ,
evenals voor 188(5, te zamen f 158 92"), zonder de kosten
van voeding der paarden, ad p. m. f117 000. In het laatst
van 1887 werd echter liet vervoer van gouvernementsreizigers in de residentifin Tagal, Banjoemas en Hagelen
uitbesteed, waurdoor de bovenbedoelde sommen voer 1888
met respectievelijk f 14 472 en p. in. f 8900 zijn kunnen
worden verminderd.
In het volgende staatje worden opgaven aangetroffen
omtrent het gebruik in de laaiste drie jaren van de binnenlandsche paarden posterij gemaakt.
Ontvangsten:
wegens
wegens
JAREN verstrekverstrekkingen aan kingen aan
dienstreiziandere
gers. a)
reizigers.

Aantal verstrekkingen:

Te
zamen.

aan
aan
Te
dienst- andere
reizi- reizi- zamen.
gcrs. gers.

5715

f 2G3 209

9219

176

9 395

26G 227

5 433

271 660

8 927

160

9 087

292 714

3 887

296 601

9314

116

9 430

1885

f Wl 494

i) 1886
i)1887

f

a) Dicnstreizigers hebben het kosteloos gebruik der paardenposterij.
De in deze kolom uitgetrokken sommen zijn dus slechts als fictieve
ontvangsten te beschouwen; zij stelten het bedrag voor, dat wegens
dezellde reizen door particulieren zou betaald zijo.
b) De cijfers over 1886 berusten op verbeterde, die over 1887 op
voorloopige opgaven.

§ 4. Tele<jrafe?i M telephonen.
De in de nieuwe telegraaflijn van de West- naar de
Oostkust van Sumatra gelegen post- en telegraafkantoren
(zie blz. 133 van het vorig verslag) werden achtereenvolgens op de volgende tijdstippen vcor het telegrapbisch
verkeer geopend: Goenoeng Toewa (Padang Lawas) in
aansluiting met Padang Sidempoean (Tapanoli) op 15 October, Bandar Klippa of Bandar Chalipah iSerdang) en
Medan (Heli) in aansluiting met elkander, op 20 November,
Rantau Prapat (Laboean Batoe) in aansluiting met Goenoeng
Toewa, op 10 December 1887 en Tandjong Balei (Assahan)
in aansluiting met Kantau Prapat, mede op laatstgemelden
datum. De verbinding tusschen Tandjong Balei en Bandar
Klippa werd op 15 December voltooid, waarna de geheele
lijn van Padang Sidempoean naar Melan, lang 497 K.M.
(zie ook de volgende hlz.), op 17 Decemher 1887 voor het
algemeen verkeer kon worden opengesteld. Tegenover de
opening van deze 5 nieuwe kantoren van de gouvernements telegraaf op Sumatra, stond de intrekking van de 2
in Groot-Atjeh Sinds de oprichting door de militaire autoriteit van telephoonlijnen aldaar ter verbinding van de hoofdvestiging Kotta Radja met de verschillende militaire posten
(verg. het verslag van 1885 blz. 145 noot 2), tut bet
gebruik van welk gemeenschapsmiddel ook de marine is
toegelaten, was namelijk de telegraafdienst tusschen Kotta
Radja en Olehleh voor gouvornementsgebruik geheel overbodig geworden, en vermits hieraan voor particulieren
geen behoefte bestond, werd bij Indisch besluit dd. 21
November 1887 n*. 3 bij beide genoemde postkantoren de
telegraafdienst opgeheven.
Op Java kwam in 1887 in het aantal kantoren van de
gouvernements-telegraaf alleen deze verandering dat op 1
December te Djombang (Soerabaija) een post- tevens telegraafkantoor werd opengesteld, waardoor het spoorwegtelegraafkantoor aldaar kwam te vervallen.
Daarentegen werden op 31 Augustus 1887, kort na de
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openstelling van den staatsspoorweg van Djokjoknrta naar
Tjilatjap , 24 nieuwe gpnorwegtelegraaf kantoren geopend ,
waarvan 7 (die te Kaliuienoer, Kedoeudang, Patoekan ,
Rewoeloe , Sedaijon , Sentolo en Wates) in aansluiting mot
het post- en telegraaf kantoor te Djokjoknrta ; 5 (te Boetoeh ,
Djenar, Koetoardjo, Ifoeutiltn en Wodjo) met dat te
Poerworedjo; 7 (te Gombong, Idjoe, Koetowinangoen,
Premboen , Soempioeh , Sokka en Sroeweng) met dat te
Karanganjar , en 5 (te Goemilir . Easoegihan , Kemrandjen,
Kroija en Maos) met dat te Tjilatjap.
Wat de telephoonkantoren betreft, verviel dat te Koetour I ju (Uagelen) bij de openstelling van het zooeven bedoelde
spoor wegtelegraafkantoor te dier plaatse. ') Daarentegen
werden in 1887 8 nieuwe telephnonkantoren op Java geopend, als: te Trenggalek (Kediri) op 25 Maart, Blora
(Rembang) 1 April, Pandeglang (Bantam) en Soekoredjo
(Samarang) 20 April, Koeningan (Cberibon), Poerwokerto
en Poerboliig.ro (bei Ie in Banjoemas) 1 J u n i , Madjalengka
(Cberibon) 1 J u l i ; en 2 op Sumatra, als: Paijakombo 5
Mei , en Solok 15 December (beide in de Padangsche Bovenlanden).
In verband met een en ander waren er bij het einde van
1887 op 93 plaatsen (tegen 89 bij het einde van het daaraan
voorafgegane jaar) kantoren van de gouvernements-telegraaf,
waarvan 69 op Java en 24 op Sumatra. Verder waren nog
op 2 plaatsen (Batavia en Tandjong Priok) hulpkantoren
van dezen tak van dienst. De kantoren Tjipannas (Breanger
Regentschappen) en Lengkong (Soerabaija), die slechts bij
bijzondere gelegenheden geopend zijn, tellen in deze cijfers
niet mede; het eerste was in 1887 in het geheel niet geopend,
het an lcre gedurende 148 dagen. Overigens kou men zich
in 1887 op Java nog op 103 plaatsen (tegen 80 in 1886)
door middel van de telegraaf der staatsspoorwegen, en op
Java en Sumatia op 19 plaatsen (tegen 10 in 1886 allen
op Java) door middel van gouvernements-telephoonlijneii,
| van de gouvernements-telegraaf bedienen. Deze 103 spoorwegtelegraafkantoren en 19 telephoonkantoren ressorteerden
respectievelijk onder 20 en 15 gewone telegraafkantoren.
Door de opening op 1 Januari 1888 van een telephoonkantoor te Magettan , in de residentie Madioen op Java,
is thans het aantal telephoonkantoren op 20 gebracht.
Zooals reeds in vroegere verslagen is medegedeeld , kunnen
hij alle postkantoren op de buitenbezittingen telegrammen
worden aangenomen ter verzending door de NederlandsehIndische telegraafkantoren , of door de op Pinang en Singapore gevestigde kantoren der «Eastern Exteusion Austral
asia and China ïelegraph Company ".
De gemeenschap langs den telegraafkabel in straat
Soenda (van Anjer naar Kahanda) werd in 1887 niet gestoord. De kabel bleef in uitstekenden toestand verkeeren.
Op 27 Februari jl. werd, krachtens machtiging der Indische Regeering, met de genoemde Engelsche telegraafmaatschappij , eene overeenkomst gesloten voor de levering
en uitlegging van een telegraafkabel van Tandjong Batoe
(Landangan) in de residentie Bezoeki (Oost-Java) langs
Boeleleng (Bali) naar Makasser (Celebes), ter lengte van
445 Engelsche mijlen , namelijk 20 mijlen type A (»shore
end") en 425 mijlen type B (»deep sea cable"), en zulks
voor eene som van 85 000 p. st. Voor het diepste gedeelte
der Java-zee bleek het echter nader wenschelijk eene
eenigszins lichtere kabelsoort dan het type B te bezigen,
om bij latere herstellingen niet te veel bezwaar bij het
ophalen te ondervinden , en daar tevens voor dit zeer diepe
gedeelte meer kabel noodig was, dan waarop men aanvankelijk gerekend had, werd bij suppletoir contract van
24/28 April j l . , zonder verhooging van betaling, de levering bedongen van 247 mijlen type C (»main cable"),
tegen vermindering van de hoeveelheid type B met 230
mijlen. De lengte van de te leveren kabels werd alzoo gebracht op 20 Engelsche mijlen type A, 195 type B en
247 type C, te zamen 462 Engelsche mijlen. Verder heeft
de Maatschappij op zich genomen het leveren en leggen ,
tegen een prijs van 100 p. st. per 1000 Engelsche voet (of
per 0.305 K.M.), van p. m 13 K.M. ondergrondsche pijpgeleiding van Tandjong Batoe (Landangan) naar het naburige
telegraaf kantoor te Sitoebondo, alsmede van het landings') Het telephoonkantoor de Gombong (Baeclen) werd, b(j de op
richting van een spoor wegtelegraaf kantoor aldaar, niet opgeheven,
zooals reeds in noot 2 op blz. 161 biervóór is aangeteekend.
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punt nabij Mukasser tot liet telegraaf kantoor altaar. Heeds
spoedig daarop is zoowel op Java als op üelcbes met het
aanbrengen vau deze pijpgeleiding begonnen , en volgens
een , tijdens bet ter perse lijn van dit gedeelte van liet
verslag, van do Indische Begeering ontvangen telegraphiseh bericht, dd. 17 Oetober, was toen sedert weinige
dagen de kabel met goed gevolg uitgelegd. Over de uit
breiding der formatie van liet personeel van den post- en
telegraafdienst ten belioeve van «ie liieibeloeide telegraaf
verbinding ie reeds gehandeld op blz. 162 hiervóór.
Het voornemen bestaat om ook het eiland Madura met
Java in telegraphieehe verbinding te brengen, door een
kabel te leggen van Grissee (Soerabfdja) naar Tandjoengan,
aau de overzijnde op den Madura-wal, en van daar eene
telegraallijn te ■pannen over Bangkallan en Pamakasaan
naar Sumauap, met eene telephoonlijn van Pauiakasnn
naar Sampang. Üa postkantoren te Pamakasaan eu Su
mauap en het bulppostkantoor te Bangkallan worden dan
post- en telegraaf kantoren, terwijl het hulpp istkantoor te
Sampang tevens telephoonkantoor wordt. Voor den kabel
door straat Madura (o. in. 2'/j Bngelsohe mijl) zal gebruik
worden gemaakt van overschotten van den straat-rfoen lakabel (zie blz. 1153 van het vorig verslag)
De voorgenomen invoering van den vollen dagdienst op
de telegraaflijn van Padang naar Batavia (zie bis. 162
hiervóór) zal tevens aan de nieuwe lijn van de West
naar de Oostkust van Suniatra ten goede komen. Het ligt
in de bedoeling deze lijn van afadan tot Laboeau Deli
(Sumatra's Oostkust) door te tivkken , en alsian het post
kantoor ter laatstgenoemde plaats rot post- en telegraafkautoor te verheffen.
Met betrekking tot den telephoondienst is verder aan te
teekenen dat reeds in /eginsel besloten is om nog 2 telephoonkantoren op te aiohten (ongerekend het hooger be
doelde te Sampang op lladura), en wel op Java te Toeren
(residentie Pasoer.;cm), in aansluiting met het spoorvegtelegraafkantoor lialang, en op Sumatra te Loeboe Selasi
(residentie Padangsohe Bovenlanden), welk kantoor wordt
ingeschakeld in de reeds begaande telephoon-verbinding
tusschen Padang ei; Solok. Zooals reeds gemeld is op -Az,
10 hiervóór, zullen voorts iu de residentie Tap.noli (Su
matra) rte standplaats van den controleur van Toba en
die van den controleur van Bilindong, namelijk Lagoe'.oti
en Taroetoeng, telephonisch worden verbonden met het
gouvernements-telegraufkantoor Siboga.
Op Java vermeer.terde de lengte der lijnen en draden in
1887 hoofdzakelijk door den aanlog van nieuwe tclephooulijnen en voor een klein gedeelte door de verlegging langs
de nieuwe spoorlijn van de telegraafdraden tusschen Djokjokarta en Tjilatjap, en op Sumatra in de eerste plaats
door den aanleg vau de ruim 497 K.M. langetelegraafliju
ter verbinding van de West- met de Oostkust (van Padang
Bidempoean naar Mednn) en verder door net spannen van
telephoonlijnen tusschon Padang en Solok en tusscben Fort
de Koek eu PaUakombo. liij liet maken van de bedoelde
telegraafverbinding dwars door Sumatra, waarmede drie
werkafdeeUngen waren belast, aan wie van Batavia uit
de noodige. inlandsche werklieden waren toegevoegd, wer
den op een groot gedeelte van het tracé buitengewone
moeilijkheden oudervon'ien, vooral wat het vervoer van
het materieel betreft. Tevens had Let personeel (ook de
Javaansche werklieden) veel met ziekten te kampen.
In de volgende opgaaf is de lengte der lijnen en draden
bij het einde van 1887, vergeleken met hetzelfde tijdstip
van 188'i, voor Java en voor Sumatra afzonderlijk vermeld.
Lengte der lijnen
(in K.M.).
Uit. 1886. Uit. 1887.
....
l Java
3G45.01
3808.06
T
Landhjnen . j S u m a t r a . , 2042.77
2020.16
Te z a m e n .
Kabel tusschen Java
Sumatra
Totaal

5687.78

6408.12

Draadlengte
(in K M )
Uit. 1886. Uit 1887.
5045 33
5040.74
2108.47
2705.80
7753.80

804Ü.60

en
57.08

57.08

57.08

57.08

5745.76

0556.10

78.11

8704.58

Op de vier kabels der booger genoemde telegraufmnatschappij (écn van rJatavia en eéu van Banjoewangi naar
Singapoia eu twee van Banjoewangi naar ?.>rt D.irwiu
in het noorden van de kolonie Zuid-Australië) werd in
den loop van 1887 do gemeenschap niet verbroken. In
Juli jl. zijn echter do i;ei1e kabels naar Australië ge
stoord. De maatschappij is nu voornemens een derden
kabe] naar Australië, te leggen , en wel van Banjoewangi
naar de Boebuck-baai (in (ie kolonie West-Australië), ter
lengte van ongeveer 1000 Bngnlsobe mijlen.
Omtrent het gebruik in 1887 van de gouvt-rnements; telegraaf gemaakt, valt liet. volgende me Ie te deelen.
üe totale opbrengst der betalende binnenlandsclie tele
grammen beliep, volgens de nog niet afgesloten rekening
over 1887, f 410 14(3, tegen f 4i8 108 en f 414 072 vol
gens de definitieve opgaven over 18S5 en 188(5. Deze ver
mindering in de opbrengst wordt aan den gedrukten toe
stand vau handel en nijverheid toegeschreven. Het ge
middeld aantal woorden per betalend binnenlandsob telei gram, in 1884 bedragende 14.59, daalde in 1883 tot 13.99,
in 1881) tot 13.57 eu in 18.S7 tot 13.03, terwijl d" gemid
delde opbrengst per telegram, in 18S4 f 1,62, in 1885
f 1,60 en in 1886 f 1,56, over 1887, volgens de voorloopig
bekende opgaven , op p. in. f 1,65 gesteld wordt. De ge
middelde opbrengst per woord bleef echter steeds stijgende.
Terwijl die opbrengst in 1831 , onder het oude tarief,
slechte f 0.06*, eu in 1882, toen het nieuwe tarief ge
durende de laatste drie maanden van dat jaar in werking
was, niet meer dan f 0 074 bedroeg, om reeds in 1883
(het eerste, jaar van de volle werking van het woordtarief)
tot f 0,10» te stijgen, was zij in 1884 f 0,11', in 1885
f 0,11 4 , in iS.Stj f 0,115 en in 1887, volgens voorloopigo
opgaven , f 0,11'.
Vau bet denkbeeld om voor de Zondagsdienst in het
binnenlandsob telegraafverkeer een bijzonder (hooger) tarief
aau te nemen, is reeds gewag gemaakt op blz. 163 hiervóór.
De verzonden en ontvangen buitenlandscbe telegrammen
leverden in de laatst verloopen drie jaren , na aitrekking
vau bet aandeel van andere telegraaf-administiatiëti , achter
eenvolgens f 29 700, f 28 368 en f 28 916 op eu toonden
dus in 1887 een geringen vooruitgang in de opbrengst
aan, de doorgezonden telpgrammen brachten achtereen
volgens f 39328, f 41 255 en f 48 638 op, waardoor de
totale opbrengst van het buitenlandsch verkeer van f 69 028
in 1885, en f 6.» 623 in ;886, tot f 77 554 in 1887 steeg.
Het gemiddelde woordental der verzonden eu ontvangen
buitenlandscbe telegrammen beliep in 1885 9.39, in 1886
9.14 en in 1887 8.73, en de gemiddelde opbrengst achter
eenvolgens f 0,69*', f 0,70s en 0,'>8!', terwijl de doorge
zonde:1 telegrammen in geuoemdo drie jaren gemiddeld
bestonden uit respectievelijk 11.06, 12.15en 1232woorden
en aan de lodisöbe administratie eene opbrengst gaven
van gemid.deld f 0,80', f 0,90' en f 0,924 per telegram.
Van de in Juni ,1885 opengestelde gelegenheid tot het
verzenden van dagbladtelegrammen van Londen naar
Australië* tegen een verlaagd tarief (zie het verslag van
1885 blz. 144) werd ook in 1887 weiter geen gebruik ge
maakt, soodat zoowel voor de ontvangen eu verzonden
als voor de doorgezonden buitenlandscbe telegrammen het
aan rTederlandscb-IndiQ toekomende bedrag van f 0,07* per
woord in rekening is gebracht. De werkelijke opbrengst
was echter in 1885 f 12^5 minder dan de naar genoemden
prijs berekende opbrengst, hoofdzakelijk ten gevolge van
gedane terugbetalingen wegens kosten van herhaling vau
verminkte telegrammen, terwijl daarentegen die opbrengst
in 1886 (volgens eene verbeterde opgaaf) f 490 en in 1887
f 1296 hooger was, doordien , zooals reeds in 't vorig ver.
slag (blz. 133) is herinnerd, de ontvangsten voor herhaling
van telegrammen, voor zoover die niet moeten worden
terugbetaald, ten bate blijven van de administratie die ze
ontvangen heeft.
Een driejarig overzicht van het telegraafverkeer vindt
men in de meervermeide bijlage MM, waaraan de volgende
hoofdcijfers worden ontleend.
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1886.
(Verbeterde opgaven.)

1885.

1887.
(Voorloopige opgaven.)

|Hl

Bijlage C.

Gcza
Geza
Aantal
Aantal
Aantal
meuiyk
menlijk
Op
Optele
tele
tele
aantal brengst, a)
aantal brengst. a)
grammen. woorden.
grammen. woorden.
grammen.
Binncnlandschc betalende telegrammen .

264 774 3 693 042 f414 072
922 865
69 623;
85 876

.

279 566 3 911655 f448 108
91 100
930 704
69 028

.

370 666 4 848 259 f 517 136'

.

264 180 3 442 807 f 4 1 0 1 4 6
94 858 1 01C 773
77 554

1

1
Te zamcn.

350 650 4 515 907 f483 095

Op
brengst, a)

1

I

1
359 038 4 459 580 f 487 700

|
Binnenlandschc regeeringstelegramnien r).

28 553

947 450 f 107 263

399 219 5 795 709

<0

917 995 f 1 0 7 817,

27 807

378 457 5 433 902

26 898,

927 017 f 101 079

385 936 5 386 597

<i)

«0

a) Voor het buitenlandsclt verkeer is alleen de netto-opbrengst uitgetrokken. De bruto-ontvangst ter zake van dit verkeer heeft bedragen:
in 1885 f 593 176, in 1886 (volgens verbeterde opgaven) f 542 537 en in 1887 f 528 673, waarvan wegens terugbetalingen en als aandeel
van andere telegraaf-administratiën uitbetaald werd in eerstgenoemd jaar f 524 148, in 1886 (mede volgens verbeterde opgaven) f 472 914
en in 1887 f 461119.
b) Ruim de helft der buitenlandse/te telegrammen werd slechts doorgezonden, waarvan in de richting van Singapore naar Australië nagenoeg
evenveel als omgekeerd. Van Java en Sumatra waren afkomstig: in 1885, 1886 en 1887 achtereenvolgens 21697, 20 629 en 20 886 buitenlandsche telegrammen, en voor Java en Sumatra bestemd: achtereenvolgens 20 798, 19 698 en 21318 (verg. bijlage MM).
c) Hieronder zijn niet begrepen de diensttclegrammcn (zoogenaamde dienst- of postnota's); zie daaromtrent byiage MM.
trokken opbrengst der regeeringstelegrammen is als fictief te beschouwen.

De uitge

d) De opbrengst wordt hier oningevuld gelaten, daar zy voor een gedeelte, namelijk voor zoover betreft de binnenlandsche regeerings
telegrammen, fictief is.

De binnenlandsche betalende telegrammen waren , naar
gelang van hun inhoud, te verdeelen als volgt:
1885.
Handels-en scheepvaart-telegrammen. . . 104795
Dagblad-telegrammen
Telegrammen van gemengden aard. . .

188C.
104750

1887.
112211

2 824

1 853

1 874

. 171947

158 165

150 095

Tezamen . . . 279 566 264 774 2G4 180

waarvan in de Nederlandsche en vreemde talen
en in de inlandsche talen
Te zamen als voren

171851 155 319 156 304
107 715 109 455 107 876
279 566 264 774 264 180

In de voorgaande cijfers is ook begrepen het verkeer
zoowel met de spoorweg-telegraafkantoren, als met de
telephoonkantoren.
In welke mate de laatstbedoelde (telephoon-)kantoren tot
het verkeer bijdroegen , kan uit het volgende overzicht
blijken.
1886. ■ ;

1885.

1887. a)

Aantal
Gezamen Aantal
Gezamen Aantal
Gezamen
tele
lijk aantal
tele
lijk aantal
tele
lijk aantal
grammen. woorden. grammen. woorden grammen. woorden.
Bij da gouverncments-telephoonkantoren werden :
aangeboden ter verzending naar de gouvernements-telegraafkantoren.

Te zamen

. . .

2978
2902

36 898
37 199

2 874
2013

. . . .

5970

74 097

5 787

Opbrengst (gerekend tot het ( ten bate van den post- en telegraafdienst

. .

Bovendien werd met de telephoonkantoren nog gewisseld (zonder betaling)

f 2 676
1 482
813

23 343

f

697

33 619
34 649

3 926
4 004

45 498
45 446

68 268

7 930

90 944

2 523
1 365
20 873

f

966

3 405
1 819
32 286

a) De cijfers over 1880 zijn verbeterd; die over 1887 zijn nog van voorloopigen aard.
4) Een aanzienlijk deel der met de telephoonkantoren gewisselde betalende telegrammen was echter niet voor het aansluitingskantoor maar voor
een verder gelegen kantoor bestemd of daarvan afkomstig. Vermits zonder de bestaande telephoongeleiding de meeste dier telegrammen niet zouden
zijn verzonden, kunnen de seinkosten over den verder af te leggen weg mede als opbrengst van den telephoondienst worden beschouwd. Doet
men dit, dan klimt de opbrengst tot ongeveer het drievoudige van de hierboven genoemde bedragen.

De particuliere telephoon-onderneming van de Nederlandsch-Indische Telephoon maatschappij zag ook in 1887
het getal harer geabonneerden weder klimmen, en wel te Batavia (daaronder ook Tandjong Priok, Weltevreden en Meester
Cornelis) van 257 tot 298, te Samarang van 117 tot 151
en te Soerabaija van 210 tot 227. Het aantal verbindingen (dat is: het aantal malen dat van de telephoon
door tusschenkomst van het centraalbureau werd gebruik
gemaakt) bedroeg in 1887 voor genoemde drie hoofdplaatsen respectievelijk 333 016, 114 223 en 206 689, of
gemiddeld 1117, 756 en 910 per geabonneerde. In 1886
waren deze totalen 294 002, 66 648 en 187 538 of gemiddeld 1144, 569 en 893 per geabonneerde. De brutoontvangsten over 1887 bedroegen voor Uatavia (met Tandjong Priok, Weltevredenen Meester Cornelis) f39 747,50,
voor Samarang f 19 877,50 en voor Soerabaija f31 065, te
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

zamen alzoo f 90 690, waarvan f9069, namelijk 10 pet.,
als cijns in 's lands kas werd gestort, tegen f 8414 over
1886 en f 8396 over 1885.
In het landschap Deli (residentie Sumatra's Oostkust) is
sedert 15 Januari jl., met vergunning van de Regeering (zie
vorig verslag, blz. 135, zoomede n°.4405 van het Bijblad
op het Indisch Staatsblad), mede een particuliere telephoondienst voor publiek verkeer geopend, en wel door de
Deli-Spoorwegmaatschappij, die in 11 harer stations en
halten centraal-telephoonstations beeft gevestigd, van welke
er 6, met namen Belawan, Laboean, Titipapan , Medan ,
Deli Toea en Timbang Langkat tevens als particuliere
telegraafkantoren zijn opengesteld '). Al deze particuliere
') In Juni jl. heeft ookde Java-Spoorwegmaatschapp(j vergunning
gekregen om van hare spoorwegtelegraaf door het publiek te doen
gebruik maken (verg. blz. 155 hiervóór).
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telephoon- eu telegraaf kantore» — sedert nog vermeerderd
d
mot een telegraafkantoor op de halte Soenggal — staan,
i,
wegens de doortrekking van de gouvernemeutstelegrauflijnu
tot Medan (zie blz. 1»7), tevens met het gouvernementstelegraafnet in verbinding. De reglementen voor dezen partiiculieren telephoon- en telegraafdienst werden door de Imiische
ie
Regeering goedgekeurd bij besluit dd. 4 December 1887 n°. 4.
i.
Voor elk telegram, tusschen twee kantoren der Maatschappij
ij
— onverschillig over welken afstand— gewisseld, zal door
>r
haar geheven mogen worden een vast recht van f 0,30, bene;vens f 0,06 per woord. De abonnementsprijzen voor telephoonicorrespondentie loopen van f 15 tot f 40 's maands per
sr
toestel, naar gelang van de geabonneerden , wegens hunn
belrijf, een geringer of drukker gebruik van dit middel
il
van correspondentie te verwachten is, waarbij ten aanzienn
van sommige categorieën rabat is toegestaan bij abonnement
it
voor meer dan één toestel. Op 30 April j l . bedroeg het
)t
getal aansluitingen 5 1 .
Vergunningen voor telephoonverbindingen tot eigen geibruik werden in 1887 verleend : 1°. aan een te Koe pang
g
(Timor) gevestigden aannemer voor de verbinding van zijnn
kantoor met de woning van den uitvoerder van zijnee
verschillende werken aldaar (Indisch heshnt dd. 14 April
'
1887 n*. 4 ) ; 2°. aan aan handelshuis te Peknlongan voor
eeuo verbinding met het tolkantoor ter plaatse (Indischh
besluit dd. 28 Mei 1887 n \ 23), en 3° aan den a Iministraiteur der suikerfabriek Kremboeng (afdeeling Sidoardjo,,
rosidentie Soerabaija) voor de verbinding van die fabriekk
met de spoorweghalte Toelangan (Indisch besluit dd. 177
December 1887 n°. 22). Al deze vergunningen zijn verleend[1
op de gewone, reeds vroeger vermelde voorwaarden, diee
hoofdzakelijk ten doel hebben het geheim der telegraafcorrespondentie te verzekeren.
Ten slotte is nog aan te teekenen dat ne firma te Batavia1
die indertijd (zie het verslag van 1878 blz. 147) haar handelskantoor in de stad met het gouvernemeutstelegraafkautoor te Weltevreden in verbinding had doen brengen,
en voor de bediening van dit haar eigen kantoor doorr
gouvernementspersoneel aan 'slands kas f500 's maands
uitkeerde, het ter zake gesloten contract met 1 JanuariS
1887 opzegde. Dientengevolge vervielen, zooals reeds op
blz. 162, noot 2, is gezegd, de twee tijdelijke commiezen diet
voor dit particulier telegraafkantoor in dienst waren.

91. Departement van financiën.
I.

§ 1.

FINANCIËN.

Begrooting.

a. Begrootingsweiten.
De wetten van 31 December 1887 (Nederlandsen Staatsblad T.S- 271 tot en met 274), hou lende vaststelling derr
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1888,
werden in Indië afgekondigd onder dagteekening van 10J
Januari 1888 (Indisch Staatsblad vfi. 4 tot en met 7). De»
splitsing in artikelen van de twee hoofdstukken der begrooting van uitgaven werd vastgesteld bij de Koninklijke5
besluiten dd, 3 Januari 1888 ns. 16 en 17 (zie de ns. 8 en 9'
van laatstbedoeld Staatsblad). De ontvangsten en uitgaven1
zijn geraamd als v o l g t :
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landsch-Indië toegewezen geieelte in de geldleening van
1883 (zie noot 1 hieronder).
Ten vervolge op hetgeen in de beide vorige verslagen
is gezegd nopens wijzigingen, welke de begrootingen voor
de jaren 1886 en 1887 tedert hare oorspronkelijke vaststelling hebben ondergaan , is thans aan te teekenen , dat
bij de wetten van 30 December 1887 (Nederlandsch Staatsblad n». 263 en 264, Indisch Staatsblad 1888 n* 50 en 51)
in de eerstgemelde begrooting eeoige nadere wijzigingen
zijn g e b r a c h t , die echter slechts op de cijfers van sommige
onderafdeelingen der beide hoofdstukke» van uitgaven van
invloed zijn , maar niet op het eindcijfer van die hoDfdstukken, en dat twee wetsontwerpen bij de Staten-Generaal
worden aanhangig gemaakt, die dezelfde strekking hebben
ten opzichte van de beide hoofdstukken van uitgaven der
begrooting van 1887. Overigens werden bij de wet van
31 Mei 1887 (Nederlandsch Staatsblad n°. 93 , Indisch Staatsblad n°. 155), ten laste van de bij laatstgemeMe begrooting
voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken sommen , crediete»
toegestaan, tot een gezamenlijk bedrag van f4211,89 8 ,
ter voldoening van ouverevend gebleven vorderingen, behoorende tot de dienstjaren 1876 t/in 1879 en 1881 t/m 1884.
b Begrootingsrekcningen.
De Indische begrootingsrekeningen over de jaren 1879,
1880 en 1881 (waarvan de uitkomsten reeds in het vorig
verslag, blz. 136, werden medegedeeld) zijn achtereenvolgens
aan de Staten-Oeneraal ingediend, onder dagteekening van
29 Februari, 1 Mei eu 16 Augustus jl. ') De rekening
over 1882, waarvan de indiening spoedig volgt, wijst de
volgende uitkomsten aan :
Ontvangsten in Nederland
f 37 493 891,58
a
, Indië
92 821 274,55
Totaal der ontvangsten. . . f 130 316166,13
Uitgaven in Nederland
f 24 872 805,71»
„
, Indië
124 710 091,46
Totaal der uitgaven . . . . f 149 582 897,17»
Nadeelig verschil
f 19 267 731,04»
W a t de latere jaren betreft. kan worden bericht dat de
rekening betreffende de in Indië gedane ontvangsten en
uitgaven over 1883 in do eerste helft van het loopende jaar
bij het departement van financiën is gereed gekomen en
reeds bij de Indische Rekenkamer in onderzoek is, terwijl
de oplevering van de rekening over 1884 nog vóór het einde
van 1888 door den directeur van financiën is toegezegd.
Als voorbereiding voor de opmaking der rekening over
1885 was in Indië een aanvang gemaakt met het vergelijken
van de registers der departementen vau algemeen bestuur
met de contróle-registers der Rekenkamer, welke arbeid
voorloopig alleen nog de uitgaven betrof, doch zich spoedig
ook tot de ontvangsten zou uitstrekken.
§ 2. Landskassen

in Indië en kasbeheer in

Nederland.

In verband met de verplaatsing , te rekenen van 1 Maart
1887, van den bestuurszetel in de residentie Oostkust van
Sumatra vau Bengkalis naar Medan, bij welke gelegenheid
te Beugkalis een assistent-resident werd geplaatst, is op
dezen bet kasbeheer overgegaan dat te Bengkalis tot dusver
door den gewestelijken secretaris werd gevoerd (Indisch
Staatsblad 1887 n°. 21). In het begin van 1888 is het beMiddelen in Nederland (hoofdstuk I der
heer over 'slands kas te Djokjokarta, waarmede tot dusver
Middelen)
f 31 286 876
Middelen in Indië (hoofdstuk II der
het l.oof.1 van plaatselijk bestuur aldaar was belast, in
Middelen)
104 448 684
handen gekomen van den toen voor 'teerst in dat gewest
f 135 735 560
' in dienst gestelden secretaris (Indisch Staatsblad 1888 n°. 11).
Uitgaven in Nederland (hoofdstuk I
De tijdige aanvulling van 'slands kassen leverde voor
der Uitgaven)
f 23 992 879 ')
de Indische administratie geene moeilijkheden op. In tegenUitgaven in Indië (hoofdstuk II der
stelling met hetgeen in de laatste jaren heeft plaats gehad,
Uitgaven)
117 292 481
141 285 360, kon in 1837 het opnemen van gelden bij de Javasche Bank
tegen onderpand van gouvernemeutsproducteu achterwege
Nadeelig verschil
f
5 549 800i blijven. Ontbieding van specie uit Nederland was evenmin
noodig. De versterking der betaalmiddelen kon zich in
te dekken, hetzij uit batige saldo's over vorige j a r e n , 1887 bepalen tot de reeds in 't vorig verslag (blz. 136) verhetzij uit hetgeen nog beschikbaar is van het aan Neder- melde zes wisselinschrijvingen van Februari t/m Juli, welke
') Hieronder f 1 854 000 als annuiteit voor rentebetaling en aflossing ter zake van het aandeel van Nederlandsch-Indië, nominaal
groot f46 350 000, in de 3'/; pets. Staatsschuld; zie de in 't vorig
verslag (blz. 135 noot o) aangehaalde wet van 16 April 1887
(Nederlandsch Staatsblad n". 58).

5
) De rekening over 1879 is gedrukt onder n°. 9 9 van de stukken
der zitting 1887-1888. Die over 1880 en 1881 ziin tot dusver niet van
de pers gekomen. Tijdens de inzending van het vorig verslag was
dit laatste ook het geval met de rekening over 1878. Deze komt
thans in de stukken der zitting 1886-1887 voor onder n°. 1 1 1 .
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te zamen opleverden f 3 113 190 Indisch Courant, legen
een gemiddelden koers van 101°" pet (in 't vorig verslag
werd bij vergissing opgegeven 101°" net.).
Ter voorziening in het geraamde Indisch tekort van 1888
heeft men in lndië tot dusver kunnen volstaan niet wissel*
afgifte tot een bedrag van f 1 043 806" Indisch Courant,
tegen een gemiddelden koers van 102**° pet. Deze som
■werd verkregen bij vier inschrijvingen , welke in de maanden
April en Mei jl. gehouden werden (zie daaromtrent nader
bijlage NN hierachter). Naar gelang van de verschillende
koersen waren deze wissels te verdeelen aldus:

Koersen.

100 pet.
101.8
102
102.2
102.3
102.4
102.5 N
Te zemen teiren eremiddeldl02«»»pct.)

Indisch Courant.

f

400
300
590
000
500
000
950

f

1 043 806

f

30
16
60
305
47
583

f

Nederl. Courant.

30
10
Cl
312
48
508

400,00
845,40
927,92
320,00
587,88
128,00
548,75

1 008 757,95

Omtrent het bedrag nan betaalmiddelen, bij het einde
van elke maand van 1887 in de Indische kassen voorhanden,
vindt men de gewone opgaven in de zoo even aangehaalde
bijlage NN. Blijkens die opgaven waren de gezamenlijke
kassaldo's: het Laagst pp :S0 Juli, namelijk f 17 874 558,
waarvan f4 048 340 aan bankpapier, f 9946624 aan n l veren standpeniiitigen, f 1358 705 aan zilveren pasmunt en
f 2 520 889 aan koperen munt, — het hoogst op 31 De
cember, toen zij geklommen waren tot f 30 603 959,
namelijk f 10 960 970 aan bankpapier, f 14 515 048 aan
zilveren standpenningen, f 2 218103 aan zilveren pasmunt
en f 2909 838 aan koperen munt. Onder de kassaldo's
rekenen ook , en wel tegen den laatstelijk in Maart 1885
getarifeerden koers van f 2,10, de nog voorhanden Mexicaansche dollars, welke muntsoort sedert December 1885
bij geen der landskaaten meer in betaling wordt finngenomen. Beliep bij het einde der jaren 1885 en 1886 de
hoeveelheid echtereen volgeus 611269 en 503 577 stuks,
op 31 December 1887 was de voorraad, door afzet l.ijna
uitsluitend aan naar China terugkeerende mijnwerkers van
Banka , gedaald tot 469 071 stuks.
De stand van de koloniale kas hier te lande maakte in
1887 slechts gedurende het eerste kwartaal voorschotten
uit 's Rijks schatkist noodig, ter zake waarvan aan rente ,
a 3.6 pet., vergoed is f 13 660,50. Wees de rekening met
's Rijk* schatkist op 31 Maart 1887 een saldo van f 1 1OSO00
aan ten voordeele van de Indische geldmiddelen, welk
credit-saldo gedurig aangroeide en op 30 .September 1887
(zie vorig verslhg blz. 136) gestegen was tot f 13 915 000,
later is de stand over 't algemeen niet ongunstiger ge
worden , daar bij het einde der onderstaande maanden het
ere iit—saldo (in ronde cijfers) afwisselde als volgt:
October
1887 f
November ,.
December „
Januari
1888
Februari
„
Maart
„

12 397 000
15 221000
16 390 000
14 144 000
13 102 000
15 823 000

April
1888 f
Mei
„
Juni
„
Juli
„
Augustus
„
September „

14 575 000
16 0*3 000
10 9U9 000
10 559(100
15 9S0 000
10 582 000
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Over de opbrengst van deze acht veilingen vindt men
opgaven in hoofdstuk O van dit vers.ag. De bestaande
verkoopvoorwaarden werden hij Indient] besluit dd. 1 Maart
1887 n°. 19 door nieuwe vervangen , waarbij O.a. do boete
voor to late betaling, evenzeer als de verschuldigde pakbuiehuur bij niet-tijdige efbaling der koffie, op een lager
boring1 U gesteld. Betreffende de bier te lande voor rekening
van het Gouvernement verkochte producten (koffie, tin en •
kinabaat) worden de uitkomsten van elke in 1887 en later
gehouden veiling mede in hoofdstuk ö verniel I , terwijl
een algemeen overzicht over 1887, ontleend aan de verent'
woording.~tukke.ii der Nederlan sche Handelmaatachappnj'),
wordt aangetroffen in bijlage OU bierachter. Volgens dat
overzicht brachten de te Amsterdam en te Rotterdam go
houden gouverneuientsveilingen op: bruto f 41 700 217 en
netto, dat is na aftrekking van de op de aflading, bet
vervoer en den verkoop gevallen kosten, f 3 8 435 506.
Deze laatste kosten ' ) , die een gezamenlijk bedrag van
i 3 264 651 vertegenwoordigden, waren te verdeelen als
volgt: kosten van aflading in Indiö f 18')9S7, prenu6n
van zee-assurantie f 143125 *), kosten van vervoer over
zee (van Java en Menado), waaronder ook de premiftn aan
de gezagvoerders, f 1 321 045, makelaars-courtage f388560,
registratierechten opcenten f309 499, pakhuishuur, reilingskosten , kassiersloon , wetenschappelijke bemoeiingen
enz. f 290 932 en commissieloon der Handel maatschappij
f 625503.
Voor de gonverneinentskoffie-aanvoeren ia in Januari jl.
de gebruikelijke tarra! erekening gewijzigd , ten einde die ,
althans in hoofdzaak, in overeenstemming te brengen met
de door belanghebbenden bij den koffiehandel te Amster
dam en te Rotterdam ingevoerde nieuwe tanaberekeninir
van voor particuliere rekening aangevoerde koflie. Terwijl
tot dusver voor de goavernemeDtakoffia 3 pet. tarra was
toegestaan, al/.oo per 60 KG. — bet normale gewicht van
een baal — 1.80 K G . , ;s nu voor de emballage een vast
gewichicijfer aangenomen, en wel van 150 KG. voor de
zak (de gewoonlijk voor de gouvernementskoflie gebezigde
zakken word.-n, bij aanschaffing, gekeurd op een gewicht
van 1 K.G. per stuk). Dit rixum van 1.50 K.G. tarra geldt
echter alleen voor gewone zakken ; mochten veel zwaardere
zakken voorkomen , dan wordt eene hoogere tarra toegestaan.
T.ctiachtbnjni. Van 1 Januari t/m 31 December 1887
vertrokken uit lndië 7i bodems (55 stoom- en 16 zeil
schepen) waarin door het Gouvernement scheepsruimte was
afgehuurd (in 't geheel ruim 16 185 last) voor het ver
voeren herwaarts van gouvernementspm iucten. Tin en
kiuabast werden uitsluitend van Java's noordkust ver
scheept; kof'tie voor bet meerendeel van daar en overigens
van Tjiiatjap op Java's zuidkust en ven een drietal plaatsen
in de residentie Menado. Noor het overbrengen van de
Menado-koffie in twee ladingen (per zeilschip) werd f 50
vracht per last betaald, en voor net vervoer van de van
Tjiiatjap veracbeepie koffie (per stoomschip) driemalen f 75
en viermalen f 80 per last. De stoom vracht voor de van
Java's noordkust afgehaalde koffie beliep in 1887 eens f 80
en overigens steels f 75 per last, en de zeilvracht, bij
inladiug aldaar, telkens f 30 per last. Kinabast werd
weder uitsluitend mei stoomschepen vervoerd , tegen f 70
; per last, en tin zoowel met stoom- als mot zeilschepen.
! In bet laatste geval bedroeg de vracht, meestal f 10 per
:
last, Benige malen ook f 7.50 en eene enkele maal f 7,25
per last. Aan de maatschappij > Nederland" werd voo" het

Het disconto, behaald met vervroeg!e betaling ren de
Indische gouvernementswissels (die eerst zes meenden na
dato betaalbaar zijn), is dan ook van Mei 1887 af weder i
verantwoord ten bate van de Inductie geldmiddelen. \ en
de in 1887 afgegeven wiss-ds werd ten voordeele ver die
geldmiddelen gedisconteerd een bedrag van f 1 595 665,37
en van de in 1888 afgegeven wissels (tot uit". September)
een bedrag van f 138 383,93, waarvoor wegens dieconto
a 2 pet. is ingehouden respectievelijk f 5277,96 en f fc63.
§ 3. Verkoop van producten.
Veilingen. Van de op Java aan het Gouvernenie.it ge
leverde kofiie werden in 1887, als naar gewoonte, in vier
veilingen 100 000 pikols te Batavia verkocht, terw.jl de
vier te I'adang gehouden gouvernem.'iitsveilii'gen van
Sumatra-koffie in gemeld jaar uit 76 698 pikols bestonden.

») Het met 1 Januari 188"> in werking getreden nieuwe commi.-siecontract niet de Hand. lm ats liapoij is voor een tweed" tijdvak van
vijfjaren, ingaande 1 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 5
November 1887 (Nederlandsen StaaMilad n°. 182, Indisch Staatsblad
1888 n". 3). Tevens is weder de bepaling genaakt dat de overeen
komst moet worden opgezegd, wanneer zn niet tijdig, dat is vóór 31
December 1892, voor een nieuw tijdperk door de wet wordt bekrachtigd.
') Over de kosten in lndië op de producten gevallen, ter zako
van inkoop, opschuring, vervoer naar de afschcepplaatsen, enz.
vindt men de gewone, niet de oogstjaren verband houdende, o p 
gaven in het reeds aangehaalde hoofdstuk O .
s
) Ter zake van de over 1887 verantwoorde producten werd aan prcmiën van zee-assurantie (over een verzekerde waarde van f 6 128 914)
in 't geheel betaald f IM MS, «aarvan ten laste van de in veilin«.' ver
kochte producten was te brengen f 143 lSfi en ten 1 iste van de ver
ongelukte of als beschadigd (buiten de veilingen) verkochte produc
ten f 13 424.
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vervoer van tin betaal! de eontrantUMl bodongen vracht
van f 30 per last; nan d; » Bottardamaoba Llwyd" f 2'J

per laat

De hoegrootheid van elke der 71 beladingen vindt uien
opgegeven in bijlage P P hierachter, waaraan de volgende
recapitulatie wordt ontleend.

Verscheepte hoeveelheden (in pikols):
STOOM- EN ZEILSCHEPEN

Aaatal

(allen onder Ncderlnndsche

bela-

vlag).

dingen.

Koffie.

Tin.

Kinahast.

Te zamcn.

Stoomschepen r a m d e in den verplichten maildienst (maatschapStoomschepcn van de maatschappij „ Kotterdanischc Lloyd " .

In 1880 waren de cüt'crs .

De opgegeven Perccntegewijze
hoeveelheden waverhouding
ren in scheepsluist uitgedrukt, tot het totaal
der
te stollen op onverscheepte
geveer het navolgend aantal lasten. hoeveelheden.

30

172 912

32 342"

6 449"

210 703 M

7100"

43»/4

25
16

108 7^6''"
108 221«s

41665»
19 121"°

n

150 391«
127 343°s

4 894»»
4190»»

30'/«
26

71

389 8598S

93 1287»

6 449"

488 438"

16 185«<

«) 73

//) 554 910»»

67 677"

3 714"

616 202"

20 630

100

a) Hieronder 56 beladingen in stoomschepen en 17 in zeilschepen.
b) Hieronder 2500" pikols koffie die in de hoornschil werden verscheept.
c) In 1880 werden in stoomschepen afgeladen 12 591 last of 59','j pet. van de totale hoeveelheid, en in zeilschepen 8 039 last of 39'/jpct.

Assurantie. Van de in 1887 herwaarts gec inetgneerde
gouvernemi ntsproducteu werd, evenals in de laatste jaren ,
alleen dat deel der ladingen tegen zee.--ci.ade g e a - s u r c r d ,
hetwelk in stoomschepen eene waarde van f 600/m e:i in
zeilschepen eene waar-Ie van f 50'Vm te boven ging. In
overeenstemniing daarmede zijn in het afgeloopen jaar verzekeringen tegen zeegevaar gesloten tot een gezamenlijk
bedrag van f 2 4 7 3 000 op 11 beladingen in stoomschepen
en tot een gezamenlijk bedrag van f 3 342 500 op 5 beladingen in zeilschepen.
Twee van de in 1886 gesloten assurantiën hebben, ten
gevolge van nadere berichten omtrent de werkelijk afge
laden hoeveelheden , veranderingen moeten ondergaan. Eene
daarvan werd verhoogd met f 188/m , terwijl van de andere
f 96|m werd geannulleerd.
Als premie van assurantie moest ook in 1887 weder
worden betaald: voor tin l 7 /, 6 pet. en voor koffie, doch
alleen bij vervoer in stoomschepen, mede l 7 / „ p e t . ; voor
koffie geladen in zeilschepen was 2 U / M of 3 7 / 1(i pet. premie
verschuldigd, naar gelang de inlading op Java dan wel
in Menado was geschied.
Ten vervolge op de in 't vorig verslag (blz. 138) gedane opgaven over de jaren 187!) t/m 1886 wordt hierbij
aangeteekend dat de in 1887 verantwoorde producten eene
gezamenlijke waarde aantoonden (volgens den maatstaf
waarnaar de assurantiën gesloten werden) van f 3G 012 603 ;
dat daarvan tegen zeeschade was geassureerd een bedrag
van f 6 1 2 8 9 1 4 , zoodat voor guuvernements-risicoisovergevoerd voor eeue waarde van f 29 883 689 (in stoomschepen f 21799 540 en in zeilschepen f 8 084 149); dat
de aan assuradeuren betaalde premiën beliepen f 156 549,38,
terwijl de beloopen zeeschade het hooge totaal bereikte
van f 878 751,875, waarvan door assuradeuren gedragen
werd f 390 284,545 e n voor rekening van het Gouvernement
is gebleven f 488 467,33 (op ladingen in stoomschepen
f 9153,10 en op ladingen in zeilschepen f 4 7 9 314,23).
§ 4. Andere bronnen tan

inkomst.

A. Verpachte middelen.
Opiumpacht.
1°. Java en Madura.
Mededeelingen van algemeenen aard. Naar aanleidingvan
de hem in Juli 1885 gedane opdracht, orn geleidelijk alle
gegevens te verzamelen, welke kunnen strekken lot de
kennis van het opiumverbruik en van <le middelen om dat
verbruik te keeren of althans te vennindjren, ia omstreeks
medio 1888 door den resident H. L. Cu. T E MECHELEN,
tijdelijk belast met de leiding der maatregelen ter zee tot
bestrijding van den opiumsluikhandel, een uitvoerig verslag
ingediend, dat verschillende beschouwingen en voorstellen
bevat. Ofschoon de Indische Kegeering haar advies nopens

deze aangelegenheid nog niet heeft doen kennen, heeft de
kennisneming van het rapport dezerzijds tot eenige voorloopige beschouwingen aanleiding gegeven, waarmede in
Augustus jl. de Gouverneur-Generaal is in wetenschap gesteld. Zij betroffen in de eerste plaats de wenschelijkheid
om terug te keeren tot het stelsel van éénjarige verpachting en om te streven naar kleine pachtperceelen. Tevens
zijn wenken gegeven omtrent het standpunt door de besturende ambtenaren in opium-aangelegenheden in te
nemen, ook opdat hun oog niet gesloten blijve voor de
onzedelijkheid die vooral van die opiumkitten uitgaat, waar
tevens publieke vrouwen worden toegelaten. In verband
hiermede is aanbevolen te doen nagaan of niet aan vrouwen
in het algemeen de toegang tot de kitten zou kunnen
worden verboden.
Opbrengst der pacht. Daar de opiumpacht op Java en
Madura in de verschillende perceelen laatstelijk voor het
driejarig tijdvak 1887 t/m 1889 was afgestaan (verg. vorig
verslag blz. 139), is in dit verslag van geene nieuwe verpachtingen gewag te maken. Het totaal der als pachtsom
te vorderen bedragen bleef derhalve voor de 19 perceelen
(onder één waarvan de residentie Lampongsche Districten
begrepen is) bepaald op f 1 3 031400 'sjaars. W e l is sedert
1 Juli 1888 , ingevolge onderhandsche g u n n i n g (zie Indisch
Staatsblad 1888 n°. 112) het pachtperceel Soerakarta op een
anderen pachter overgegaan, die slechts f 70 0 0 0 ' s m a a n d s
aan pachtsom zal hebben op te brengen, zijnde f 15 000
's maands minder dan aanvankelijk was bedongen , doch
voor dit nadeelig verschil is de oorspronkelijke pachter
verantwoordelijk gebleven.
Ten gevolge van de voortdurende daling der marktprijzen,
zoo van het Bengaalsch als van het Levantsch opium, kan
de vermoedelijke winst op de verstrekking van opium aan
de pachters voor 1888 wederom hooger worden geraamd
dan voor 1887. De winst is voor 1888 te stellen op f21,45
per katti Levantsch opium, tegen f 20,25 in 1887 en op
f 19,10 pt;r katti Bengaalsch opium, tegen f 17 in 1887.
Bijaldien de hoeveelheden waarop de pachters recht hadden
ten volle verstrekt werden, zou dientengevolge bedoelde
winst voor 1888 te stellen zijn op f 3 519 522, welke som,
insgelijks berekend over de maxima van verstrekking, voor
1887 ruim 3 ton lager w a s , namelijk f 3 216 240. Daarde
verstrekte hoeveelheden echter in het afgeloopen jaar weder
aanzienlijk minder hebben bedragen dan de toegestane
maxima, is de winst op de verstrekking beperkt gebleven
tot p-m. f 1 991 3 0 0 , zoodat over 1887, indien de pachtpenningen en de betalingen voor verstrekt opium geregeld
waren binnengekomen, ten bate van 's lands kas zou ontvangen zijn f 15 022 700 (pachtsom f 13 031400 en winst
op het verstrekt opium f 1 991 300).
Op gelijke wijze, in afwijking van hetgeen in vorige
verslagen is geschied, de winst op de verstrekking berekenende niet naar de hoeveelheden die hadden kunnen
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zijn verstrekt, maar naar die, welke werkelijk door de
pachters genomen zijn , verkrijgt men voor de 14 jaren,
onder het van 1873 af we Ier vigeorcnde zoogenaamde
maximum-stelsel verloopen, de volgende «ommen nis zuivere inkomst der pacht voor 's lands kas (pachtsom en winst
op de verstrekkingen te zameu):
1873
1874
«875
1870
1877
1878
1879

f

7 541780
9088110
II 830 148
11 589020
12 088038
12 281023
12054222

12C0I 070
12 510 190
12 495 290
12 704 941
14 835 588
14 344180
14 015 479

(880
IH8I
1X82
1883
1KS4
1885
MM

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de opgegeven
sommen allen eeno kleine vermindering moeten ondergaan ,
ter zake van het hij het einde van don pachttermijn door
de pachters aan den lande teruggeleverde opium , waar.oor
zij het betaalde ten volle teruggekregen hebben, zoodat het
Gouvernement op die partijen geene winst heeft behaald.
Het juiste bedrag van die vermindering is hier te lande
niet ie berekenen , omdat niet bekend is hoeveel van elke
der beide soorten van opium (waarop de winst vaak zeer
uiteenloopt) onder het Teruggeleverde begrepen was. Over
de bedoelde 14 jaren bedroeg het teruggeleverde 41 3'ii
katli's op eene totale verstrekking van 2 035 374 katti's.
Verstrekkingen. Zooall blijken kan uit bijlage QQ hierachter , werd slechts door den pachter van één perceel
(ttanjoemas) de hoeveelheid opium waarop hij recht bad
(3000 katti's) ten volle aangevraagd. De pachters der overige
perceelen namen van de hun toegestane hoeveelheid van
171780 katti's niet meer dan 104 494 katti's. In de drie
voorafgegane jaren werden verstrekt achtereenvolgens
164 05->, 129 878 en 101420 katti's, of tezamen 398 350,
waarvan teruggeleverd werd eene hoeveelheid van 8164
katti's, zoodat bet detiet van opium uit 's lands voorriad
in de jaren 1884, 1885 en 1880 gemiddeld bedrogen beeft
per jaar 130 0(i"2 katti's of 74.10 pet. der toegestane maxima ,
ad 175 380 katti's jaars. Berekend over het hooger bedoelde
14-jarig tijdvak beliepen gemiddeld per jaar de toegestane
maxima 103 110 kntii's, het verstrekte 145 385, het teruggeleverde 2953 en het debiet alzoo 142 432 katti's, zijnde
87.32 pet. van hetgeen waarop de pachters recht midden.
Volgens de verkregen opgaven , voor welker juistheid
echter niet kan worden ingestaan, zou men voor de verschillende perceelen als gemiddelde debietprijzen over 1887
onderstaande sommen kunnen aannemen. Als naar gewoonte
wordt daarbij tevens vermeld hoeveel de pachters voor het
hun verstrekt opium aan pachtsom en inkoopsprijs a u den
lande hadden te betalen, gerekend per katti.

P.VCnTPERCEELEN.
( P o gewesten Bantam
Batavia, Krawang en
de Lampongsche
Distrieten vormen één
perceel.)

Bantam
Batavia
Krawang
I.atn| ongaehe Districten
Cheribon
ïagal
Pekalongan
. . . .
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Basoeroean
1'robolinggo
. . . .
Be/oeki
Banjoemas
Bazelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madiocn

Kediri
Ma'lura

Wegens
Gemiddelde
pachtsom en inopbrengst
koopsprijs (deze
welke
door de
aatstead' f 30 per
pachters
katti, is het in
1887 verstrekte gedurende 188"
zou zijn
ri'tr opium
verkregen van
den pachters per
één katti nm
katti te staan
opium.
gekomen o p :

f

137,03
135,08
187,S0:'
174.48
108,80»
125.08
i:!2.o:.
131,51
185.58
122.73
11(7.834
80.23

133,03
15:i.20ï
120.54»

160.71
163.31
197.82
112,117

f 177,09
143.34

144,31
180,-1
180.00
104.30
107.34

190,37
17801
136,60
130.43
150 00
151.31
178.90
155,14
183.25
158.00
200.09
121.48

Gemiddelde
verkoopprijzen van bereid
opium gedurende 1887 a)
per
thail

per
matta
'.''IOO

katu). thail.).
flG.09 f 0.24
10.80 0.20
18.00 0.27
22.90 0.32
15.00 0.25
12.00 0.15
12.21 0.10
10.00 0.17*
15.00 0,18
14,04 0,17
14.40 0.11
13,15 0,17
12.00 0.18
13,00 (UI»
14,00 0.25
13.50 0,|S'
15.50 0.20
13.00 0.10
12.33 11.15
11,70 0.18
14.00 0.25
1125
0.135

a) Al naar gelang van d ï bijvoeging van andere be>tanddeelen (tabak,
gambier , enz.1 levert het ruw opium tussehen de 50 en 80 pet. aan l>ereid
opium uit.
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Gedurende 1887 werden in lndië ontvangen 222 kisten
(23 251 katti's; Levantscli vu 800 kisten (80 000 katti's)

Bengaalacb opium , welke partijen , geleverd te Itatuvia ,

Samarang en Soerabaija, gemiddeld kwamen te staan op
f OOl.r.O» en f 1030,13 per 100 katti's. Voor de 75 273 katti's
Levantsch opium, in 1886aangebracht, waademldriennrija
per 100 katli's f 913,59 en voor de 40 000 katti's Iteigaalsoh opium f' 1202,20.
Aanzuiceriiig der pachtpe nu lagen. In 1887 had 's lands
kas aan pachtsom over de maanden December 1880 tot en
niet November 1887 te vorderen eene som van f 12967 790,
daaronder f 770 aan bijpas-iing over eeistgemelde maand
wegens overdracht van de pacht in Cheribon (verg. vorig
verslag blz. 141). Betaald werd aan pachtsom en boeten
wegens te late betaling, daaronder begrepen de betalingen iu

mindering van den achter atand over vorige jaren, f 11 790 154,

tegen f14038991 in 1886 en f12 157 100 in 1885.
De geregelde aanzuivering der pachtpenningen leverde,
inde meeste gevallet! ala een gevolg van de verminderde koopkracht der bevolking, voor verscheidene pachters bezwaren
op. Dientengevolge waren bij bet einde van 1887 niet minder
dan 12 pachters in hunne betalingen over dat jaar achterlijk.
Den pachter van Japara, tevens pachter van Remhang
en als borg betrokken iu de pachten van Cheribon, 'fa^al
en Pekalongan, wiens ernstig streven om zijne geldelijke
verplichtingen na ie komen, genoegzaam gebleken was,
werd tot 31 December 1888 uitstel verleend voor de betaling van de ter zake van tie pacht in eerstgenoemd perceel
over de maanden November en December 1887 en .Januari
en Februari 1888 verschuldigde pachtpenningen , tot een
gezumenlijk bedrag v»n f 18U120, en zulks met het deel
om hem door het kaj italiseeren van dat bedrog in staat
te stellen verder geregeld aan te zuiveren vrat bij schuldig
werd, zonme.de om de betaling van den op de pacht in de
andeie vier perceelen bestaanden achterstand te vergemakkelijken. Bij het einde, van 18S7 was van de over onderstaande
maanden verschuldigde pachtpenningen nog onaangezuiverl: voor Tagal (over de maanden September, Octoberen
November 1887) f 80700, voor Rembans?en Cheribon (over
de maanden October en November 1887) respectievelijk
f 74 000 en f 20 "239 en voor Pekalongan (over November
18S7) f 14 000 Al deze sommen werden in de eerste
maanden van 1888 voldaan.
In Paaneroean was de slechte gang van zaken voornamelijk te wijten aan ongeschiktheid en wanbeheer van den
pachter. Met onderling goedvinden van partijen werd daarom
bij notariefile akte de overeenkomst betredende de pacht in
genoemd perceel ontbonden verklaard en die pacht, met
al de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, met
ingang van 1 Februari 1888 afgestaan aan een der borgen
van den vroegeren pachter. Deze laatste verbond zich tot
betaling van 2/3 gedeelten van den over het jaar 1887 bestaanden achterstand (in totaal, met inbegrip van het kostende van verstrekt opium en boeten, groot f374 306,40),
terwijl de optredende pachter het overige \\ gedeelte voor
zijne rekening nam en zich mede verbond tut betaling van
de pacht en de kosten van verstrekt opium over Januari
1888. Onder voldoende zekerheidstelling werd tot aanzuivering van dien achterstand tijd gegund tot uit. 1889,
zijnde het einde van den loopenden pachttermijn.
Minder gelukkig slaagden de pogingen om de met de
pacht in Soerakarta ondervonden moeilijkheden tot eene
voor het Gouvernement bevredigende oplossing te brengen.
Heels kort na den aanvang' van den pachttermijn had
de pachter met vele bezwaren te kampen, welke voor
een groot deel out-mroten uit tegenwerking van de machtige kongsi, die gedurende den vorigen termijn de pacht
in handen had en thans de juicht, drijft in aan Soerakarta
grenzende perceelen. Met ingang van 19 Mei 1888 is het
pachtcontract langs minnelijken weg ontbonden. De pachter
en zijne borgen bleven aansprakelijk voor een achterstand
groot f761651,70, zoomede voor het eventueel nadeelig
verschil tasseben de oorspronkelijke pachtsom en die, welke
nader zmi worden bedongen ' ) , en verbonden zich om telken
zes maanden eene som van f 4500 af te betalen, de eerste
keer op 19 November 1888. Deze wijze van aanzuivering
blijft gedurende vier jaren van kracht, zoodat op 19 Mei
') Zooals hooger is gezegd, b e t a a g t dit nadeelig verschil f 1 6 0 0 0
's muamls, das over de:i geheelen daar van het contract met d.-n
nieuwen pachter (l Juli 1888 - 31 December 1889) f 270 000,
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1892 de geheels alsdan rcsteercnde schuld opvorderbaar
zal zijn.
De opiumpachttir van Madura was, behalve f 5000 aan
pachtsom over November 1887, welk bedrag in de ewit»
«lagen van Januari 1888 werd voldaan , bij liet einde vau
1887 al verder schuldig f 2 9 3 0 0 , namelijk f 2 6 8 0 0 aan
pachtsom over de maanden Juli en Augustus 1887en f 3000
wegens het hem voor de bebo> fte van J u l i 1887 verstrekt
opium. Den pachter is vergund deze achterstanden aan te
zuiveren bij maandelijksche termijnen van f 2000, de eerste
maal te betalen op 20 Januari 1888, de tweede maal op
20 Februari daaraanvolgende en zoo vervolgens, totdat de
geheele s c h u l d , met de ter zake verbeurde Ixjeten, zal zijn
aangezuiverd. De afbetalingen vinden geregeld plaats.
Buiten de reeds genoemde, bestonden op 31 December
1887 nog de volgende achterstanden in de betaling van
paohtpenningen, namelijk in Madioen f 131740 over de
maanden September, October en November 1887; in P r o holinggo f 30 700 over de maanden October en November
1887, en ter zake vau do pacht in Bezoeki en Kediri r e s 
pectievelijk f 3850 en f 113 500 over November 1887. De
drie laatstgcnielde bedragen werden reeds in de maanden
Januari en Februari 1888 ten volle betaald, terwijl van eerst
genoemde som in die maanden f71740 werd afgedragen.
In het vorig verslag (blz. 141) ia medegedeeld dat de
pachter van Pasoerocau voor den pachttermijn 1884/1880
bij het einde van 1880 nog schuldig was eene som van
f 82 020 wegens pachtsom over October en November 1886.
Ook de pachtpe.nningen over December werden niet be
taald , waardoor de achterstand ter zake van bedoelde pacht,
daaronder ook het nog verschuldigde wegens verstrekt
opium, zoomede de verbeur Ie boeten, klom tot f 171 044,50.
Tegen den pachter en zijne borgen werd van den raad
van justitie te Soerabaija een b:j lijfsJwang uitvoerbaar
vonnis verkregen tot betaling van achterstallige pachtpeuningen over twee maanden van 1886. Ook omdat de pachter
en zijne borgen het opiummid lei in de residentie Probolinggo
voor het driejarig tijdvak 1884/1836 hadden gepacht en eerstbedoelde bovendien als borg betrokken was in het pachtperceel Bezoeki vo-ir den nieuwen termijn, werd het niet
raadzaam geoordeeld te hunnen aanzien de uiterste maat
regelen te nemen. Yoorloopig werd daarom genoegen g e 
nomen met eene door den pachter op zijne onroerende
goederen gevestigde hypotheek groot f 40 000 en met de
overdracht van verschillende ten behoeve van hem en zijne
borgen uitstaande schuldvorderingen , terwijl verder beslag
werd gelegd op hunne roerende goederen. De borgen , die
verdacht werden goederen aan de execut e 1e hebben ont
trokken , werden in gijzeling gesteld, doch nadat zij ope
ning van zaken gegeven hadden , werden zij na verloop
van eene maand daaruit weder ontslagen. Inmiddels is de
pacht van het perceel Probolinggo , gerekend van 1 Januari
1887, in andere handen overgegaan, en heeft de achter
stallige pachter in den loop van 1887 opgehouden als borg
deel te nemen in het paehtperceel Bezoeki. De aan het
land overgedragen schuldvorderingen zijn gebleken groo
tendeels oninbaar te zijn. Daar tor, nog toe op de geheele
schuld slechts f 9424,23 was afbetaald , zou worden on
derzocht in hoever strengere mant regelen aanbeveling ver
dienden.
Van de vorderingen ter zake vap de pachten in Samarang en Kadoe over 1871 en in Suerakarta over 1875 werd
ook in 1887 niets aangezuiverd. In mindering van den
wegens de pacht op Madura over 1881 bestaanden achter
stand werd in 18S7 uit den boedel van een der borgen
eene som van f 512,94 ontvangen.
Zooals blijkt uit het verslag van 1880 (blz. 133) was
aan den lieheerder der pacht van het perceel Banjoemas
over 1877 toegestaan den op die pacht rustenden achter
stand (f 114 394.90) met f 420 's maands af te betalen.
Wegens achteruitgang in de zaken van hem en van zijn
medeborg werd van l Juni 1887 af genoegen genomen
met eene maandelijksche afloering van f 200. De schuld
was op 31 December 18S7 teruggebracht tot f 67 883,42 ').
•) De in do verslagen van 188.r>, 1886 m 1887 opgegeven res
tanten ad f 81)083,4'-, f 82 303,4"- en f 77 2G3.42 zijn foutief. Daar
voor dient gelezen te worden t' 81 043,4:.'. I 77 263,42 m f 71 803.42.
In 1886 en 1887 werd door den beheerder telkens f 420 meer be
taald dan waartoe hu verplicht was.
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Sluikhandel. Do strijd tegen den opiumsluikhandel ter
j;ee werd ook gedurende het afgeloopen jaar zoo krachtig
mogelijk voortgezet. Ofschoon , ten gevolge van veel ziekten
onder het jiersoneel der opiumpolitie ter zee, het ver
drinken van een Europeescheu stuurman en bet kort a c h 
tereen overlijden van twee Kuropeesche gezagvoerders
van de hopperbarges (de vaartuigen vroeger in gebruik
bij den aanleg der liataviasche havenwerken), de geregelde
dienst herhaaldelijk belemmering ondervond , worden de
verkregen uitkomsten niet ongunstig genoemd.
Meer en meer bleek , zoo wordt door don directeur van
linanciön g e m e l d , dat de smokkelhandel, ten gevolge der
van regeeringswege genomen maatregelen, in den laatsten
tijd gedreven werd bij geringere hoeveelheden dan vroe
ger , doch op meer uitgestrekt terrein.
Ten einde een voor het doel beter geschikt vaartuig voor
de hierbedoelde opiumrecherche te bezigen, is in het afge
loopen voorjaar een der hoppers vervangen door een stooinscheepje, de Tilly,
indertijd voor particuliere rekening
gebouwd voor de uitoefening der visscherij met electrisch
licht. Dit v a a r t u i g , aanvankelijk aangekocht ten behoeve
van den dienst der staatsspoorwegeu op S u m a t r a , en ge
bezigd voor de opnemingen in de Brandewijnsbaai, kon
bij gemelden dienst worden gemist wegens het beschik
baar komen van een stoomschip, in gebruik geweest bij
de werken in straat Madura. Bekend is het dat de clan
destiene invoer van opium op Java voornamelijk plaats had
van Bali u i t , waar het heulsap bereid werd. Toen de be
strijdingsmaatregelen tot gevolg hadden dat de bereiding
niet langer met goed gevolg kon geschieden in de gouveruementsafdeeliug Boeleleng, werd daarvoor eene plaats
in het vorstengebied gekozen, en wel Tianjar, op do
noordkust van Knrang Asem, nabij de grens van Boeleleng.
Onze daar uitgeoefende politiemaatregelen ter zee onder
vonden tegenkanting van de zijde van het inlaudsch b e 
stuur , maar de krachtige vertoogen onzerzijds (verg. blz.
25 hiervóór) hadden ten gevolge dat de havens van Karang
Asem voor den uitvoer van opium gesloten en d e o p i u m bandarijeu aldaar opgeheven werden. Had deze maatregel
van den vorst van Lombok (tot wiens gebied Üarang Asem
behoort) groote belemmering ten gevolge van het sniokkelaarsbeürijf ter zee, ook de bestrijding die de sluikhandel
ondervond te land was in 1887 niet onvruchtbaar, zooals
het volgende overzicht kan doen zien.
Getal iiuih.-ilinjren in Aangehaalde hoeveelheden
(naar het gewicht in
1887.
ruwen Maat).
GEWESTEN.

Kuw Bereid
opium. opium. Totaal Katti's Thail's Tji's Matta's
Bantam . . .
Batavia . . .
Krawang . .
Preanger Reg.
G'heribon . .
Tagal
1'eknlontfan .
Samarang. . .
Rembang ■
Soerabaija .
Pasoeroean.
Probolinggo
Bezoeki . .
Banjoemas .
Bazelen . .
Kadoe
. .
Djokjokarta
Soeraknrta .
Madioen. .
Kediri
. .
Madura . .

•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Totaal . . .
In 1880 waren de
In 1885 waren de
cijfers . . . .

3

M

,,

1
«t
45

14
47
40
02

u

b) 3 4 3
509
588
71
134
.1
157
M
46
28
„
85
50
8
a 3 3 3 b) 127
« U 8 8 4 IJ) 6 1 3
5(1
|M
3
55
202
1
«) 2 5 4
13
99
a

3
46
14
48
40
107
64
5'.I7
5J-2
Ü87
73
134
157
4C
28
85
58
<-) 4ti0
2 497

O

159
25
23

t
4

|

1 nou
3 684
934
601
277
50
7

■
8
4
3
10
4
I
3
8
14
13
12
5
11

8
4
,i

9
6
5
7

r=

58
203

6
78
13
259
26
76
64

10
3
8
12
6

1

7
3
4
8
7
3
4
5
3
8
8
5
3

->.».!

..

„

4
il

3'/.
7
1
■
5
6
5
3
6
4'/;
6
4

„'/»
7>/ 4
y/4

Tl'.

!•„

2699

3 450

6 149

7 916

13

3

w*

1729

2 847

4 576

5 485

11

|

4

1149

2 698

3 8V7

4 839

|

3

vu

a) Onder deze 254. 333 en 1881 aanhalingen waren er respectievelijk
5, 24 en 138, waarbij ruw en bereid opium te gelijk werd aangehaald.
i, Zonder te rekenen de. * ib a bedoelde aanhalingen.
c) Onc-erckend 102 aanhalingen, waarbij slechts overblijfselen van
opium of gereedschappen werden benaderd.
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De in bet voorgaande overzicht bedoelde 6149 aanhalingen
betroffen ongeveer 3650 kutti's ruw en 218:5 lcatti'a bereid
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Gedurende 1887 werden, volgens opgaven van ons con•ulaat-generaal te Singapore, van daar met bestemming
opium. Dete laatste hoeveelheid (door verdubbeling) tot ruw ; naar Bali verscheept 1006 kisten Bengaalsch en 58 kisten
herleidende, vindt m e n , dat in 1887 in het geheel de hand Levnntsch o p i u m , tegen respectievelijk 1187 en 131 kisten
werd gelegd op ruin» 7916 katti's onwettig bezeten ruw i in 1886. I.ui(lens mededeelingen van den resident van Balt
opium , tegen 4839 en 5485 katti's in 1885 en 1886. Br i en Lombok werden aldaar echter slechts ingevoerd 872
valt dus te wijzen op eene aanmerkelijke toeneming, niet kisten o p i u m , tegen 1229 in 1886, 948 in 1885 en 1040
nlleen van het getal aanhalingen (in 1885 3847 en in 188li in 1884, en werden uitgevoerd 392 kisten.
4576), maar ook van do in beslag genomen hoeveelheid.
Het aantal ambtenaren belast met den tegengang van den
Deze gunstige uitkomst wordt toegeschreven aan meer waak sluikhandel in opium kon worden verminderd : in Samarang
zaamheid en houdt verband met du ter zee genomen maat met vier, in Kediri met twee en in elk der gewesten
regelen , ten gevolge waarvan vele belangrijke aanhalingen Soerabaija, Madioen en Kudoe met één. Daarentegen was
hebben plaats gehad , en wel van opium , dat blijkbaar in | het nooüig in elke der residentiön Pasoeroean , Madura en
haast was uedergelegd op punten , aanvankelijk niet voor Cheribon een zoodanigen ambtenaar te plaatsen, het aantal
de landing der smokkelaars bestemd.
rechercheurs in Rembang van drie op vier te brengen en
Afzonderlijke vermelding verdienen de volgende aan ha- i het personeel m Soerakarta, waar slechts één opium-ambtenaar bescheiden w a s , te versterken met twee Europeescho
lingen.
In de eerste dageD van April 18S7 werd door de politie i ambtenaren en vier mantri's. De Soesoehoenan en het hoofd
in de afdeeling Sidaijoe (residentie Soerabaija) op den grooten j van het Mangkoe Negorosehe Huis vaardigden in het laatst
postweg eene kar achterhaald, waarin eene hoeveelheid j van 1887 eene verordening u i t , houdende opheffing van
VHII ruim 76'/. katti's ruw opium verborgen was , afkomstig l de belemmerende formaliteiten, welke vroeger moesten
Uit de afdeeling Toe ban (residentie Rembang) en bestemd worden inachtgenoinen om aan de ambtenaren deropiumvoor Soerabaija. De bij het ter zake gehouden onderzoek politie toegang te verschaffen tot de woningen en erven
verkregen aanwijzingen leidden tot de ontdekking van nog van inlandsche grooten en ambtenaren.
Ten einde zooveel mogelijk waarborgen te heboen aat
259 katti's van Bali aangevoerd ruw opium , dat in een ■
nabiizijnd bosch verborgen was. Ken andermaal werd ter ' het korps der speciale opium-ambtenaren samengesteld zij
hoofdplaats Soerabaija uit een van den kant der Kalimas j uit voor die taak bijzonder berekende personen is in October
komend huurrijtuig eene hoeveelheid van 60 katti's ruw 1887 door de Indische Regeering bepaald dat van de reeds
opium aangehaald , waarvan de Javaansche vervoerder ver- in dienst zijnde zoogenaamde opiumjagers beurtelings een
klaarde het aan de kade van genoemde rivier onbeheerd ! tweetal tijdelijk werkzaam zullen worden gesteld ouder de
te hebben gevonden. Verder werden, eveneens te Soerabaija, leiding van den hoofdambtenaar , tijdelijk belast met de lei
ongeveer 15 katti's bereid opium verborgen gevonden onder ding der maatregelen ter zee tot bestrijding van den opiumde kleederen van een via Singapore uit Ohina gekomen sluikhandel, en dat voortaan het korps bij voorkeur zal wor
Chinees. In Xadoe werden in het district Lempoeijang den aangevuld uit personen die onder bedoelden hoofdambte
ecnige personen betrapt op het vervoeren van p. in. 72 katti's naar als opziener zijn werkzaam geweest en voor de hun toe
ruw opium. Deze aanhaling gaf verder aanleiding tot het te vertrouwen taak door hem geschikt worden verklaard.
Bij ordonnantie van 21 October 1887 (Indisch Staatsblad
in beslag nemen, in de afdeeling Kendal (residentie Sarnarang), eerst van 2 4 , d a a r n a van 92'/ a katti's ruw opium, n°. 189) werden bepalingen in het leven geroepen om
door lieden uit Soerakarta vervoerd, en kort daarop weder | zooveel mogelijk er tegen te waken dat bet vervoer langs
van 45 blikken met ruw en 1 blik met bereid o p i u m , spoor- en tramwegen dienstbaar wordt gemaakt aan bet
elk blik inhoudende nagenoeg 20 k a t t i ' s , welke gevonden ! smokkelen van opium. De ter opsporing van pachtoverwerden in de sawahs eener stranddessa van genoemde j tredingen tot het doen van huiszoeking gerechtigde cate
afdeeling. Ter hoofdplaats Samarang werden in het begin gorieën van ambtenaren en personen werden namehjk ook
van October 1887, op aanwijzing van de politie, door de I bevoegd verklaard de tot een spoor- of tramweg beboorende
douane achterhaald 3 blikken , gevuld met 90 katti's bereid | terreineu, wagens enz. en de zich daarin bevindende goedoren
opium, en 61 pakken , inhoudende 181'/; katti's ruw opium , j en bagage te onderzoeken. Ouder bedoelde categorieën ')
verborgen in twee zware , uitgeholde grafsteenen, welke via werden tevens gerangschikt (Indisch Staatsblad 1887 n". 190)
Singapore van China waren aangebracht. De persoon, ; de hoofdschouten, schouten en onderschouteu voor de politie,
voor wien de steeuen bestemd waren , bleek te zijn een l voor zooveel zij daartoe schriftelijk door het hoofd van
te Djokjokarta verblijfhoudend Chinees. Spoedig daarop j gewestelijk bestuur zijn aangewezen.
volgde eene aanhaling van 18 katti's ruw opium bij een
Europeaan te Djerokah onder Samarang. In dezelfde maand
Verboden kringen. In het district Gandasoli der residentie
werden in de afdeeling Joana (residentie Japara) door vis- Krawang en op het eiland Bawean (residentie Soerabaija)
pchers bij de politie ingeleverd 20 katti's bereid opium, | zijn in 1887 geen overtredingen van de bepalingen , houdie zij beweerden in zee drijvende te hebben gevonden. ' dende verbod van invoer, verkoop en bezit van opium ,
In diezelfde afdeeling werden voorts aan het strand on be aan het licht gekomen , terwijl in de verboden kringen
heerd aangetroffen respectievelijk 316' M katti's ruw opium • van Bantam , Batavia, Cheribon , Banjoemas, Bagelen en
en 264 katti's r u w , benevens 60 katti's bereid opium. i Proboliuggo slechts overtredingen van weinig beteekenis
Onder gelijke omstandigheden word in de residentie.Japara werden geconstateerd. Over het algemeen bleken de bepalin
achtereenvolgens de hand gelegd op p. m. 19 katti's bereid gen betreffende de verboden kringen doeltreffend te werken.
opium , 187% katti's bereid en 200 katti's ruw opium ,
.Minder bevredigend is echter hetgeen bericht wordt
zoomede op 3 pikols en 37'/, katti's bereid en op 5 pikols ; omtrent de Preanger Regentschappen, welk gewest in zijn
ruw opium. Deze belangrijke partijen opium waren blijk , geheel een verboden kring vormt. Dat er eigenlijke opiumbaar in haast aan het strand nedergelegd door smokkelaars,
') Die categorieën waren veeds de volgende: de hooiden van ge
die zich , door de toegepaste maatregelen in hunne plannen
westelijk en plaatselijk bestunr, en de Kuropeesehe ambtenaren
en afspraken gedwarsboomd , genoodzaakt hadden gezien
van het openbaar ministerie (Indisch Staatsblad 1865 n"- 84); de
de verboden waar aan den wal te brengen op voor hen | assistent-resïdeutcn
voor de politie (1874 n". -01); de controleurs
eenigszins oubekend terrein, waar zij minder op hulp van bij bet binnenlandsch bestuur op .lava en Madura in de door den
handlangers konden rekenen. Eindelijk vereiachen nog ' tiouverncur-Generaal aan te wijzen gewesten of gedeelten van ge
vermelding eene aanhaling van ruim 93 katti's bereid westen, zoomede de ambtenaren gestel 1 ter beschikking van de
o p i u m , in eene doodkist gevonden bij een Chinees ia hoofden van gewestelijk bestuur tot tegengang van den sluikhandel
opium < 1876 n°. 136), de Europecsche ambtenaren der in- eu
Pasoeroean, en eene aanhaling van 60 katti's ruw opium, in
uitvoerrechten en accijnzen op Java en Madura, voor zoover zj)
aan het spoorwegstation te Kediri als bestelgoed aange eene opdracht of aanwijzing tot het opsporen van pachtovertredingen
boden in eene k i s t , geadresseerd aan een Chinees te Ngiwi : hebben ontvangen van het betrokken hoofd van gewestelijk bestuur
(Madioen).
1.1881 n°. 192); de personen buiten Java en Madura welke daartoe
Ook nu waren het meest inlanders, die op ontduiking ( schriftelijk door het hoofd van gewestelijk bestuur zijn bevoegd ver
klaard (1876 n°. -Jü--'); en eindelijk, voor zoover het onderzoek
van de opiumbepalingen werden betrapt. In de residentie geschieden
moet bij inlanders of met hen gelijkgestelden, ook de
Soerakarta kwamen evenwel 11 Europeanen onder de over inlandsche ambtenaren van het openbaar ministerie, de districtstreders voor. Van enkele pachten werd behoorlijk mede . hoofden of, hu wettige verhindering, de op deze volgende hoofden,
werking ondervonden in het opsporen der overtredingen. I mitsgaders de hoofden der vreemde oosterlingen (1865 n". 84.)
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verkoopplaatsen zouden bestaan, zooals soms in <le nieuwsbladen beweerd i s , wur.lt wel is waar door den resident
betwijfeld, omdat de politie nog nimmer iets van dien aard
heeft ontdekt, maar een feit is het dat de heimelijke
invoer van het heulsap toeneemt, als een gevolg van de
gestadige uitbreiding n n Chiueesche vestigiugen en vooral
van de door den spoorweg vergemakkelijkte gemeenscha,)
met omliggende streken wanr de pacht werkt. Onder de
eigenlijke Preanger-bevolking is evenwel het opiumgebruik
nog niet doorgedrongen , hoezeer men wel reeds schuivers
vindt onder de half-bloed Soendaneezen , namelijk onder
heu wier Javaansche vaders opiumverbruikers waren. In 1887
bedroeg het getal aanhalingen 4 8 , niet 61 overtreders.
tegen 36 aanhalingen met 35 overtreders in 1886. De
delinquenten waren schier allen Chineezen; slechts bevonden
zich onder hen in 1887 8 en in 1886 7 inlanders. In den
regel waren het kleine hoeveelheden waarop de hand werd
g e l e g d , waaruit valt af te leiden dat de smokkelaars zich
bepaalden tot het invoeren van niet meer dan voor dadelijk
gebruik bestemd was. Het totaal der in 1887 aangehaalde
hoeveelheden bestond uit ruim 11 katti's bereid o p i u m ,
waaronder één aanhaling van ruim 6 katti's. Over de
laatste vijfjaren (1883 t/m 1887) werden in de Preauger
Hegentschappen 210 overtredingen geconstateerd, terwijl
in het voorgaande vijfjarig tijdvak (1878 t/m 1882) niet
meer dan 94 aanhalingen waren voorgekomen. Van het
getal overtreders in de jaren 1878 en 187'J ontbreken de
opgaven, doch in de latere acht jaren beliep het 3 3 0 ,
namelijk 268 Chineezen , 1 Alaleier, 23 Soendaneezeu en
32 andere inlanders. Onder die 29 Soendaneezen waren er
21 die zelven opiumverbruikers waren (hiervan 6 Soendaneezen uit naburige gewestenl, terwijl de 8 overign slechts
betrapt werden op het verkoopen of bij zich hebben van
opium. Ook in de aan de Preanger Regentschappen grenzende gewesten worden onder het Soendaneesche gedeelte
der bevolking slechts bij uitzondering schuivers a a n g e troffen. Aan den blijkens het vorig verslag (bis. 142) iu de
Preanger Regentschappen tot handhaving der verbodsbepalingen geplaatsten ambtenaar, die in den loop van
Augustus 1887 zijne functiën aanvaardde, is vooi loopig de
hoofdplaats Bandong als standplaats aangewezen. Over het
resultaat van den getroffen maatregel kon, tijdens de afsluiting in Indië der mededeelingen voor dit gedeelte van
het verslag, n o g niets van belang worden medegedeeld.
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H a l l e n de pachters in de besproken vier gewesten g e middeld per jaar aangevraagd : gedurende den pachtterinija

1881 t/m 188! p. m. 9181 kattPi, en gedurende den pachtterm ij u 1884 t/m 1886 p. m. S814, voor de behoefte vuri
1887 rroegeu zij 8917 katti's a a n ,
waarvan:
ter Sumatra's Westkust
la BWIWMM

. . . .

In Palambanff . . . .
in de Zuider- en Ooslernfdceliiig
van Borneo

katti's.

verhouding tot de
toegestane maxima.
a) C59G /, of
08.00 pet.
1

4)

100

.,

i) 18701/; ,,

33.33

„

09.30 „

I) 320>/j .,
58.03 pet.
834T/i „
n) Hiervan 37371/,, katti's Levantseh ea 2858','s katti'g BengaaleeU
opium.
I) Uitsluitend Bengnulseh o]iium.
Van teruglevering van het overgehouden opium behoefde
bij het einde van 1887 geen sprake te zijn, omdat de pacht
bleef voortliepen, maar o ij het einde der twee voorgaande
pacbttenntjnen t e d i w g het teruggeleverde achtereenvolgens
747 en 534 ! j k a t t i ' s , zoodat de door de pachters gesleten
hoeveelheid gemiddeld per jaar had bedragen over 1881 t/m
1883 8932 etl over 1884 t/m 1886 8636 katti's , zijn Ie 58.5
en 56.6 pet. der toegestane maxiina (ook toen 15260 katti's).
De gemiddelde prijzen , tegen weike pnchters het bereid
opium verkochten , bedroegen per tbail ('/,, katti) en per
ii)'itta('/, 00 tbail):
ter Sumatra's Westkust
f 9,G9 en f 0,10
in Benkoelen
10,75 v 0,14
in P-ilomban<* * K'>»vernoments-afdeelingen . .
1.5,41 „ 0.13»
in 1 uemoaaf ( jjjainl.i
r.:625 , 0,00
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo . .
14,50 „ 0,14»
Ook nu zijn alleen voor Sumatra's Westkust en de
gouvernementsafdeelingen van Palembang de hoogste eu
laagste prijz"n opgegeven. Deze zijn in het eerste gewest
geweest f 13 en f 7 per tbail en f 0,15 en f 0,07 per m a t t a ;
in het andere gewest f 16 en f 8 per tbail en f 0,18 en
f 0,12 per matta. Huw opium werd slechts verkocht in de
residentie Tapanoli (Sumatra's Westkust) en in de afdeeling
Tebing Tinggi (residentie Palembang), en wel in Tapanoli
tegen gemiddél I 1 3,04 per thail en in Tebing Tinggi
tegen gemiddeld f 5,50 per tbail en f 0,05 psr malta.
Gedurende 1887 wer len ter Sumatra's Westkust 21
overtredingen van de bepalingen op de opiumpacht o n t d e k t , tegen 20 in 1886. Ter hoofdplaats Padang werden
alleen 11 aanhalingen gedaan, tot cene gezamenlijke hoeveelheid van 3 katti's en ruim 12'/- thails bereid o p i u m ,
in de Padangsche Bovenlanden 9 , tot eene hoeveelheil van
9 katti's en 12'/. thails r u w , zoomede ruim 4 k a t t i ' s bereid
opium , en in de afdeeling Puinan 1 van 70 matta's bereid
opium. De 21 aanhalingen betreffen dus ruim 9'/« katti's
r u w en ruim 7*/« katti'g bereid opium, tegen respectievelijk
4 en 14'/, katti's iu 1886. Ook thans waren de overtreders ter
hoofdplaats P a J a n g meest Chiueezen en elder3 voornamelijk
inlanders.
In Benkoelen kwam gedurende 1887 geen enkele opium0vertreding aan bet licht.
Op de hoofdplaats Palembang werden bij 2 Chineezen
achterhaald ruim 14'/. thails bereid o p i u m , terwijl in
Djambi, eveneens bij Chineezen, bij twee verschillende

2°. Buitenbezittingen.
De pachtovereenkomsten in die gewesten der bui ten bezittingen waar de opium pacht in hoofdzaak geregeld is
op gelijken voet als op Java en Madura, namelijk in de
gewesten Sumatra's Westkust, Benkoelen, Palembang en
Z u i d e r - e n Üosterafdeeling van Borneo, loopen , evenals die
voor Java en Madura, over het driejarig tijdvak 1887t/m
1889. Voor 18*8 zijn mitsdien ter sake van die vier perceelen gelijke pachtsommen als voor 1887 verschuldigd , bedragende in totaal f 419 010. Uithoofde van de lagere prijzen
waartegen het Gouvernement het opium heeft kunnen inslaan,
kan voor 1888 de vermoedelijke winst op de verstrekkingen aan de pachters in de vier genoemde gewesten — voor
het geval deze ten volle mochten gebruik maken van (ie
hoeveelheid waarop zij recht hebben (15 260 katti's)— berekend worden op f307 446, welke winst over 1887, mede
naar i\en maatstaf der maxima-verstrekkingen, berekend
werd op f 281 620. Daar bet werkelijk door de pachters
genomene in 1887 echter weder aanzienlijk beneden de
toegestane maxima is gebleven (zie lager), heeft de winst
op de verstrekking over dat jaar slechts bedragen f 1G4 248,
zuodat voor bedoelde vier gewesten de inkomsten uit de
opiumpacht voor 's lands kas over 1887 bedragen hebben
f 583 288 (pachtsom f 419 040, winst als voren f 1 6 4 248).
Op overeenkomstige wijze berekend, dus mede naar de
werkelijk aan de pachters verstrekte hoeveelheden ' ) , bedroeg het cijfer over de acht voorafgegane jaren (in de
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo trad het
jnaximumstelsel eerst met 1 Januari 1879 in werking) als
volgt:

gelegenheden de hand werd gelegd op 1 katti bereid opium.
Meer en meer wint het vermoeden veld dat in Djambi

op groots schaal gpsmokkell wordt. Van wege bet sultansI e - u u r wor.it daartegen zoo goed als niets gedaan. Bijna

alle Cbineezen ter boofJpUats en elders in het Djambische
rijk maken gebruik van opium en volgens de ingekomen
rapporten is het als zeker aan te nemen dat slechts een
!
) Hiervan werden ferupgeleverd: ter Saatttxa'l Westkust 70
katti's
Levantseh eu 27'.» kaiti's Beng.-ialseh opium, la 1'aleinhaiig
1751,'. CU in de Zuider- en Oosterald.sliag van Borneo :j'/; katti 's
BeBgaalsea opium. De pacht r la Benkoelen hield geen opium over.

) Hierbij niet in mindering gebracht de teruggeleverdt» partyen,
m dezelfde reden — althans wat de jaren 1M79 tin 188.J betreft —
op blz. lT.'i voor Java en Madura Opgegeven.

.

BUIage C.

rft. 2.]
Koloniaal verslag van 1888.

Tweede Kamer. 177

[Nederl. (Oost-) lndië.]

gering deel van bet verbruiki opium fan de.i jincliter af- | dranken en opium worden verbeurd verklaard ; en 2'. on.
komstig is; ook door da vele o|iiiui chuivenue onderdanen do alsdan voor het Ne lerlandsch gedeelte van Nieuw-Guinea
van den sultan wordl nimmer opium bij den pachter geldende veroodsbepalingen ook toepasselijk te verklaren
gekookt. De »ele onbewaakte loegaugen uil zee maken op die bezittingen buiten Java en Madura, waar de verkoop
den I eimelijken invoer zeer gemakkelijk , terwijl verve ir van opium (en sterke drinken) nog niet van regeeringsover land ongestoord kan plaat* vinden langs talrijke wego verpacht wordt, voor zoover tegen die toepasselijkvoetpaden. In de afdeeUng Tebiug Tinggi kwamen gedu- vcrklaring geen overwegende bezwaren bestaan. Bij eene
rende 1887 jreen overtredingen aan bat licht, doch, naar latere gelegenheid is er dezerzijds bij de Indische Regeering
verondersteld wordt, moet toch in verschillende streken ! nog op aangedrongen , dat in die streken der buitenbevan die afJecling opium rijn binnengesmokkeld. Zie hier- \ zittingen, waar reeds thans de invoer van opium verboden
omtrent het medege leelde op bis. 144 van bet vorig vi rslag. \ i>, op de strenge handhaving van het verbod zooveel
In de residentie Zuider- en Ooaterafdeeling van Borneo doenlijk worde toegezien. Tevens wordt de Indische
werden bij zeven Chineexen aanhalingen gedaan. De ge- Begeering geraadpleegd i.opens het denkbeeld om de opiumvonden hoeveelheid bedroeg 4katti'sen3thail*ruwopium. pacht in Groot-Atjeh en het licentiestelsel voor den invoer
Do gewesten buiten Java en Madura, waar in 1887 van opium In de Atjehsehe onderhoorigheden (waarover
nieuwe opiumverpaclitingen werden gehouden, waren: Atjeh, j zie blz. 184) in te trekken en ook in dat gewest den invoer
Westerafdeeling van Borneo, Menado, Amboina, Ternate | van opium te verbieden.
Eene recapitulatie over de jaren 1886, 1887 en 1888
en Timor.
Het perceel Atjeh werd aanvankelijk voor één jaar in van de opbrengst der opiumpacht in het gouvernementspacht aangeboden , doch toen voor dien termijn slechts pachtgebied buiten Java en Madura vindt men in de bijéén bod inkwam, verre beneden de waarde der pacht, lage BB,
De aanzuivering der pachtpenningen had in de buitenwerd eene tweeledige herverpachting gehouden en wel voor
1888 en voor 1888 t/m 1890. Bij die gelegenheid werd ge- bezittingen vrij geregeld plaats. Alleen de pachters ter
boden: voor het éénjarig tijdvak f 05 160, zijnde f'4500 Westerafdeeling van Borneo ca in Amboina bleven op 31
meer dan bij de eerste aanbieding, en f 70 920 per jaar December 1887 geringe bedragen schuldig, welke echter
voor het driejarig tijdvak. Met het oog op de pachtcnfers leeds in de eerste maanden van dit jaar werden aangezuiverd.
van 1884, 1885, 1886 er. 1887, respectievelijk f216 000, Op de schuld aan den lande van den gewezen pachter van
f 81600, f 111960 en f 89 400, en vermits gebleken was Palembang, over bet tijdvak 1 October 18S4 t/m 31 Maart
dat bet drijven van eene gevestigde kongsi oorzaak was van 1885 werd ook in 1887 niets ontvangen. Tot invordering
het ondervonden gebrek aan mede 'inging werd de pacht van den op de pacht ter Sumatra'l Westkust over 1886
tegen f 120000 's jaars ondershands gegund voor driejaren. bestanden achterstand van ruim 2'/ ; ton gouds is de weg
De pacht in de residentie Westerafdeeling van Borneo werd van rechten ingeslagen.
tweeledig opgeveild , namelijk voor 1888 en voor 1888t/m
Andere verpachte middelen.
1890. Daar het bod voor den éénjarigen termijn minder
De verpachtingen van de zoogenaamde kleine of gewone
voordeelig was dan dat voor den langoren termijn , werd
het laatstbedoelde, groot f 112300 's jaars, aangenomen, middelen op Java en Madura voor 1888 werden , krachtens
waar.ioor alzoo de vi rigo pachtsom met f 6720 per jaar Indisch Staatsblad 1887 n°. 127 , op dezelde voorwaarden
gehouden als voor 1887. Enkele pachtmiddelen behoefden
werd overtroffen.
In de audere vier gewesten werd de pacht, als naar ge- niet opgeveild te worden, omdat de bestaande overeenwoonte , slechts voor één jaar in veiling gebracht. Vuur komsten ook voor 1888 of ook voor 1888 en 1889 van kracht
de hoofdplaats Amboina met Kajeli op Boeroe , voor de resi- bleven, zooals die betreffende de pacht van dspandhuizen
dentie Timor, waar de pacht (evenals in de residentie Ternate) iu de meeste gewesten, het mi Idel Javasche en Chiueesche
alleen ter hoofdplaats werkt, en voor de afdeeling Gorontalo tabak (alleen in de residentiën Bantam , Batavia en Krawang
der residentie Menado werd eene pachtsom bedongen van bestaande), de pacht der Krawangsche houtbosschen en die
respectievelijk f 19 812, f 3444 en f 1812, zijnde f 5412, van de vogelnestklippen of van sommige der vogelnestf 588 en f 240 meer dan voor 1887. Daarentegen ging-do klippen in de residentiën Soerabaija, I'robolinggo, Bezoeki
opbrengst der pacht op de Banda-ei'.anden, te Ternate en en Madura.
in de Minahassa (residentie Menado) met respectievelijk
Uit bijlage SS, waarin residentie's-gewijze de opbrengst
f 41 520 , f 1820 en f 336 terug, namelijk tot f 61 680, der verschillende middelen is opgegeven , blijkt dat de
f 4030 en f080'!. Wat del? mda-ei landen betreft, voor welk gezamenlijke pachtsommen voor 188S die van het voorperceel de thans be lengen pachtsom eerst na herverpach- baande jaar met f 23 337 overtreffen. Dit voordeelig verting werd verkregen, wordt de vermindering voornamelijk schil is voornamelijk te danken aan de hooge pachtsom ,
toegeschreven aan afgenomen opiumverbruik. Tot de ou- verkregen voor de vogelnestklippen in de residentie Remvoordeelige uitkomst te Ternate droeg gemis aan concur- baug. Terwijl die klippen voor 1885 t/m 1887 waren afrentie bij.
gestaan tegen f 4 9 440 's jaars, werd voor het volgend
Met ingang van 1 April 1838 werd het pachtgebied in driejarig tijdvak eene som van f 90 000 per jaar geboden.
de residentie Biouw uitgebreid (verg. blz. 14 hiervoor) tot Voor ae overige pachtmiddelen waren de verschillen minder
de onderhoorigheden van dat gewest op de vaste kust van belangrijk.
Sumatra (Indrngiri uitgezonderd), namelijk tot de landWat de rundslacht betreft — het middel dat voor 's lands
schappen Reteh , Gaoeng, Ignl, Mandah en het Katernen- kas het meeste gewicht in de schaal legt — werden in 14 van
gebied (Indisch Staatsblad 1888 n°. 48). Het opiummid lel de 21 gewesten hoogere pachtsommen bedongen , die gealdaar werd aan den gouvernementspachter in het overig zamenlijk eene vermeerdering opleverden van f 3 0 048,
gedeelte van het gewest ondershands afgestaan voor den terwijl de pachtsommen in 2 gewesten dezelfde bleven en
verderen duur zijner overeenkomst, dat is tot ultimo 1889 , j in de ó andere gewesten te zamen met f41592 afnamen.
en wel tegen f 2000 's maands.
De varkenspacht bracht in 8 van de 22 gewesten , waarin
De overige streken, waar, evenals in Biouw en on- zij werkt, f 807 meer, en in 12 gewesten f 2658 minder
derhoorigheden , de opiumpacht bij het einde van 1887 op dan voor 1887, terwijl zij in 2 gewesten op hetzelfde
nog bleef voortloopen , betroffen bet nachtgebied in de ge- bi drag als in 1887 bleef.
westen Oostkust van Bumatra, Banka, Büliton, Celebes
In 10 van de 22 gewesten is nu ter zake van de verschilen onderhoorigheden en Bali en Lombok.
lende kkine middelen voor 1888 te rekenen op f 68 775 meer
Vermelding verdient hier dat in Junijl. door het Opper- dan voor 1887, tot welke vermeerdering onder anderen de
bestuur aan den Gouverneur-Gener.-.a! is iu overweging residentiën Bembang en llatavia f40 584 en f 9504 bijgegeven: 1°. om de ordonnantie van 31 Haart 18S8 (In- dragen. Wat de gewesten betreft, waar het totaal der
discfa Staatsblad n°. 67), waarbij voor het Nederlandse!) pachtsommen beneden het cijfer van 1887 blijft, welke
gedeelte van Nieuw-Guinea en de daartoe lchoorer.de eilan- I verminderingen te zamen f45 438 bedragen, was de teden de invoer van sterke dranken , op eene boete van ten j ruggang het grootst in Pasoeroean en op Madura, nahoogste f 100 , is verboden, in dien zin aan te vullen melijk f 10 248 en f 10 305.
dat ook de invoer van opium in hedoeld ge leelte der j
De pachtvoorwaarden betreffende de zoogenaamde kleine
residentie Ternate verboden wordt, en tevens te bepalen j mi hielen in de buitenbezittingen ondergingen voor 1888
dat de in strijd met de ordonnantie ingevoerde sterke slecht; verandering voor zooveel betreft de slachtpacht te
Handelingen der Stateu-Goueraal. Bijlagen. 1888-1889.

[ft. 2.]

178

Koloniaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) Indië.]
Koepang op Timor (Indison Staatsblad 1887 n°. 122), en
zulks uui den jjiichter t; ontheffen ran de verplichting vau
bulFelvleesch ten verkoop voorbanden te hebben, welke verplichting te bestralend geworden wee, ten gevolge ran «Ie
ziekte die op Timor onder de buffels heeft geheerscbt. Aan
's (louvernements paohtgebied in de resi lentie BiouW werden
toegevoegd (Indisch Staatsblad 1888 nu. 48) de vjjf onder
Lingga-rUouw beboorende op Bumatra gelegen landschap
pen, die reeds liooger zijn genoemd. De kleine middelen
welke in Ban merking kwamen om in die landschappen 1e
worden ingevoerd zijn die der varkensslaeht, sterke dranken
en dobbelspelen. Zij werden van 1 April tut heteindovan
18s,s Bijgestaan, de beide eerstgenoemde middelen elk »oor
f 80 'smaands, liet laatstgenoemde \...>r i'4f> 'smaands.
Behalve voor de verschillende middelen ter Oostkust ran
S u m a t r a , voor de drauken|aeht in Aijeh en voor cc
vischvijvers en overvaarten in het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden, waarvoor de bestaand) overeenkomsten, als over meer dau Aan jaar loupende, eeist met liet !
einde van lJ>88 of van 1889 komen te verstrijken, moesten |
in 1887 voor alle kleine middelen buiten .lava enMadura
nieuwe verpachtingen worden gehouden. Deze liepi u over ■
't algemeen gunstig af. Blijkens bijlage TT hierachter I
overtreden de voor 1888 bedongen pachtsommen dia van I
1887 met een totasl bel rag van f 45 019,50. Tot deze j
stijging droegen vooral lij (tot de daarnevens vermei ie |
bedragen) de pachten Ier Sumatra's Westkust ( f 2 2 7 8 8 ) ,
in Uiouw (f 11 592), opBi)liton(f 1 0 2 7 2 ) , (in Aijeh f 9120)
en in Palemhang (f 7212). De ander? gewesten waar
meer bedongen werd, waren Beiikoelen. Ternate en
Timor. In 't geheel bedroeg de stijging f 63 105, terwijl
in 7 gewesten de pachtsommen met f 18 175,50 t e r u g g i n g e n , hoofdzakelijk in de gewesten Amboina (f 67 (I),
VVesterafdeeling van Borneo (f 4104) en Banka (f :-i7ii7).
Ten aanzien van de residentie Westerafdoeling van Borneo
is op te merken dat de gezamenlijke kleine middelen te
.Vlaudhor en Soengei 1'injoe, welke voor 1887 waren afgestaan tegen f 4644 en f 2652, met, ingang van 1 Januari
1888 ziju vervallen , in verband met de iusmclting van de
afdeeling Mandhor bij de afdeelingen Fontianak en Ommelanden, Mampawa en Landak.
Eene vergelijking van het totaal der behaal ie p a c h t sommen voor de klein' middelen op en buiten Java over
1888 en de twee voorafgegane jaren vindt men in bot volgende overzicht.
Gezamenlijke opbrengst der verpachte middelen
(buiten de opiumpaclit)
JAREN.
op J a v a
en Madura.

III

f

3 201 623
3 060 076
3 0 8 3 413

in l a
buitenbezittingen.
f 1 6 3 4 601,50
1 548 740,00
1 593 759,50

Totaal.

f

4 836 224,r>0
4 608 816,00
4 677172,50

Op Java en Madura moesten in 16 van de 22 gewesten
herverpachtingen plaats hebben, hier en daar zelfs van
alle in pacht af te stane kleine middelen. Het middel
dobbelspelen moest in alle drie gewesten waar het bes f rat
hetzij geheel, hetzij voor enkele perceelen , tot twee malen
toe worden aangeboden. In Samarang werd bet middel
ten slotte ondershauds g e g u n d . Voor het middel r u n d slacht hadden in 12, en voor de middelen varkensslaeht
en overvaarten respectievelijk in 12 en 10 gewesten herverpachtingen plaats. soms gevolgd door verpachting bij
inschrijving. In enkele gevallen moest t<m slotte t o t onderhandschen afstand worden besloten. De pacht d e r s c h u t g d d e n
kon alleen in Soerabaija onmiddellijk worden afgestaan;
voor Samarang was herverpachting noodig en voor Batavia
ook eene inschrijving. In de buitenbezittingen behoefde
niet zoo veelvuldig tot her verpachting te worden besloten. Ook daar werden enkele pacbtmiddelen ten laatste
ondershands afgestaan.
De werking van het reglement op de pandhuizen liet
over het algemeen weinig te wenschen over. In enkele
gewesten werden overtredingen van bat rentetarief ontdekt.
ter zake waarvan <Ie betrokken pachters tol straf werden
verwezen. Op eei.e der gewestelijke hoofdplaatsen van Java
k w a m aan het licht dat e r , door onvoldoende naleving der

bepalingen, onregelmatigheden waren gepleegd bijden
verkoop vau onuitgeloste pandgoe leren , ten einde deze door
hal waren van mededinging tegen spotprijzen aan den
pHciiter te doen vervallen, lagen herhaling van dergelijke
misbruiken werden door het departement van financiën
maatregelen genomen (Januari 1888).
liet aantal pmidhuiMO dat in de verschillende gewesten
van J a . a an Madura in pacht was afgestaan (voor bet
tijdvak 1880 t/m 188* of alleen voor 1887 en 1888) werd
vo r 1888 niet een nieuw iugesteld pandlmis (te Uaroet in
de Preauger Regentsobappeu) vermeerderd en bedroeg nu
373. Voor de 9 , waarvoor reeds hij vorige verpachtingen
g e e i hol was verkregen, deden zich o >k vo' ir l v 8 8 ge n
gegadigden op. In de uuitenLezittingeii liep in de meeste
gewesten i e pacht der pandhuizen met 1887 ten einde.
Hoewel in het gouvernement Celebes en onderhoorighe !en
mede een nieuw ingesteld pandbuis in pacht werd aangeboden , bleef bet aantal aldaar waarvoor zich gegadigden
voordeden toch onveranderd , hetgeen ook in de overige
buitenbezittingen het geval w a s , uitgenomen PaleinhaLg,
waar thans 3 , i:: plaats va:i 2zooals voor 1887. onverpacht
moesten blijven. In 't geheel zijn n u , in de tien gewesten
huilen Java en Malura waar deze pacht bestaat, 103
pandhuizen ingesteld , waarvan er 80 in pacht zijn afgestaan, soodat nog 17. bij gemis aan gegadigden, o n verpacht moeten blijven. Klders in de buiten bezittingen ,
waar voor het houden van een pandbuis eene licentie moet.
worden aangevraagd , werden in 1887 zoodanige vergunningen slechts aangevraagd en verleend voor 3 plaatsen
in elke der resalentiiin Riouw en Ternate en voor 2 plaatsen in
elke der resi'lentiën Menado en Timor. In de gewesten Larapongsohe Districten , Amboina en Bali en Lombok werden
in 1887 geen licenties aangevraagd. De door depandhuishouders in eerstgenoemde vier gewesten geheven rente,
bedroeg per maand: in Riouw 10 p e t . . in Menado 5 pet., in
Timor 4 pet , in Ternate 2 a 4 pet. Bij hen werden respectievelijk 18 8 9 3 , 1 1 4 9 5 , 13 142 en 8735 beleeningen gesloten , waarop werd voorgeschoten f 56 894 , f 50 802 ,
f 40 186 en f 15 467.
Zoowel op Java en Madura als in de buitenbezittingen
had oe aanzuivering der pachtpenningeu vrij geregeld
plaats. Hetgeen op 31 December 1887aan pachtpenningen
over 1887 onaan gezuiverd bleef, w e r d , op enkele uitzonderingen na , in de eerste maanden van 1888 voldaan. De
pachter van het middel rundslacht in Soerakarta over
1887 bleef bij het einde vau het jaar aan pachtsom over
de lastste vier maanden f 3 0 600 schuldig eu de in staat
van faillissement geraakte pachter der dobbelspelen te
Kongsi-besar (Batavia), mede over bedoelde vier maanden ,
f 10 80'i. Was op eerstjremekle schuld in de eerste maanden van 1888 reeds f 12 750 xf betaald , op den gefailleerden
pachter, wiens borgen naar China waren vertrokken , was
vooreerst nog geen verhaal mogelijk. Overigens bestond
nog een geringe achterstand op d* pacht der gezamenlijke kleine middelen in de Westerafdeeling van Borneo.
B.

Onvcrpachtc middelen en inkomsten.

In- eu uitvoerrechten. Uit bet volgende overzicht kan
blijken hoeveel gedurende het afgeloopeu j a a r , in vergelijking met i.'e vier voorafgegane jaren , in het gouvernements-tolgebied de opbrengst is geweest aan invoerrecht,
uitvoerrecht en p a k h u i s h u u r , na aftrekking van de terugbetaalde rechten.

Jaren.

Uitvoerrecht.

Invoerrecht.

Pakhuishuur.

Te zamen.

JAVA E N MADURA.

1883
1884

IMS
188G
1887

f f. 550
6 501
5 773
5 916
5 779

919
871
312
168
559

f 2 068
2 124
2 200
1 286
783

138
341
360
688
492

f

37 226
51 000
40 !I8S
31 092
29 430

f 8 656 283
8 677 212
8 020 6G0
7 233 948
6 592 481

857
2313
2 793
2 6G0
1 591

f 1 389 265
1 389 767
1 452 402
1 331 377
1 484 610

BulTKNBEZITTINQEN.

188.1
1881
1885
ISSS
1887

f

935 924
968 648
1 029 201
1 085 121
1 213 827

I

452 484
418 800
420 408
243 596
269 IM

f
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Blijkens liet vorig verslag (blz. 145 en 146> zijn ia 1886
en 1*87 in het algemeen tarief van in- en uitvo- rrechten
(dus niet ter Sumntra's Oostkust en te Moeara-Kouipeh
in Djambi waar speciale tarieven gelden) belangrijke wijzigingen gebracht. Zoo is met ingang van I Juli 1886,
wat den invoer betreft, o. a. bet normale recbt verhoogd
VHII 6 tot 10 pet., terwijl, mede van genoemden datum
af, afgeschaft la bet uitvoerrecht op thee, en verlangd
dat op koffie met '/, en dat op suiker met de helft. Vervolgens is in 1887, sedert 1 Maart, het invoerrecht op
petroleum , in verband met do invoering van een accijns
op het verbruik, verminderd van p. m. f 0,70 tot f 0,25
per hectoliter, en sedert 1 Juni voor suiker de heffing
van uitvoerrecht voor den tijd van vijf jaren geschorst, 'j
Men laat hieronder volgen een overzicht van de rechten ontvaDgst van 1 Januari 1885 af, gerekend over halfjaarlijksche tijdvakken , waaruit beter dan uit bovenstaand
overzicht, althans eenigermate , de invloed van de zoo
even bedoelde tariefsveranderingeu is na te gaan. (Opgaven
nopens hetgeen de aan in- en uitvoerrecht onderworpen
goederen voor elk artikel in het bijzonder opbrachten , zijn
over 1887 nog niet ontvangen ; lager vindt men zoodanige
gegevens over de jaren 1884 t/m 1886.)

1886.

1885.

1887.

1888.

INVOERRECHT.

1ste halfjaar
8de

.

id.

.

f3 39C 398

f 3 339 803

f 3 470 053

. . .

3*00 115

3 661 420

3 523 333

.

Te zamen .

.

10802 513

f7001 289

f 6 993 386

f3 484 768

2de

.

id.

. . .

1 618 095

746 407

384 999

f2 620 708

f 1 5 3 0 284

f 1 0 5 8 684

.

IN-

lsto halfjaar
3de

.

id.

783 877

667 685

f 1 0 0 8 073

Xe zamen .

f

f

.

.

EN UITVOERRECHT

f4404471

f4123740

f4137 738

. . .

5018810

4 407 833

3 968 332

f 9 4 2 3 281

f8531 573

f8 040 070

Hiervan werd
vangen :

.

f

434 135

. . . .

Af:

terugbetalingen

ter Sumatra's O o s t kust en in Djambi

f 8 042 249

f 7 468 349

412 369

489 324

577 721

f9 423 281

f 8 531 573

f8 046 070

f8980912

1886.

1' 2 463
789
078
494
480

568
065
2T.I
221
930

320
254
240
228
180
188
111
97

f 2 215
825
631
337
429

730
490
153
792
378

f 1 968
810
704
400
513

576
917
899
889
340

950
571
043
094
890
282
228
845

316 162
257 456
199 791
155 920
191 399
110345
139013
58 111

397
227
279
179
171
129
149
88

000
450
803
153
217
195
244
831

91 245
80 864
72 070

75 006
88 484
83 565

88 835
77 942
5G523

68 680
58 720
57 459
51869

69 123
50 854
40 657
48010

91 021
41642
42 359
53 460

539 910

475 345

539 408

2 234

1 996

414

f 7 500 629
30 110

f 6 813 446
10 933

f 7 010 930
9 641

f 7 470 519

f

f 7 001 289

Suiker
Koffie
Tabak
Tin
Indigo
Andere artikelen (die elk minder dan f 50 000 aan uitvoerrecht opbrachten, voor zoover
niet reeds afzonderlijk g e noemd)
Bovendien ontvangen aan „nagevorderd uitvoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .
Af: terugbetalingen

—

Ho.' de ontvangsten van 1«87, ook ter zake van pakhuishuur , over de verschillende tolkantoren verdeeld waren,
kan blijken uit bijlage UU hiernehter. Het bovenbedoeld
overzicht over 1884 t/m 1886, betreffende de opbrengst
aan in- en uitvoerrecht voer elke soort van goederen , laat
men hieronder volgen.

») Tot terugbetaling van hot geheven uitvoerrecht op suiker, die
vóór 1 Juni 1887 ten uitvoer was aangegeven, maar eerst op of
na dien datum werd uitgevoerd, verkreeg de directeur van financiën
machtiging bij ordonnantie van 12 Augustus 1887 (Indisch Staatsblad n° 146).

6802513

UITVOERRECHT.

f3918903

ont-

in de g e w e s U n waar
het algemeen tarief
geldt

1885.

INVOERRECHT.

.

Zuiver ontvangen . .
T e zamen .

1884.

Manufacturen
Grambier
Gedistilleerd
Tabak en sigaren
Petroleum
• •
Eetwaren (voor zooveel in de
bandelsverslagen onder dit
hoofd genoemd . doch viscb
en boter uitgezonderd)
. .
Eramerij
Visch
Wijn
Oarens
Kleederen en modewaren . .
Theo
Boter
Aardewerk (gebakken) en porrelein
Meel
Was
Papier, schrijf- en teekenbelioeften
IJzer en staal en dito werk .
Meubelen
Drogerijen en medicijnen
Andere artikelen (die elk minder dan f 50 000 aan invoerrecht opbrachten. voor zoover
niet reeds afzonderlijk g e noemd)
Bovendien ontvangen aan ..nagevorderd invoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .

. . . .

TE ZA MEN.

.

.

Omschrijving der
goederen.

. . . .

UITVOERRECHT.

Iste halfjaar

[Nederl. (Oost-) lndiü.]

f 1081294 I f 1262 956 \ f
804 854 i
940 967
202 900 ;
162 933
152 809
145 079
47 943
GO 097 '

019 999
405 394
197 778

143 504
00 905

106 571

138 359

149 481

589

138

f 2 545 370
2 229

f 2 022 173
1 405

f 1 577 121
40 837

f 2 543 147 j f 2 620 768

f I 530 284

In het verslag van 1885 (blz. 155) werd melding gemaakt van het voornemen om , na zeker overgangstijdperk,
de gelegenheid tot opslag in particulier entrepot te doen
ophouden. Hiermede moet echter worden verwijld totdat
de publieke entrepóts te Soerabaija de noodige uitbreiding
hebben ondergaan. De ontwerpen voor die uitbreiding zullen
weldra gereed komen.
Ten einde de suikerindustrie, zoolang zij nog geen eigen
pakhuizen te Tjilatjap bezit, de noodige ruimte te verzekeren voor den opslag van het product dat langs die haven
wordt uitgevoerd, werd machtiging verleend (Indisch besluit dd. 12 Februari 1888 n°. 8) om de douane-lokalen te
Tjilatjap, voor zooveel de ruimte het toelaat, beschikbaar
te stellen voor de opscliuring van suiker uit den oogst van
1888 tegen de lage pakhuishuur van f 0.01 per kubieken
meter en per dag.
In 1887 werden wegens ontduiking of overtreding der
bepalingen op de heffing en verzekering van de in- en
uitvoerrechten in het geheel 164 bekeuringen gedaan (tegen
110 in 1886 en 145 in 1885). Daarvan werden 150 bij onderhandsche schikking afgedaan , 12 — als ten onrechte ingesteld — buiten gevolg gelaten , en 2 aan de beslissing
van den rechter onderworpen (die tijdens de afsluiting der
Indische mededeelingen nog aanhangig waren).
Accijnzen.

De hooger reeds aangehaalde bijlage UU ver-

[f. 2.]
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inelilt tevens hoeveel in 1887 b g e l k k a n t o r van ontvangst

tan accijnzen werd geïnd.
In liet volgend stimtje vindt men de opbrengst, bij haltjsarlijksche tijdvakken, opgegeven n n 1 Januari 1885af.
1880.

18K5

A C C I J N S OP I M H M L A W D M B

1888.

1887.

oroisriLLBSSD

[Nederl. (Oost-) Iiidil!.]

tingen bui:"n Java on Madura ontvangen werd f 4 2 1 8 3 1 ) .

Üver de eerste m maanden van 1888 was de ontvangst
f 102 334 (op Java en .Mudura f 77 592 en in de buitenliezittingen f 24 742), zijnde f 9591 meer dan in het over
eenkomstige tijdvak van 1887.
VtrtOfUilé belasl'tnj/. De in bijlage UU opgenomen g e 
westelijke opgaven van den aanslag in de personeele bekuting over 1886 on 1887 toonen de volgende totalen aan :

(alloen e|> .!:<vfi <MI Madura).
Isto halfjaar
2de

.

1'

41 221

1'

T e zamcit

r

m :to£

f

81 lis

40 081

ld.

10 'Mi

!'

r,8 347

ui DM

f

r,H55

MIM
Aanslag
A l : w e g e n s toegestane
verminderingen . . .

f

1880
1887
(verbeterde opgaven) (voorloop, opgaven)
J a v a en Ituitenbe- J a v a en BuitcnbcMadura.
zittingen. Madura.
zittingen.
f 7 5 0 749 f 1 4 1 5 4 4 f 733 750 t ' 1 4 8 005
38 384

9 530

3 9 740

8 809

A l z o o werkelijk t e heffen f 712 305
Bovendien
verschuldigd
:ian
xcliattingskosten
voor zooveel z{j aan de
■ mgeslagenen in reke
ning waren te brengen.
3 875

f 132 014

I 094 010

f 139 130

4832

931

A C C I J N S oi' TADAK. a)

Istc halfjaar
2de

.

f

iJ.

T e zaineu

XI 7 70
1)4 810

f

r

07 oer.

:,l M l

3C 750

37810

IIC 502 ' f' 103 822

f

:.8 585

89217

450

A C C I J N S OP PETROLEUM. l>)

lste halfjaar
2<le

i<l.

T e zanien

f

510 874

f

553 010

778 482

f 1 2 8 0 350

a) W a t de buitenbezittingen betreft. werkt de tabaksaccijns alleen in
de beide residentien van Borneo. Onder de opgegeven sommen is wegens
ontvangst aldaar ben-repen: over 1885 f 8011 , over 1880 f 10 435 . over
1887 f 10 820 en over het eerste lialljaar van 1888 f 4007. O]) Java en
en Madura is sedert I Juli 1885 alleen aan accijns onderworpen de YOOr
de residentien B a n t a m . Batavia en Krawang bestand* J'ava-tnbak. bij
uitvoer over zee uit een der andere gewesten van Java en Madura.
Deze beperking van de heffing (vroeger was ook de over zee naar die
andere gewesten uitgevoerde Java tabak aan accijns onderworpen) i s .
ook na de afschaffing met 1 Januari 1888 van het licentierecht op
tabak (zie lager blz. 184), gehandhaafd gebleven.
b) Deze accijns, ten bedrage van f 1,75 per hectoliter, werd eerst
met 1 Maart 1887 ingevoerd, tegen gelijktijdige vermindering van het
invoerrecht op petroleum van p. in. f 0,70 tot f 0,25 per hectoliter. Onder
de opgegeven sommen is begrepen wegens ontvangst in de acht gewesten
buiten Java en Madura, welke onder de toepassing der heffing vallen.
over het tijdvak van 1 Maart t m 31 December 1887 f 80 320 en over
het 1ste halfjaar 1888 f 0 4 201.

Om met meer kans het weder voor gewoon gebruik ge
schikt maken van gemethylcerl (niet-veraccijnsd) gedistil
leerd tegen te g a a n , w o r d t i n den biatsten tijd eene andere
(minder gezuiverde) soort houtgeest als denatureering.-niiddel gebezigd, welke wel is waar beter dan de vroeger
gebezigde houtgeest, en vooral beter dan teipeiitijn-olie,
aan het oogmerk voldoet, maar tocli nog niet het middel
aanbiedt om geheel te voorkomen dat het gemethyleerd
alcohol, althans in verdunden s t a a t , weder drinkbaar
•worde gemaakt. Er wordt n o g overwogen wat in deze
thans te doen staat. De in Indiö ter hand genomen bewer
k i n g van eene nieuwe accijnsverordening heeft n o g niet
tot bepaalde uitkomsten geleid.
Wegens overtreding der bepalingen omtrent den accijns
op het gedistilleerd werden in 1887 95 bekeuringen inge
steld (tegen 70 in 1886 en 100 in 1885). Daarvan werden
12 bij onderhaudsche schikking beëindigd , o' buiten gevolg
gesteld en 77 aan de beslissing van den rechter onder
worpen. In 5 gevallen volgde vrijspraak.
Op de vraag of de in Uherihon (uit de aardoliebronnen
te Tjibodas in deafdeeling Madjalcngka) door de inlandsche
bevolking voor eigen gebruik gewonnen petroleum aan
accijns onderworpen w a s , werd ontkennend g antwoord ,
nadat gebleken was dat bedoeld'; aardolie, immers zooals
zij thans n o g gewonnen w e r d , niet gezegd kan worden
voor het gewoon gebruik tot verlichting geschikt te zijn
en ook niet dienen k a n om zonder zuivering daartoe g e 
bruikt te worden.
Haten- en ankcrwjCjieldcn. Tegen f 310 938 in 1885 en
f 2 4 8 235 in 1886, bracht de heffing van haven- en ankerag e g e l d e n . laatstelijk geregeld bij Indisch Staatsblad 1885
n°. 8 8 , in 1887 slechts f239 404 o p , waarvan indebezit-

Derhalve in het geheel
door de aangeslagenen
verschuldigd . . . .

f 710 240

f 132 470

f 098 848

f 140 007

Geïnd bedrag a). .

f 727 0 9 0

f 1 3 4 195

f 7 2 0 734

f 138 480

a) Onder het geïnd bedrag is hier en bjj andere lager te ver
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 de personeele belasting
betreft, ook hetgeen gestort is wegens te verhalen kosten van schatting.
Voorts z(jn onder de geïnde sommen bf deze en andere in dit
hoofdstuk te vermelden belastingen begrepen de boeten wegens te
late betaling, terwijl daarentegen, ingevolge art. 20 der compta
biliteitswet, in mindering is gebracht hetgeen ten gevolge van ver
keerden aanslag over het behandelde of over eenig vorig jaar, dan
wel uit anderen hoofde, aan de belastingschuldigen is terugbetaald.
Uit vorenstaande cijfers blijkt d a t , hoewel de aanslag op
de buiten bezittingen een weinig toegenomen i s , de HUV■lag in h°t ireheel is achteruitgegaan. In 1886 toch b e 
droeg hij f 892 293 en in 1887 f 881 7 6 1 , terwijl het wer
kelijk te beffen bedrag (na aftrekking van de toegestane
verminderingen) van f 844 379 terugliep tot f 833 152.
Terwijl in de buitenbezittingen in 9 van de 16 gewesten
de aanslag s t e e g , was dit op Java en Madura slechts bet
geval in 7 van de 22 residentien. Over 't algemeen waren
echter de verschillen . ook daar waar de aanslag op een
lager bedrag kwam te staan , niet van veel belang. In de
buiten bezittingen was de toeneming het belangrijkst in
de residentie Oostkust van Sumatra (f 4653) en op Java
in de residentie Soerakarta (f 1729).
In het afgeloopen jaar kwamen 24 doleantiön voor,
tegen 22 in 1886.
Bij de jnarlijksehe vaststelling van het cijfer, waarbeneden
de huurwaarde der woningen moet blijven om den belas
tingschuldige aanspraak te doen erlangen op geheele of ge
deeltelijke vrijstelling van belasting naar de eerste twee
grondslagen, is voor 1888 (zie Indisch Staatsblad 1887
n°. 242) voor do residentien Probolinggo en Sumatra's
Oostkust over 't algemeen een lager cijfer aangenomen.
De vrijstelling, ten opzichte van den derden grondslag
der belasting (paarden) toegekend aan landsdienaren die
voor hun dienstwerk rijpaard moeten houden, werd bij Indisch
Staatsblad 1887 n°. 220 en 221 uitgestrekt tot de bereden
officieren der schutterijen (commandanten van bataljons en
de daarbij bescheiden adjudanten).
Patentrecht.
Was de achteruitgang van den aanslag
in de personeele belasting betrekkelijk g e r i n g , van meer
beteekenis was het nadeelig verschil over 1887, in verge
lijking met 1886, ten aanzien van het patentrecht, althans
op Java en Madura, waar de t e r u g g a n g f 72 485 bedroeg,
terwijl het cijfer voor de buiten bezittingen slechts eene
vermindering aanwees van f 268. De tctalen van den aan
slag , van de toegestane verminderingen en van het geïnd

l

) Zie ook noot I op b l z . 5 9 hiervóór.
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bedrag waren als volgt:

[Nederl. (Cbst-) IndiC]
ingaan (do verwachting bestaat dat zulks — althans vcor
Javuerj Madura — met 1 J a n u v i lt'8'l liet geval zal kunnen
zijn), werd bij een Bestal ordonnantUlll van 19 December
18*7 (Indisch rïtaatnblad i.°. 233 l/m 2:18) de. helling van
dat middel gelurendo 1888 op gelijken voet geregeld nis
voor 18S7 was voorgeschreven (/.ie vorig w r s l a g blz. 148),
behoudens weglating van <v:.ige ook Lij de nieuwe bepa
lingen niet behouden gebleven voorschriften betredende do
lij bet indianen van doleantifin in ucht te nemen formali
teiten , welke vcor du belanghebbenden in vele gevallen
beswaar kouden opleveren. Met het oog op de in bewer-

188G
1837
(verbeterde opgaven), (voorloopige op;aven).
Java en linitenbe- Java en m t e a b »
Madura. zittingen. Madura. zittingen.
Aanslag
f040 037 1177 335 f 673 552 1177 007
Af: wegens toegestane
verminderingen. . .
£0 451
10 801
10 515
2 308
Alzoo werkelük te hef/en f 019 Ö8t> f IOC 534 f 554 037 f 174 TM
(Jeïnd bedrag (zie nrot
u op de voorgaande ulz.) f010 039 f 107 071 f575 001 f140 55.".

lcing tijnde algemeene herziening der verpondingswaarden

Hoo de bovenstaande sommen verdeel.1 waren over ilo
verschillende gewesten kun blijken uit bijlage U\l.
Op Java en Mac'ura was de t e r u g g a n g in ('.en aanslag
luit aanzienlijkst in do residentiëu J a p a r a , Batavia, rWrakarta , Djokjoknrtn , Sx-rabaija en Probolinjrno, namelijk
respectievelijk f 8 2 9 3 , 1 8 7 7 9 , f 8992, f 10 075, f 10 763
•MI f 11558. Biecht! in 3 van de 22 gewesten aldaar werd
ceue geringe vermeerdering van aanslag verkregen, en
wel in de Preanger Regentschappen , Kadiri en Bantam ,
tot een gezamenlijk bedrag vim i' 3898. In de buitenbe
zittingen g i n g de aanslag in 9 van de 17 geweiten met
f 277!' vooruit, waarin de Oostkust van Sumatra deelde
voor f 1520, en in de 8 overige gewesten te n m e n bleef
liij f 3047 beneden bet cijfer van 188(5.
Het aantal doleantieu, in 1880" 5'i, bleef in 1887 tot
40 beperkt.

Verponding fop Java en Madura en in sommige buitenbezittingeri) en hiiintinij tan ét tptctrfjperke*
(opdeBandaeilanden). Daar de c nnmi.ssie voor de vaststelling' der
verpondingswaarJe van onroerende goederen op en buiten
Java Lij net einde van 1887 nog niet zoover met haren
arbeid gevorderd was dat de aanslag in de verpondingshelasting overeenkomstig de nieuwe bepalingen (Indisch
Staatsblad 1880 n°. 78) reeds me: bet jaarl888 zou kunnen

werden do hoofden van gewestelijk l.e.-.tuur, althans «lis
op Java en Madura, aangeselireven , van huimo levoegdheid om voor 1888 nieuwe aanslagen in dezo belasting to
bevelen slechts een zeer spaarzaam gebruik te maken.
Ter uitvoering van art. 9 en van art. 14, 2de alinea,
der nieuwe verpoudingf-ordonnantie ia inmiddels het i.oodig'j
door den Gouverneur-Generaal verordend bij Indisch Staats
blad 1887 n°. 179 en 1888 t.u. 69. Uij eerstledoelle be
schikking werd de maximum-huurwaurde welko voor ge
bouwen , toebeboorende aan opgesetenen van landerijen,
aanspraak goelt op vrijstelling van verponding, vastgesteld
op f 5 's maande i terwijl Lij do in de tweede plaats ver
melde beschikking werden songewezeu de gevallen waarin
en de wijze waarop aan de belastingschuldigen mededeeling gedaan wordt van de aanvankelijke zienswijze der
commissie of subcommissie omtrent bet bedrag der ver«
pondingswaarde, ten einde ben in de gelegenheid te stellen
om daartegen bij do commissie liunne beswaren in te
brengee.
lu bijlage l'U wordt de gebruikelijke opgaaf aangetrof
fen, voor elk gewest afzonderlijk, van het bedrag waarop
de aanslag voor bet jaar 1887 is vastgesteld, b e totalen
van dien aanslag en van dien voor 1883 (voor luatstgemeld jaar verbeterd), zoon.ede de in die twee jaren geïnde
bedragen, waren als v o i g t :
Sb'1
i.voorloopige opgaven).

18»0
i verbeterde opgaven).
l'
501 184

Aanslag:
residentie lintavia «) .
verponding op Jav.nl
i '-0- eigendomsperccelcn .
■ • • •) andere gewesten '. 2". opstalpcrccelcn. . .
( 3". erfpaelitpperecelen ').

Tweede Kamer. ïsi

t

f

1100 371

1

34 257

34 129

158 750

14G 472
1 099 378

verponding in de buiteiibüzitlingen f)
belasting 0|> de Danilnsclie speeerljperken

•
i f

972 878

f 1 000 512

f 1 528 215
f

111493

115 325
79 177

87 384
198877

rirïuJ bedrag (zie noot t ( J : l v * r n Ms*na
op. de voorgaande blz.) \ builenbezittingen

f

555 337

792 277

194 502

I

1 074 027
199 310

f

1-515 588
190112

1 «73 337

1 705 700

a) Ten aanzien van de residentie Batavia en van de buiteubezittir.gen vindt men niet sf/.o:ulctlijk opgegeven of en tot welk bedrag
perreelen , in opstal of in erfpacht be7eten , in de verponding «aren aangeslagen.
TScdïiifibilasliïig. Op Java en Madura waren vcor 1887
in deze belasting aangeslagen 831010 inlanders (zijnde.
20 541 meer dan voor 1880) en 60134 vreemde ooster
lingen (namelijk 127 Chineezen minder en 227 andere
vreemde oosterlingen meer dan voorlaatatgemeld jaar). In
Paaoeroean nam het getal aangeslagenen toe met 10 8 7 9 ,
in elf andere rtsidentiën te zumen met 23 1 9 3 . doch in
de tien andere gewesten verminderde liet met 7431. Het
cijfer van den aanslag ging voor 1887 in nagenoeg alle
residcntiOn achteruit en bedroeg in 't geheel f 2 611495.
Slechts in vijf gewesten n a m , met het aantal aangesla
g e n e n , ook het bedrag van don aanslag t c e . en wel in
'r. geheel met f 14 491 , doch in de overige gewesten valt
reno daling op to merken van f 111979, zoodat als eind
resultaat, in vergelijking ir et 18S(i. toen de aanslag (vol
gens verbeterde opgaven) f 2 708 9811 bedroeg, een n a fleelig verschil wordt verkregen van f 97 488. In Pasoo
roean bedreeg de aanslag voor inlanders f 10955 meer, dio

voor Chineezen en andere vreemde rosterlingen daaren
tegen f 2291 minder dan over 188G. De grootste vermin
deringen kwamen voorin do residentiPn Batavia. Soeralaüa
e n C n e r i b o n , waar zij respectievelijk f 2 S 2 5 0 , f 2 7 908
en f 10 509 bedroegen; zij betroffen in beide eerstgenoemde
gewesten voornamelijk den aanslag van de Chineezen , in
überibon hoofdzakelijk den aanslag der inlanders.
In de bnittnbezittingen zijn alleen in du residentie Pa'en bang ook inlanders aan de bedrijf^belasting onderworpen.
Hun aantal nam in 18;^7 met l ö 3 t&e. Tegenover de (ver
beterde) opgaven over 188^5, was in 1887 Let a w t a l be
lastingschuldige Chineszen en andere vreerode oosterlingen
over 't geheel vermeerderd met respectievelijk 6290 en 149.
Het t<.tnal der belastingschuldigen beliep 9 0 7 4 9 , alzoo
6622 meer dun i'i 18Su. In 5 van de 17 gewesten der
buitenbezittingen g i n g de aanslag achteruit met f 4314.
Het grootste gedeelte van dit bedrag, namelijk f GGiO,
betrof Atjeh, welk gewest in het laatst van 1886 en het begia

') Over de verlenging van den termijn gedurende welken door erfpachter» vrjj>!om van verpo&dlBf Ifecoten wordt, zie rn?n blz. 94
zoonrede blz. 90, noot 2 , Mcrvóör.
Handelingon der BtatsjhQencrsal.

Bijlagen, !Sb8-18ï9.
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vun 1887 door velo Chineezen werd verlaten , omdat groote
aanneiningswerken voor het Gouvernement gereed gekomen
ware», lu de residentie Oostkust van Sumatra steeg het
aanslagcijfer met niet minder <lan f 4 5 1 5 1 , hoof Izakelijk

door toeneming van bet aantal belMtinffsehuldigen, en in

11 andera gewesten te zauien niet f 3059. Als eindcijfer

van aanslag is voor de gewetten buiten Java en Had ara
verkregen f 512 675, zijnde f 44 490 neer dan deaaiulng
voor lö86, welke (vol» ras verbeterde opgaven) f 408 179
bedroeg, lu de Wiacteraflceling vun Borneo werden, ingevolge Indisch Staatsblad 188:i n°. ü'J (/.ie bet verslag van
1880 blz. 147), in 1837 voor het eerst ook aangeslagen
die niet-Chineesclu vreemde oosterlingen welke niet tot de
Arabieren behoorden. D J r.ieuwe categorie van belastingschuldigen , bestannde uit 127 personen, had eene som
van f 352 op te brengen.
De gemiddel Ie aanslag per hoofJ was op Java en Madura
weder nagenoeg overal lager dan voor 1386. Uitzonderingen
vormden de aanslag der inlanders in de residentiën Tagal
ou Ka loa, die der niet-Chineesclie vreemde oosterlingen
in Krawang en de Prean^er Regentschappen en die der
inlanders en Chiueezen op Madura. Als oorzaken van den
legeren aanslag worden opgegeven vooreerst verminderde
verdiensten door de belastingschuldigen ten gevolge van
de op vele ondernemingen , in verband met den gedrukten
ecouomiscben toestand , ingevoerde bezuioigingeu en loonsverlagingen , en ten andere de slechte kolfieoogst en de
lage prijzen van de door de inlandsche bevolking geteelde
producten, waarvan ook uudere neringen en bedrijven
den terugslag ondervonden en waardoor minder geld
onder de menigte kwam. Het algemeene middencijfer van
den aanslag per hoofd liep per gewest uiteen: voor inlanders van f 1,25 (Bagelen) tot f 3,63 s (Beeoeki), voor
Chineezen van f 0,(34 (Krawang) tot f 18,31) (Madura),
en voor andere vreemde oosterlingen van f3,58 (Ban joemas)
tot f 18,13 (Pekalongan). Voor alle gewesten dooreongenoraeu was de gemiddelde aanslag per noofd: voor tnlandera
f 2,28, voor Chiueezen f 11,81 en voor andere vreemde
oosterlingen f 10,50, welke gemiddelden over 1880 bedroegen f 2,37*, f 13,18 en f 12,33.
In de buitenbezittingen viel in een aantal gewesten
stijging van den gemiddelden aanslag per hoofd waar te
nemen. In die gewesten liep liet gemiddelde hoofdelijk
aanslagcijfer per gewest uiteen : voor Chineezen van f3,02'
(Westrrafdeehug van Borneo) tot f 12,02 (Benkoeleu), en
voor andere vreerade oosterlingen van f 2,77 (Westerafdeeling van Borneo) tot f 12,79' (Boeleleng en Djembrana
op Bali). Voor alle buitenbezittiugen dooreengeuomen was
de gemiddelde hoofdelijke aanslag: voor Chinee/.en f 5,44
en voor andere vreemde oosterlingen f 7,325, tegen f 5,30 en
f 8,02 over 1830. De aanslag der inlanders (alleen ter hoofdplaats Palen» bang), welke in laatstgemeld jaar gemiddeld
f 3,73 per hoofd bedroeg, daalde voor 1887 tot' f 3,04.
Naar gelang van ieders aanslag waren de aangcslagcnen
percentsgewijze te verdeden als volgt:

AangCjhjrcnen.

Inlanders.

Andere
vreemde Alle aan<>o<ter- gesla^-enen
Cliineczen. lingeu. ie zaiueu.

JAVA EN MADCRA.
Toor f i .
.
meer dan f l t/m f 5 .
f 5 n f 10
i>
« f 10 . • •
H

n.97*
55.NS
3.24=
1.32"
100

Bc
roor f 3 en minder .
meer dan f 3 t/m f 5 .
f 5 i, f lil
n
rt
n t 10 .
•

038'
40.45<
31.4Ü»
21.09»
100

0.1 r.»
51.47

M.«e*

37.31 =
i*-.»T»
5.H<

22.0'J«

I.M*

100

100

TENBEZIT7IXGKS.
5-2805
3b.23<
8.21»
0.05'
100

42.50»
33.57'
18.39
552"

33fC'
33.03»
20.92»
11.47'

100

100

43.31,»
34.0C»
17.40'
5 IC»
100

De inning der bedrijrsbelasting le/erde, wat inlanders
betreft, op Java en Malura over het algemeen weinig bezwaar op. De achterstand voor die categorie van belastingschuldigen bedroeg dan ook op 31 December 1887 slechts
f 47 313, of 2.5 pet. van den aanslag ad f 19.00 038. Als
ge\V' onlijk werden Lij de invordering van de door vreemde
oosterlingen verschuldigde bedragen meer moeilijkheden
ondervonden. Bij het einde van 1887 bleven de Chineezen
schuldig f 133 325 en de andere vreemde oosterlingen

f 0178 of ro'pectievelijk ruim 20 en 14 pet van hetgeen
van hou te vorderen was (f 6G1 036 en f 4 3 821) Van
den totial-aan-lag op Java en Madura ad f 2 0 1 1 4 9 5 ,
bleef op 31 December 1837 ruim 7 pet. onbetaald, terwijl de achterstand over 1886 op 31 December van dat
jaar bijna N pet. lelroeg. In de residentie Batavia , waar,
gelijk uit vroegere versagen bekend is, over vorige jaren
groote achterstand bleef bestaan , waarvan de afbetaling
natuurlijk weder aan de tijdige kwijting van den loopenden
aanslag in den weg stond , was op ultimo 1887 van den
aanslag over dat jaar dan ook slecht 00 pet. n betaald
(uit. 1880 04 pet}. Rekent nion Batavia niet mole, dan
bleef op Java en .Madura over 1887 nog geen 5 pet. onbetaald.
In do residentie Oostkust van Sutnatra, waar, in verband met Indisch Staatsblad 1887 nc. 218 , de uiterste termijn van betaling ten aanzien van de op landbouwonderuemingen gevestigde Chineezen thans voor het geheele gewest
gesteld is op uit. Februari van het jaar. volgende op dat
waarover de belasting verschuldigd is, Indroeg de achterstand op 31 December 1887 f26 004. In de residentie Timor
kwam het geheele bedrag van den aanslag tijdig binnen.
In de overige buitenbezittiugen was op 31 December 1837
op den aanslag van 1887 in het geheel achterstallig f 64 330 ,
Of ruim 20 pet. In Palembang en de Westerafdeeling van
Borneo was de achterstand aanzienlijk. Op Billiton kwam
van den aanslag over 1887 in dat jaar nog niets binnen.
Gewoonlijk wordt daar niet de betaling van den aanslag
gewacht totdat da afrekening van de Biliiton-maatschappij
met de ïnijnkongsi's heeft plaats gehad.
Uitvoeriger gegevens omtrent de uitkomsten der bedrijfsbelasting. voor elk gewest in het bijzonder, vindt men in
de meermalen aangehaalde bijlage DU hierachter. Met
verwijzing naar noot a op blz. 180 hiervóór zij nog slechts
aangeteekend dat de ontvangsten ter zake van deze belasting in 1887 beliepen op Java en Madura f 2028289 en
in de buiteubezittingen f 405 810, tegen respectievelijk
f2 621 005 en f453 394 (volg-nis verbeterde opgaven) in 1830.
Belasting op rijtuh/en. De aanslag in deze belasting (die
voor Kurcpeanen en vreemde oosterlingen in de personeele
belasting opgaat en als afzonderlijke helling alleen werkt
onder de inlanders in de gou vernements-residentiën van Java)
bedroeg in 1887, wat het door inlanders verschuldigde betreft, f161 970 , tegen f 143 484 (volgens verbeterde opgaven)
in 1880. Omtrent de oorzaken der stijging zijn geene
bijzonderheden gemeld ; alleen blijkt (zie bijlage UU hierachter) dat daartoe r.lle gewesten bijdroegen.
Geïnd werd in 1887 f 153 875, tegen f 142 909 (volgens
verbeterde opgaven) in 1880.
Bij Indisch Staatsblad 1887 i.°. 121 werden onder de
inlandsche ambtenaren, die vrijstelling voor één rijtuiggenieten, ook de vaccinateurs gerangschikt.
Zejch-echt. Vv'as in 183G, het eerste jaar der werking
vau de nieuwe zegelordonnantie (Indisch Staatsblad 1885
n°. 131), volgens nadere gegevens, aan zegelrecht ontvangen : op Java en Madura f 825 094 en in do buiten bezittingen f 200 440, te zamendusf 1 032 140, voor 1887
waren die sommen f 744 223 en f 152 014 of te samen
f 89ó 837. Dit belangrijk verschil (ad f 135 303) is voornamelijk hieraan toe ti schrijven dat in 1880 bijna overal
het opiutniniddel voor drie jaren werd verpacht, zoodat
toen de zegelrechten van de minuten der verpachtingen
(die geheven worden van het totaal bedrag der puclit.soin
voor den geheelen duur der overeenkomst) veel meer bedragen hebben dan in 1887.
lu Iudië heeft zich verschil van gevoelen geopenbaard
nopens de vraag of art. 7 der nieuwe zegelverordening
geacht moet worden alle akten van voor 's lands rekening
gehoudeu onderhandsche aanbestedingen aan evenredig
zegelrecht te onderwerpen, onverschillig of al dan niet
openbare mededinging is voorafgegaan. Dezerzijds is in
Februari jl. te kennen gegeven dat die vraag bevestigend
behoort te worden beantwoord ; dientengevolge is teruggekomen van de in Indië gehuldigde opvatting (zie de
aanteekeoing ad art. 7 in n*. 420} van het Bijblad op bet
Indisch Staatsblad) dat, waar eene onderhnndsche aanbesteding had plaats gehad zonder voorafgegane openbare
mededinging, slechts het uniform-zegelrecht vau f 1,50
zou verschuldigd zijn.
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Eene andere beslissing nopest het recht ventend der
zcgelordonnantie betrof n*. 13 tier lijst van vrijstellingen,
wmtrbij \/ij lom vnn tegel is foegekeudann •itiachrijviugS'

biljetten bij openbare verkoopfngeu, verhuriugen of aanbestedingen'". Dij Indisch besluit dd. S.i Moi 1837 n". 4
werd uitgemaakt dat er geen redeu il om btj da toepataing
van deze bepaling onderscheid te maken tussehen aanbestedingen op den voet vnn bet aanbeatedingareglement
(Indisch Staatsblad 1870 i.°. 39l en aanbestedingen waarop
dat reglement niet van toipaising is.
Voor zooveel daarbij voor de Ituactan werkgever» en
arbeiders te sluiten werknrereenkonuten vrijstelling van
y.egelreclit ia verleend, is ook bier gewag te maken van de

op blz. 61 hiervóór bedoelde zoogenaamde koelie-ordonnantien voor de residentiön P a l e m b a n g , Tcrnate en A,mboina
(Indisch Staatsblad 1887 n°. 201 etl 18S8 u<>. 74 en 76).
Tengevolge vau de opricbtiug te Tandjong Ualei (residentie Oostkust vau Sumatra) van cc:i post- en telegraidkantoor , is de zegelvcrkoop vau den controleur der afdteling
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Inkomsten
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Gouvernement
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bedrag).
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[XcJcrl. (Ou:t-) ludii!.]
As>ahan overgegaan op den elief 'iin gjnoem 1 kantoor (Indieoh Staatsblad 1887 n*. 199). Op de Uatoe-eilunden (gourcmemenl Sumatra'* W e s t k u s t ) , waar geen postkantoor ia
gevestigd, werd bet Eegeldebiet bij Indisob Staatsblad
1888 ii°. 79 opgedragen aan den besturende» ambtenaar.
Reckl. op de oprui/are ver/cooju/iyen. Do in 1887 bij de
lands-vendukantoren gehouden verkoopingen worden berekend, na aftrekking van de kosten dier kantoren, vo >r
den lande aane takoinst te bebbeo opgeleverd van f 234 8 8 0 ,
tegen f 2 0 9 757 in 1880 , terwijl het aandeel vanden lande
in de opbrengst der door zoogenaamde vendumee.sters dor
tweede klasse beheerde k a n t o r e n , in laatstgemeld jaar
f 112 537 (naar verbeterde opgaven), volgens den omzet
van 1887 (die echter voor een tweetal kantoren nog niet
volledig bekend was) kan gesteld worden op p.m. f 147 994.
Meer gespecificeerd blijkt een en ander uit het volgende
overzicht.

Traktemen- Zuivere winst
aan vendu-proten, buroaueenten en
en andere andere inkom- ;
sten voor het
kosten, «) • Jouvcrncinent. |

Omzet.

Onderden omzet Achterstallige
z[ju begrepen de deljetposten, dio
voor gouverne- bü het einde van
nients rekening het dienstjaar
verkochte
meer dan 12
goederen ter
maanden oud
waarde van:
waren.

1880.

f

Laadakaatarea

....
,
Ctorcn
Kantoren

185117

f

215T.I0

f

i beheerd door ambtenaren als
"Ü^rekking
( b .. hl . er ,| j O 0 1 . Bn tertaaea. . .
Tezamen

'_>(;:>757 fr)fl6047S76 6) f
e) C7 950
44 5S7

f 485147

4056890

I'

546

10 197
64 8Ü3

,) 8X08869
SISO 793

f

215390

t

382294 f 2040G93S

1'

4131290

f 457869 ! f

218989

f

23S8S0 ,!<( 22 702 S.'I7 ./) f 10 503 108

54G 773

188T

J/indskantorcn.
,,..
r beheerd door ambtenaren als
liuzondere ) b e t r e k k i n g . ) . .
beheerd
door
notarissen /)
kantoicn |\ i,_i.„
fir(i ,i
o m . nntariiMi
Te zamen

88 750
59 2.18
t' 457809

f

218989

f

2 958 144
1 90C 404

380874 f 27 057 385

f

352978

110C24
75 571
f

10 GOS 303

352 975

") Hieronder wegeus praktizijns- en gerechtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1860 f 3GS2, en in 1887
f 5327, benevens de gommen van f4950 en t' 2959 respectievelijk ia 1S3G en 1SS7 buitengewoon toegestaan voor Ue bezoldiging van
tijdelijk personeel bij do laudskant.iren te öamaraag en S,crabaüa.
/') Hieronder niet begrepen de opbrengst van de Padaagiehe koffieveilingen, omdat die in 1SS6 neg direct hij 's lands kas en dus uiet
by het veadukautoor weid gestort. Sedert 1387 geschiedt echter de storting bj het vendukantoor.
r) Verbeterde opgaaf, door het inkomen van volledige gegevens betreffende de vendukantoren te Ilengkalis en 'Wahaai (zie vorig
verslag blz. 149 noot i).
<ƒ) Uieronder voor 'teerst ook de opbrengst der 1'adangsche koffieveilingen (verg. noot /•>.
ei Van één der kantoren (Koeuiagan in Cheribon) ontbreken de opgave* over bel 4de kwartaal.
f) Als boven wat betreft het kantoor te Patti i Japara I.
De in 1887 aan vendurecht door den lande geïnde sommen beliepen in totaal: op Java en Madura f (522 9'17 en
in de buiteubczittingeu f 105 28!), te zamen d ; s f 7 2 8 2 2 3 ,
zijnde, in verband met de op 1 Juli 1830 in werking g e treden nieuwe regeling (zie het verslag van 1883 blz. 14'.)),
f 135 528 meer dan in 1886, toen (voigens verbeterde opgaven) de ontvangst beliep f 592695 (op Java en Madura
f 5 0 7 464 en in de buitenbezittingen f 85 231), en f 113556
meer dan in 1885.
Gedurende 1837 werd aan het vendukantoor te Japara
een voorschot verleend van f 16569,97 en aan 9 andere
vendukantoreu te -zamen f 29 631,70, of in 't geheel
f 46 201,67, waarvan bij het einde des jaars nog aan te
zuiveren bleof f 30197,40. Het nng onaaugexoiverde der in
188G verleende voorschotten daalde in 1887 (door terugbetaling van f 39 892,97) van f 142 437,42 tot f 102 544,43.
In mindering van vóór 1886 verleende voorschotten werd
in 1887 nog ontvangen f 7 836,50.
In deu aanvang van 1888 (Indisch Staatsblad n°. 15) is
het aantal lauds-vendukantoren met één (te Palembang)

vermeerderd, omdat het wenscbelijk voorkwam den g e westelijken secretaris, in het belang der goede waarneming van zijn boofdambt, vnn het vandn meesterschap te
ontheffen. Tevens werden op twee andere plaatsen in de
residentie Palembang (te Mojaru. Doea en te Djambi) zoogenanmle bijzondere vendukantoreu ingesteld, met bet
beheer waarvan belast werden reapectievelijkde plaatselijk
besturende ambtenaar en de te Djambi geplaatste politieke
agent.
Overschrijcii/fjs-,
Iruereits successie- "*
Ottrgangsrrht.
Ofschoon sedert 1 Juli 1885 op Java en Madura en eedert
1 Januari 1SS6 in de buitenbezittingen het bij Indiasb
Staatsblad l r 3 4 n°. 27 bedoelde recht van overschrijving
ook tn-ft liet recht van opstal e n , wat vo' ral eene meerdere
bate deed verwachten , de overgangen bij vererving zoowel
in de rechte als in de zijlinie van de door vreemde oosterlingen nagelaten onroerende goederen (en zulks ter vervanging van de alleen op vererving in de zijlinie toepasselijke successiebelasting bij overlijden van vreemde oester-

m
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Koloniaal verslag van lHi-.8. [NederL (Oost-) Indiö.j

Hogen), is toch de opbrengst van liet OVersohrijvingsrecht
niet noemenswaardig vooruitgegaan. Immers gedurende de.
jaren 1M8U t/m 1887 werd ach toreen volgens te dier take
ontvangen f424915, f450433, f498870, f 467 504 (ver
beterde opgaaf) en f 488823 (voorloopige opgaaf). Alleen
voor de buitenbezittingen waren de Bommen f O'S 77!',
f 55 571, f 66889, f 65302 en f 69 372.
Het successie- en overgangsrecht, dat in 1883 en 1884
achtereenvolgens opbracht t ITM\'2 en f 15S'2(>S (waar
onder ter cake van de toen nog niet ingetrokken successie
belasting iiij overlijden van vreemde oosterlingen f (itiötiO
<n f -U'OlOj, leverde over 18S5 slechts f 82 lüü op, over
Ib8(5 (volgens verbeterde opgaven) t' 127 140 eu over 1887
(volgens voorloopigH opgaven) niet meer dan f -ü 138.
Was tot dusver met de inning der col laterale successiCn
op elke der drie hoofdplaatsen ceu daartoe in het bijzonder
iiangeateld persoon belust tegen genot van 5 pet. collecte»
loon, toen in April 1887 de titularis te Samarang op zij.i
verdoek van deze administratie ontheven werd, is de. per
ceptie overgegaan op den algcmeeuen ontvanger van 's land*
kas aldaar, die daarvoor geen honorarium geniet (Indisch
.Staatsblad 1887 n°. 7Gj.

van Chineescba do^boUpolen op Java en Madura niet is
verpacht, dut ie buiten de residenten Batavia, Samarang
en Soerabaya, werd ter zak:; van ia 18S7 uitgereikte
licentiën als bierbedoeld ontvangen i'8550, tegen f 14 275
in lc8Ü en f 15 075 ia 18S5.
Licentiën op den verhoop eau inlaniséhe tabak op Java en
Madura. üp blz. 15U van het vorig verslag werd mede*
gedeeld dat tot afschaffing van deze belasting besloten was,
ingevolge Indisch .Staatsblad 188S n*. 1 wordt zij sedert
1 Januari 1^88 ïiiec meer geheven.
Volgens detbam bekende gegevens (zie bijlageUC) waren
gedurende 1880/1887 (1 Mei-30 April) licentiën afgegeven
tot ee'n bedrag van f 249923, en in het daarop volgend
tij.hak (de laatste acht maanden van 1887) tot een bedrag
van f214518. terwijl do toegestane verminderingen be
liepen f46436 en f 8 0 5 4 9 , zoodat werkelijk vorderbaar
was f 2.13 487 en f V.V.i %'J. In 's lands kas werd in 1887
gestort t' 188 205, tegen f 210 301 (volgens verbeterde op
gaven) in 1880.

Belastingen tan verschillenden aard, die slechts in het
een <\f ander iji.west worden geheven. De omtrent deze be
Licentiën xoor het houden tan Chineeiche dolleUptlen o;) lastingen ontvangen opgaven zijn samengevat in den vol
Java en Madura. Daar waar het recht tot het houden den !en ttaat.
1880. (Verbeterde opgaven.]
O M S C I I K I J V I N G.
(De met een * aangeduide belastingen galden uitsluitend
inlaadc:'.", )

B e l a s t i n g op sommigo pnssars van ile particuliere lubde) ijen in de resi
dentie Batavia a)
Belasting op het slachten van buffcl.s, rundvee, paarden en ¥00*001 in
de resideutie 1'reunger Regentschappen en in liet district Oandaaoli van
de residentie Krawarig
* Hoofdelijke belasting in lienkoelcn
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats Jienkoelen
• Hoofdelijke belasting in de Lanipongsche Districten
• Hcofdelijke belasting in l'alembanjr behalve ter hoofdplaats . . . .
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen i n bruggen
ter hoofdplaats 1'alembang
* Hassilbelasling in Atjeh en oudetlioorigheden (zie het verslag van
1380 b!/. (i)
Belasting op den invoer van opium in de Atjehsche onjerhoorigheden
* Hoofdelijke belasting in het gewest Billitou
Belasting op het rijstgewas in do Z u i d e r - en Oosterafdeeliug van
Borneo
r
' Hoofdelijke belasting in hetzelfde gewest
R e c h t voor de afgifte van licentiön tot het graven van diamant in sommige
gedeelten van dezelfde residentie (zie o. a. het vers'ag van 1878. blz. KI' 1 .
<-n dat van 1887 . blz. 204)
* Huistax te Makasser
* Andere hoofdelijke belastingen in Celebes en ouderhoorigheden e i . .
* Hoofdelijke be'asting P ' ; n a , h n s s a ( ; ■ ,* . • / • ' i J . ' V
' " .i-i
iu de residentie Menadö j ■ « ■ * n £ 8 J , ' £ ° n ' a l 0 W' h e t V W , k * J " ' S " !
* Belasting op de hoofden der huisgezinnen van de negorijbevolking in
de residentie Amboina , behalve in de afdecling B a n d s
Belasting op de waarde der huizen en onroerende eigendommen ter
hoofdplaats Amboina (zie het verslag van I87."> blz. 107)

Aansla''.

2 939

ü e ï n d bedrag (zie
noot a op blz
180 hicrtóór).

f

18S7. (Voorloopige opgaven.)

Aanslug.

3 108

b) 30 9:n;
1(3 094

57 (132
1011581

I 51V
113 167
854 371

1902
b)

Geïnd bedrag(zio
noot a op blz.

183 biervóór).
f

2 938

02 1 IK
125 070

02 513
127191

1 794
99 7(il
S72 401

2 512
124 47 2
814 5bK

2 512
150 181
891 073

31 32'i

28 958

34 173

32 592

10359

5 091
50 3so
10 809

19 173

104 900
50 500
10 054

(30 .180
202 (HU

815 C30
188 771

149 053
201 335

211 970
182 738

8 194
75 0S8

101 t.7o

8318
70 950
172 118

3 2S9
7 4 504
172 089

0 700
07 930
119 059

29 280

29 i80

29 390

27 895

19 759

C14G5

19 115

38 013

7 231

7 382

7 332

7 335

253

73

n) Deze belasting komt te vervallen zoodra de verponding wordt generen volgens Indisch Staatsblad 188i". n". 78.
b) D e hier orgegeven som is eigenlijk niet het cijfer van a a n s l a g , maar betreft h e t door de dessahoofden te verantwoorden bedrag- wegens
uitgereikte vergunningen tot slachten. I n 1887 weiden 19 2:8 slael.tl Hofjes h f 3 en IMG .1 f 1 uitgereikt (voor het slachten respectievelijk
Tan . 8 572 buffels en 05G runderen en van l l l ü paarden).
c) Namelijk de hoofdelijke belasting o]) de eilanden Baleijer, Bonerate en K a l a o e . die op de onder MnVlStar behoorende eilanden, zoomede de
in geld of iu kollie te kwijten zoogenaamde koffiebelastmg ia de 1 •.•gregonUchappen der ; f lceling Kt orderdistricten : omtrent welke laatste
hefting afzonderlijke opgaven voorkomen op blz. 88 hiervóór.

financiën. Dientengevolge zijn o. a. in verschillende ge; westen , waar zulks noodig bleek , de ingezetenen er aan
: herinnerd, dat verminkte of geschonden muntsneotBn niet
s' 1. Mvnttoeten.
• in 's lands kassen worden aangenomen en dat ook niemand
Het meer en meor in omloop komen van verminkte of | gehouden is die aan te nemen (art. 13 der Indische munt*
gepfthondon zilveren muiitstukkeu was oorzaak dat in liet wet van 1 .Mei 1854; de Indisch Staatsblad 1854 n'.62).
Wegiu der tweede belt't van 18ö7 Lij de hoofden van ge ! Een en ander heeft er toe geleid dat hit ren daar tamelijk
westelijk bestuur op en buiten Java in herinnering werden ; veel geschonden zilvergeld is aangehouden, hoedanige
gebracht de reeds vroeger («e n°. 15X7 van bet Bij blad ! munt het meest in de wandeling bleek te zijn in de resiop het Indisch .Staatsblad) gf^usen wenken tot tegengang I dentiêu Batavia, PremgerRegentschappen, Samarang,
van die circulatie. Bedoelde autoriteiten Werden uitgenoo- Soerabaija, Uadura, Probolinggo, Soerakarta, Kadoe en
tligd om Ier zakt! al die maatregelen te nemen welke de liadioen. Iu de buitenbezittingen worden, voor zoover be
wet toelaat en het openbaar belang vordert en van de kend, verminkte of geschonden niuntspecien in eenigssins
ontdekking van zoodanige muntstukken onverwijld en zoo noemenswaardige hofiveelheid slechts aange'roSen in
volledig mogelijk bericht te zenden aan den directeur van Tapanoli (Sumatra's Westkust).
II
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Bijlage C.

Tweede Kamer. i a
Kolodiaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) Indië.

Valsch geld kwam zoowel in alle gewesten vnn Java en
Madura als in het grootste deel der buitenbezittingen voor.
In 1887 is 0|i ruim 2000 en in de eerste vier maanden
van 1888 op bijna 300 valsche muntstukken de band gelegd. ') Onder die namaaksels bevonden zieh .'18 i'i 40 rijksdaalders , die in bewerking overeenkomen met den valschen
rijksdaalder, dragende hot jaartal 1 8 5 4 , waarvan o. n.
melding is gemaakt in het vorig verslag(blz. 151), terwijl
de overige geldstukken voor het meerendeel zonder eenige
moeite als valsche m u n t te.onderkennen waren. Verreweg
de ineesten werden , hetzij op het oogenblik der uitgifte,
hetzij bij huiszoeking als underszins , aangehouden bij personen die bleken zich niet van de ondeugdelijkheid van
liet geld bewust te zijn. Voor zooveel d a gedane arrestatiën
reeds tot eene rechterlijke uitspraak hadden geleid , werden
gedurende 1887 in ongeveer 30 gevallen op Java en Madura
en in 8 gevallen in de buitenbezittingen de eigenaars
volgeus de wet gestraft. Ook in 1888 werden enkele personen ter zake veroordeeld. !)
In 1887 mocht het der politie tweemalen in Samarang,
evenzooveel malen in Koerabaija en eens in elke der
residentiën Bantam en Batavia gelukken de vervaardigers
van valsche m u n t op heeterdaad te betrappen. Men is er
evenwel niet in kunnen slagen het wettig bewij3 te veikrijgen voor de schuld van de pnrsouen , betrokken in den
aanmaak en de levering van ongeveer 600 kwartguldenstukken , d i e , op last van den resident van Madioen,door
een zijner spionnen in twee partijen bij een Chinees te
Ngandjoek (residentie Kodiri) besteld en door een anderen
Cliinees , afkomstig van Soerabaija, als bestelgoed aan het
adres van dien spion aan het station te Kertosono bezorg l
zijn geworden. Ter Westerafdeeling van Borneo liepen in den
aanvang van 1888 twee reeds lang als zood;mig verdachte
valsche munters in den val , met het gevolg dat twee volledige
stellen ingrediënten voor do vervaardiging van Nederlandacne
guldens en halve g u l d e n s , zoo nede van Mexieaansche
dollars , bij hen ontdekt werden. Beiden werden tot dwangarbeid in den ketting veroordeeld, de een voor den tijd van
'20 jaren en de ander voor 15 jaren. Kort te voren was
te 1'inang een uit Amoy (China) aangekomen Chinees
in het bezit gevonden van eene aanzien!ijke hoeveelheid valsche rijksdaalders, guldens en dollars. Volgens
de door de politie te 1'inang van die te Hongkong verkregen
inlichtingen zou in het dorpje Ho T a a n , nabij Cantou,
op vrij groote schaal eene bepaalde industrie in valsche

munt worden gedreven, en men vermoedt dat die namaak
ook nog op andere plaatsen in China geschiedt. T e r z a k e
van deze meledeelingen is de Gouverneur-Generaal met
den Nederlandschen vertegenwoordiger in China en met
den consul te Hongkong in briefwisseling getreden. Voorts
is van wege de Indische Regeering aan alle Indische landsdienaren op en buiten Java opgedragen alles in het werk
te stellen om de circulatie van valsche munt tegen te gaan.
Van invoer van die m u n t binnen Nederlaiidsch-Indiü is tot
dusver niet gebleken; evenmin van invoer van nagemaakte
rijksdaalders of guldens van gelijk gewicht en gehalte als
de muntwet voorschrijft. Zooveel mogelijk wordt ook te
dezen aanzien de noodige waakzaamheid betracht.
Uu maatregelen , welke blijkens het verslag van 1885
(blz. 101) in beraad genomen waren tot t e g e n g a n g van
den aanmaak van oude koperen duiten , in de k a m p o n g
Negara (residentie Zuidcr- en Oosterafdeeling van Borneo),
zijn gebleken achterwege te kunnen blijven , aangezien die
industrie belangrijk is verminderd, als gevolg van de omstandigheid dat in de gouvernementslauden van genoemd
gewest een sterk wantrouwen tegen de oude koperen m u n t
is ontstaan , dat ten goede kwam aan de uitgifte van nieuw
koper en waardoor het in omloop brengen van bedoelde
namaaksels hoe langer zoo meer bemoeilijkt werd. Hoewel
intussehen vrij belangrijke hoeveelheden te Negara vervaardigde duiten nu en dan met bestemming naar andere
gewesten blijken te zijn uitgevoerd, m a g worden aangenomen dat de aanbevolen waakzaamheid tegen den invoer
in die gewesten ten gevolge moet hebben dat weldra de
geheele industrie ie Negara zal ophouden te bestaan.
Volgens de door de residenten op Java en Madura ingediende rap;;orteu omtrent den omloop van oude koperen
duiten hebben zich ten deze geen bezwaren voorgedaan
die dadelijke voorziening zouden vereischen ; in enkele,
gewesten schijnt van lieverlede de hoeveelheid wettig
gangbaar kopergeld eenigszins te zijn toegenomen.
§ 2.
Het

In het. volgend staatje worden aangetroffen eenige door da
H a n d e l s v e r e n i g i n g t e Batavia verstrekte opgaven omtrent
d e n loop d e r w i s s e l k o e r s e n t e d i e r p l a a t s e g e d u r e n d e 1887.

Guldens Nedcrlandsch Courant voor
f 100 Indisch Courant.
Gouvernement
Particulieren
0 maanden na duto). ny (C maanden na dato).

Januari
Februari
Maart .
April .
.Mei. .
Juni . .
Juli. . .
Augustus.
September
October .
November
December

f

o) Voor elke der van M M M M t l M | e
uit de hiervóór aangehaalde bijlage VV.

101.5
"ini
101
"l01.5

1025,
102','.. a f 102Vs
!02'/ 4
101 1 ; 4 i i
101 >/4 M
10P'.
I01'4
10I 3 M
102
I013.„
10 2-'1/.,
102
1025',
1027/8
102="4
103
3
103'/.
toi /.,
103'/ 4
103
»03'/ 8
102';-

gehouden wissclinschrijvingen

door mr. N. P . V A N DEN BEUG , president van de

Javasche Bank , als gewoonlijk geleverd overzicht van de
geldmarkt van Java over het afgeloopjn jaar is hierachter
afgedrukt als bijlage VV.

Op Amsterdam.
Maan len van 4887.

Geldmarkt.

Op Londen
(G maanden zicht).

Op Singapore
(zicht).

Op China
(zicht).

Een pond
sterling
voor
guldens en centen.

Ken
dollar
voor
guldens en centen.

Ken
dollar
voor
guldens en centen

f 11.82'/,
11,82'/.
11.85
11.00
11.00
11.873
II.82 5
11.80
11.77»
11.75
11.75
11,75

I

li
N

n*
M'
M*
85

tv

so
77 3

2.03
il f
2.03
1.03
1.8S',.
1.90
1,88
1 89
1.91'A
1.91'^
1.89
1.88
1.88

2.0(5
2.05
2.03
1.91
1,92
1,91
1,91
1,^2
1.94'/.
1.92
1.90
1.91

ï.03
nf
4.02
1,92
1.88'/.
1.89
1,87';.
1,88
1,91

t,9l'/j
1.89
1.87
1.87

2.00
2.05
2.02
1.91
1.9I 1 »
1,90

1,90'/;
1.92
1,9*1/
1,92
1.90
1.90

blijken de verschillende koersen, waartegen wis els werden gegund,

O m t r e n t d e n k o e r s v a n v r e e m d e m u n t s p e c i ë n in 1887 j d e n de K n g e l s c h e s o v e r e i g n s en in d e eerste t w e e m a a n d e n
t e B a t a v i a v a l t a a n t e t e e k e n e n d a t in d e e e r s t e drie m a a n d e A u s t r a l i s c h e g e n o t e e r d w a r e n o p f 12,10 a f 1 2 , 5 0 ; i n
i) Eene in den afgeloopen zomer van de Indische Kegccring ontvangen partjj valsche ot' van valschhcid verdachte zilveren ïmintspeciën (1848 stuks) is ter buM*liH«I gesteld van liet Muntcollcge
te Utrecht, ovenzeer als vormen en ingrediënten die in Indië waren
in besla" genomen. O,) 18 stuks n a . zijn al die speciën valsch bevonden, namelijk 272 rijksdaalders. SM guluens, 271 halve guldens,
895 Indische kwartguldens en 11 Indische duiveltjes. Onder die 1833
valsche muntstukken waren er 37, alle rijksdaalders, «lic, volgens
verklaring van het Muutcollege. ongetwijle.M met valsche stempels
geslagen en hoogst bednegeljjk nagemaakt waren. Zjj droegen de
jaartallen 1854, 18CG en 18C.) en hielden slechts circa 300 deeleu
zilver in. Al de overige stukken schenen gegoten, behalve één
guldenstuk en één hallguldenstuk, die blijkbaar bestonden uit eene
schijf van win waardig metaal (.koper), waarop met den beeldt-
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naar voorziene zilveren plaatjes door so.'dceiïng waren bevestigd.
Onder de gegoten namaaksels was het groote meereudeel der o n derzochte Indische kwartguldens zeer bedriegel(jk nagebootst.
;
) Blijkens eene opgaat' over de jaren 1881 t/m 1886 waren toen
bjj de verschillende Europeesche en inlandschc rechtbanken op en
buiten Java achtereenvolgens aangebracht 16, 18, 12, 14, 18 en 36
zaken wegens ïnuntmisdrjjven. Deze opgaven loopen over 28 verschillende rechtbanken, waarvan het omgaand gerecht t e Samarang
in de bedoelde zes jaren liet grootste aantal te berechten h a d ,
namelijk 18. De meerderheid der vervolgingen betrof het des b e wust in omloop brengen van vervalschtc muntspeciën,
meestal
zonder dat aan het licht gekomen was waar z|) waren vervaardigd.
Het op heeterdaad betrappen van valsche munters was in gemelde
jaren slechts zelden voorgekomen.

[ft, 2.]
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§ 3, Javasche

Bank.

Aan het verslag dezer instelling over het op 31 Maart j l .
geëindigde GOsto boekjaar is omtrent hare omzettingen het
volgende te ontleenen.
Gemiddeld over het gehecle boekjaar bleef haar opereerand kapitaal nagenoeg op hetzelfde peil als in 1880(87.
Toen bedroeg het gemiddeld f 12 447/m en in 1887/88
gemiddeld f 13 241/m, waarvan in eigenlijke bankoperatiëu
(disconteering, beleening en voorschotten in rekening-courant) slechts uitstond (tegenover een maatschappelijk kapitaal
van f (> millioen) achtereenvolgens 1'8 949/m en l'9 9ó0/m.
In 1884/85 beliep dit laatste cijfer f' 17049/m en dit was
het hoogste gemiddeld jaarcijfer sedert het bestaan der
Bank. De volgende vergelijking geeft van het bedrijf der
Bank in de twee laatst verloopen boekjaren een nader overzicht
en doet tevens zien hoe de uitzettingen bij het einde van
elk dier boekjaren waren verdeeld.

Naar den aard der onderpanden waren de gewone belceningcn en da geldverstrekkingeu in rekening-courant gedurende het laatst verloopen en het daaraan voorafgegano
boekjaar te splitsen ids v o l g t :
Gewone
beleeningen.

.Aard
van het onderpand.

1886/87.

f

Geldverstrckkingen in
rekening-courant.

1887/88.

188G/87.

150,'m

f 4 10»/m

233/m

348/m

Kil/m

3 303/m

4 000/m

311,m

135/m

f

Invoerartikelen (veelal poL i t - ; beleend door parvoor- 1 ticulieren. . .
pro- i id door het Gouducten' veruemeut . .
Goud en zilver
. . . .
Te zamen .

.

.

2 400/m

3 1 'Ü/m

l/a
f 0 133/m

f 5 IO»/m

f 7 750/m

1887/88.

rul

den vorderen loop van het jaar bewoog de prijs van eerst gemelde specie zich tusschen f 12,10 en f 12,40, evenals
in Maart die van de Australische sovereigns. In de maanden April t/m December liep echter voor deze laatste muntsoort de noteering uiteen van f' 12,10 tot f 12,70.
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f 22 088/m

Het op 10 Juli 1836 in werking getreden verlaagd
rentetarief der Bank (zie vorig verslag blz. 152) onderging,
te rekenen van 12 December 1887, eenige verhooging,
en wel de disconto-rente voor promessen en vendupapicr met
1 p e t . , die voor buitenlandsche wissels met V. pet. en de
rente voor beleeningen en voorschotten in rekemng-courant
1880/87. 1887/88. 31 Maart 31 Maart
met 'j. pet. bij onderpand van effecten en met 1 pet. bij
1887. I 1888.
onderpand van uitvoerproducten en goud en zilver. (Van
Disconteering van handelspado reductie, in sommige gevallen op het tarief toegestaan ,
pier f promessen, wisselbrieis reeds hooger gewag gemaakt.) De gemiddelde standaardven en bankcredieten) . .
4 419/ra 5 703/m
Idem van vendupapier . . .
1 37Ü/IU
940/in}f 5 032/ra f 7 035/m rente voor driemaandspapier gelureude 1887/88 is ge wee-f.
2 193,m 1 166/m 2 04 j/m 1 407/m 4 ' / | pet., het laagst bekende cijfer gedurende het zestigjarig
Beleeningen
Voorschotten inrekening-cou9Cl/m 2 147/m
rant
S8l/m 2 5I3/m bestaan der Bank. De rente, voor de Bank uit eigenlijke
Hypotheken L met inbegrip i
(2214/ro (I 100/m | bankoperatiëu voortgevloeid , bedroeg in 18S7/38 gemiddeld
tvan het belegd / 3 498,'m 3 285/m ")\
3 " p e t . , en die met. beleggingen in hypotheken en pandPandbrieven f reservefonds. 1
905/m
brieven behaald gemiddeld 5 : ! p e t . , tegen respectievelijk
[i 090/m 4 ! " en 5 4 i pet. over 1886/87.
Te zamen
f 12 447/m fi:i241/m f11 140/m f 14 565/m
De metaalvoorraad der Bank was gemiddeld f 1 ö98/m
hooger dan in 1886/87; hij bedroeg namelijk aan zilveren
a) Op het einde der boekjaren 1886/87 en 1887/88 was van het
reservefonds belegd . en onder de uitgetrokken sommen begrepen , respec- standpenniugen gemiddeld f 30462/m en aan Nederland se heen vreemde gouden munt gemiddeld f 4 725/in , tegen
tievelijk f 533 000 en f 603 500.
f 29 189/ui en f 4 400/m in 1886/87. Op 31 Maart 1888
De eigenlijke hoofJtak van de crediet-operaüëu der Bank, beliep de specievoorrnad f 35 07J/m., namelijk aan zilveren
het disconteeren van promessen, bleef weder even onbedui- stand penningen f .'Ü374/m, aan pasmunt f 2/m en aan
dend als in 1886/87, ten deele een gevolg van mindere gouden m u n t f 4 695/m. Onder deze laatste som was belevendigheid in den invoerhandel , maar overigens, volgens grepen aan Nedorlandsche tienguldcnstukken voor een
het verslag der bankdirectie, ook hieraan toe te schrijven bedrag van f 2 998 250 (f 391 150 meer dan op 31 Maart
1887). De Bank verkocht van deze muntsoort in 1887/88
dat vele importeurs in den laatsten tijd het stelsel van
verkoopen op langen termijn hebbeu opgegeven, en thans 2582 stuks.
De dadelijk opeischbarc schulden der Bank bedroegen:
veelal op zoodanige korte termijnen verkoopen dat daarbij
van het afgeven van aceeptatiën voor het verschuldigd
Gemiddeld 1}\j bet einde
bedrag in den regel veel minder sprake is dan vroeger.
over het van het boekHet disconteeren van buitenlandsche wissels nam echter,
geheele boek- jaar (31 Mrt.
jaar.
1888).
evenals eenige jaren geleden, weder cene grootc vlucht,
f 41 598/m a) f 45 092/m
thans hoofdzakelijk door het toestaan van een verlaagd bankbiljetten in omloop
\
l l">2/ni
794/m
rentetarief voor deze soort van crediethulp aan die instellin- rekeningcourant-ealdo's
in omloop
)
123/m
gen welke, den wisseluandel in handen hebben. De geza- bankassignatien
bankcredicten-saldo's
>
„ ._„
770/m
menlijke cisconteeringen liepen in de twee behandelde voorschotten-saldo's
j
atJiam
2 737/m
boekjaren uiteen als volgt:
Te zamen . .
f 46 392/m f 49 516/m
1886/87.
1887/88.
Hiervan moet ingevolge de bankrc/promessen
f!7 685/m fl8 751/m
geling door specie gedekt zjjn 40 pet. of
19 8O0
18 557/m
handelspapier wisselbrieven
6 956/m 24 329/m
terwjjl de metaaldekking, blijkens het
bankcredieten
35 187/m
3G071/m
4 036/m bovenstaande, beliep
4 G20/m
o)
Hiervan
f
31
483/m.
Mn
biljetten
van
f
1000,
1'
500,
f 300
f29 26l/m f47U6/m
f 200 en f 100, en f 13 604/ni. aan biljetten van f 50, f25 , f 10 en f 5.
vendupapicr.
4 379/m
3 91 l/m
Te zamen
f33G40/m f 51 027/m
Het aantal afgegeven bankassignatien was in het jongste
boekjaar wederom lager dan in het daaraan voorafgaande.
Ook waar het geldt voorschotten in rekening-courant Het beliep namelijk 7765, tegen 8657 in 1886/87. Daarbesloot de directie om aan de instellingen, die tegen on- entegen was het waardebediag dier stukken thans aanderpand van effecten geregeld vandecredicthulpder Bank merkelijk hooger, daar het een totaal vertegenwoordigde
gebruik plachten te maken , tot nader orde niet het volle van f26 6 8 6 / m , tegen f 19 932/m in 1886/87, hoofdzakelijk
rentetarief te berekenen. Dientengevolge stond aan voor- door meerdere geldovermakingen voor rekening van andere
schotten in rekening-courant gemiddeld f 2 147/m u i t , credict-instelling'm , verband houdende met uitbetalingen
tegen f 961/m in 1886/87, terwijl de bedragen waarover of afbetalingen elders van te Batavia gesloten disconto./oor de debiteuren beschikt werd een totaal bereikten van of beleeningstrausactiën.
f 22 088/m, en zulks niettegenstaande in December 1887
De onkostenrekening der Bank — met inbegrip van
de bepaling werd gemaakt dat voor elke beschikking eene f 5343 wegens aanmaak van bankbiljetten — wees over
minimum-rente van 10 dagen wordt berekend.
1887/88 een bedrag aan van f 332 1 3 1 , terwijl de afschrij-

i
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vingen op gebouwen en inventaris beliepen f 8320 en die
wegens geleden verliezen f 111 910, te znmcii dus f 462861,
tegen f 300 032 het jaar te voren. De winsten bedroegen
wegens rente op eigenlijke bankopcratiën f 390 377 , aan
rente van hypotheken en pandbrieven f 171 190 en aan
proriaiêa en audere inkomsten f 100 794, te zamen alzoo
f 008 301. Do netto-winst was derhalve f 216000 of 3"/,,
net. van bet maatschappelijk kapitaal. Daar de aan de
deelhebbers gewaarborgde winst 0 pet. van bet kapitaal
bedraagt, moest uit het reservefonds do ontbrekende 2V,0
pet. worden aangevuld, alzoo een bedrag van f 144 00(1,
zoodat het reservefonds, dat tot een bedrag van f070 512
<>p de balans is uitgetrokken, werd teruggebracht tot
f 532 512. Van de acht agentschappen der Bank badden
BT in 1887/88 vier een vcrhes-saldo aan te wijzen, namelijk
Clieribon , Soerakarta, Djokjukarta en Pasoeroean.
Voorstellen tot wijziging van cenige artikelen van bet
bij Koninklijk besluit dd. 10 Oetober 1880 i<°. 19(Indisch

Staatsblad n". 220) vastgestelde octrooi der Javaaohe Bank

zijn bij do Kegeering hier te lande in behandeling.
IV. Burgerlijke en militaire landsdicnarcn.
Examens voor ambtenaren. Daar de examens voor speciale vakkeu worden besproken in die gedeelten van dit
verslag welke tot speciale dienittakken betrekking hebben ,
is in dit hoofdstukaleohtsgewag te maken van de examens,
afgenomen van candidaten voor den administratieve!! dienst
en voor rechterlijke betrekkingen. Over de in 1887 nfgenomen examens van dezi'n aard kwamen reeds mededeelingen voor in 't vorig verslag. Te dezer plaatse valt
daarom te handelen over de examens in 1888 gehouden
ter voorziening: a. in de 12 plaatsen opengesteld voor be
trekkingen bij den administratieven dienst (van welke
plaatsen er weder 8 werden gereserveerd voor geëxamineerden hier te lande), en b. in de 6 — uitsluitend door
van hier uit te zenden candidateu te vervullen — plaatsen

! bij de rechterlijke macht. Ook nu werd weder bepaald dat
de helft van do bedoeldo 8 en 0 plaatsen zou kunnen
worden vervuld door geslaagden in het groot-ambtenaars
examen , en do andere helft door geslaagden iu het faculteits-cxamen.
Aan het groot-ambtenaarsexamen hier te lande (in Juni
j ! . gehouden) namen 31 van de 36 zich aangemeld heb
bende candidaten deel, waaronder l doctor in de rechts
wetenschap. De 30 anderen badden allen den vijfjarigen
cursus eetier hoogere burgerschool met goed gevolg door! loopen. (Eén hunner had het diploma in Indiö verworven.)
: De rechtsgeleerde candidaat en 25 van de niet-rechtsgej leerde candidaten voldeden aan de eischen. De uitslag van
1
het examen was dus nog gunstiger dan in 1887, toen 41
I van de 52 candidaten het diploma verwierven, alzoo78'/j
! pet., terwijl dio verhouding thans 84 pet. beliep, tegen
slechts 57 pet. in 1886. Blijkbaar had het beperkt getal
beschikbare plaatsen do candidaten tot ijverige studie ge
prikkeld.
Van de 26 geslaagden hadden er 24 examen gedaan in
meer dan ééu taal, en van deze 24 behaalden er 17 g e 
middeld voor elk der vier andere vakken een hooger cijfer
dan gemiddeld per taal; voor 2 kwamen beide gemid
delden op hetzelfde cijfer te staan, en slechts 5 behaalden
voor de andere vakken gemiddeld per vak een lager cijfer
dan gejiiddel l per taal. Onder do 35 geslaagden van 1886
hadden zich bevonden 33 en onder de 41 geslaagden van
18S7 3'S in meer dan één taal geöxamineerden , en van
deze 33 en 38 balden er respectievelijk 15en 23een hooger
middencijfer per ander vak dan per taal behaald , terwijl
achtereenvolgens voor 4 en voor 3 candidaten bedoeld
miiidencijfer in beide gedeelten van het examen gelijk
stond , zoodat het getal van hen die per taal gemiddeld
een hooger cijfer verworven hadden dan per ander vak ,
in 1886 bedroeg 14 en in 1887 12.
Uit het volgende overzicht kan blijken voor welke talen
de 31 candidaten van het examen vau 1888 zich hadden
opgegeven.

hadden zich opgegeven voor het examen in:
VA*

een taal.

DE

twee
talen

drie talen.

vier talen.

Ma
Maleisch . Maleisch, Maleisch, Maleisch, Maleisch, Maleisch. Maleisch ,
leisch J avaansch J avaansch Javaansch, Javaansch. Javaansch. Javaansch, Javaansch,
en
en
en
Socndaasch Socndaasch Madureesch
Madu
MakasJa
leisch. vaansch.
SoenMadu
en Madu en Makas- en Boegi- reesch en saarsch en
vaansch. daasch.
rcesch.
saarsch.
rcesch.
ncesch.
Battaksch. Boegineesch.

GEËXAMINEERDE*

Ma

DIE:

,
,1 rechtsgeleerden
geslaagd
niar-ch
n
"J
/ leerden
. .
afgewezen zijn (nietrcchtsgeleerdcn)....

Ja

1

11

1

|

■
Totalen . . .

ii

3

3

11

1

1

•1

1

1

•1

1

3

i

12

1

1

1

1

l

1

1

1

1

r) 7

/,) 4

t) 3

Maleisch ,
Javasnsch
Makassaarsch en
Battaksch.

<l) 17

a) De candidaat voor het Javaansch [één vaa de 5 afgewezenen) verkreeg in de cenige taal waarvoor hij zich had aangemeld een onvoldoend cijfer
6) Hiervan behaalden er :i (2 geslaagden en 1 afgewezene) in de beida talen een voldoend cijfer. De vierde candidaat (mede hehoorende tot do
afgewezenen) voldeed slechts in één taal.
e) Slechts 1 candidaat (hehoorende tot de geslaagden) voldeed in al de drie talen waïrv^wr hij zich aangemeld had; 3 (waarvan 1 afn-cwezene)
slecht» in i talen. en 3 (allen geslaagden) slechts in 1 taal.
H) Vijftien candidaten (14 geslaagden en t afgewezene) voldeden in al de vier talen wiarvoor zij zich hadden aangemeld. I in 3 en 1 in 2
talen. (De beide laatsten behoorden mede tot de geslaagden.)

De volgende staat doet zien in welke talen het examen met voldoenden dan wel met onvoldoenden uitslag werd afgelegd.
werden de taai-examens in het volgend aantal gevallen afgelegd:
DOOR

DE OEfcXAMIhEEBDEN

met gunstigen uitslag.

met onvoldoenden uitslag.

DIE:

MaJaSoenIcisth. I vaansch, da sch.
geslaagd (rechtsgeleerden. . . .
z
i)n
\ niet-rcchtsgeleerden .
afgewezen z'jn (niet-rechtsgolecrdcn) |
Totalcu ,

I

Madu
reesch.

1
25

n

n

rt

18

13

13

3

3

1

2

"

•21

14

15

Boegi
Katneesch. takscli.

Makassaarsch.

JaSoenMaleiscli. I vaansch. daascb.

|
n

1

JI

rt

TJ

3 !

2 !

I)

6

2

1

2

n

1

8

2

*i

3

!

1

Madu
reesch.
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Aan het faculteits-exauieu onderwierpen zich in het
universiteitsjaar 1887/88 7 doctoren in de rechtswetenschap,
waarvan er echter 2 werden afgewezen. Volgens het rapport
der commissie uit de vereenigde faculteiten van rechtsge
leerdheid en vun letteren en wijsbegeerte gaven de door de 5
andereu afgelegde examens over het algemeen ttof tot
tevredenheid. Wat de talen betreft, deden er 3 examen
in Maleisch eu Javaunsch. 1 alleen in bet MaJoiach en 1
alleen in het Javaansch , allen met gunstigen uitslag. Deze
5 (waarvan er géén voorden administratieven dienst wensen te
in aanmerking te komen) en de eenige rechtsgeleerde van het
groot-ambtenaarsexamen (die zich mede bij de rechterlijke
macht geplaatst wenschte te zien} werden bestemd ter vervul
ling van de 6 plaatsen voor rechterlijke betrekkingen 1 ). Do
rangschikking van dezen laatste onder het (i-tal werd bij
loting bepaald. Voor de 8 plaatsen bij den administratieven
dienst kwamen in aanmerking zij die de hoogste 8 nummers
op de ranglijst van het groot-ambtenaarsexamen innamen.
Ten gevolge van eene suppletoire aanvraag van de Indische
Regeering om uitzending van nog 10 geslaagden voorden
administratieven dienst, is sedert ook beschikbaarstelling
ten deel gevallen aan hen die na de 8 eerstbedoelden de
hoogste nummers op de ranglijst innamen, voor zooveel
zij niet pbysiek ongeschikt werden bevonden voor den Indj
schen dienst, hetgeen , ook bij herkeuring, niet één huuner
het geval bleek te zijn, in wiens plaats derhalve n°. 19
hadden zich opgegeven voor het
examen in :

van de ranglijst is ingevallen.
Van de 12 plaatsen bij den administratieven dienst voor
de in 1888 geëxamineerde»! aanvankelijk opengesteld, konden
er, zooals uit het hooger ge/.eg.le vulgt, 4 ingenomen
worden door hen die in lndiö aan het groot-ainbtenaarsexauien zouden voldoen. Voor dit examen, in Mei/Junijl.
te Batavia gehouden, hadden zich 18 candidaten aange
meld , waarvan 5 in Nederland en 12 in Indië den vijf
jarigen cursus eener hoogere burgerschool met goed gevolg
hadden doorloopen, terwijl 1 cnnrlidaat tot het examen
werd toegelaten op grond van esn in 1887 hier te lande
behaald diploma van voldoend afgelegd groot-ambtenaars
examen, ben eandidaat trok zich gedurende het mondeling
examen terug en van de 17 die het examen in zijn geheel
aflegden slaagden 12 of ruim 70 pet., tegen 100 pet. in
1887 en 87'/. pet. in 1880.
Van de 12 geslaagden hadden er 11 examen gedaan in
meer dan één taal, en van deze 11 hadden er 7 gemiddeld per
ander vak een hooger cijfer behaald dan gemiddeld per
taal, voor 1 stonden die gemiddelden gelijk, terwijl de 3
anderen gemiddeld per taal een hooger cijfer verkregen dan
gemiddeld per ander vak.
Voor welke talen de candidaten (geslaagden en nietgeslaagden) zich opgegeven hadden, en met welken uitslag
zij daarin het onderzoek doorstonden , kan blijken uit het
volgende overzicht.
terwijl van de verschillende taai-examens er werden afgelegd:

Van de
get ; xamineerden

Maleisch
en J a 
Maleisch.
vaansch.

die:

Maleisch ■ Maleisch.
Ja
Ja
vaansch
vaansch
en Soen- en M a dausch. dureesch.

met voldoenden uitslag.
Ja-

met onvoldoenden uitslag.

Ma
leisch.

vaaltM-h

Soen<lau*rh.

Madurec.se- h.

Maleiaeh.

Javaansch.

.

.

1

5

4

2

0

9

4

1

1

afgewezen zijn .

.

1

4

11

11

3

ii

ii

^1

2

4

12

0

4

1

•

1

geslaagd zijn.

SoendMsdh

Madureesch.

1
ii

I
Totalen.

.

.

■

!)

4

|

Het verslag der Indische examen-commissie is gedrukt
als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 17 Juli j l . ;
dat van de commissie die hier te lande het groot-ambte
naarsexamen heeft afgenomen , is te vinden in de Staats
courant van 15 September jl.
Aan het zoogenaamd klein-ambtenaarsexamen , dat alleen
in Indië wordt afgenomen , onderwierpen zich gedurende
1887, op verschillende tijdstippen en plaatsen, in't geheel
551 candidaten, van welke er 323 of ruim 58 pet. slaagden.
In 1886 bedroeg het aantal candidaten 523 en voldeden
er 294 of ruim 56 pet.
In het belang van 'slands kas zijn in December 1887
(Indisch Staatsblad n°. 241) nieuwe regelen aangenomen
voor de toekenning van vacatieloon aan president en leden
van in Indië door- of namens het Gouvernement ingestelde
examen-commissiën , daaronder ook begrepen cninmissiën
voor het afnemen vat; examens bij of ten behoeve van
het leger. Het ligt verder in de bedoeling om in de nader
vast te stellen permanente reglementen voor het afnemen
van niet-militaire examens zoodanige voorschriften op te
nemen als strekken kunnen om het declareereu van vaca
tieloon binnen redelijke perken te houden.

1

minitnum-afstand, zooveel mogelijk toepasselijk verklaard
wanneer de dienstreizen zijn afgelegd langs door den Gou
verneur-Generaal aangewezen stoomtramwegen. In verband
daarmede is de verplichting om van dit laatste vervoer
middel gebruik te maken al aanstonds opgelegd aan de
tusschen Samarang en Joana of in omgekeerde richting
reizende landsdienaren, voor wie nu de gelegenheid is af»-"
sneden om voor bedoeld traject de zooveel hoogere trans
portkosten per paal in rekening te brengen, bij Indisch Staats
blad 1886 n° 229 toegestaan voor reizen zonder postpaarden
Over het Indisch besluit dd. 24 Mei 1888 n°. 2, betref
fende het gebruik door politiebeambten ten behoeve van
de uitoefening hunner functiën te maken van de spoorwegen
is reeds gehandeld op blz. 79 hiervóór.
Onlangs is de Indische Ilegeering voor zooveel noodig
teruggekomen van het beginsel. nedergelegd in het besluit
van 31 Januari 1868 n°. 39 (Bijblad op het Indisch Staats
blad n°. 2108), dat na-ir elders vertrokken landsdienaren
of hunne gezinnen, om recht te hebben op overtocht voor
rekening van den lande, dat recht moeten verkregen hebben
vóór het aanvaarden der reis. Bij gouvernementsbssluit dd.
25 Maart 1888 n°. l/c werd namelijk te kennen gegeven dat
de omstandigheid, dat in Indië door een landsdieuaar of zijn
Reis- en verblijfkost™. Sedert 1 Januari 1888 (zie In gezineene reis is ondernomen op een oogenblik dat hij, of
disch Staatsblad 1887 n°. 250) zijn de bepalingen op het wel het gezin, het recht op overtocht voor rekening van
reizen van landsdienaren langs spoorwegen , behoudens eene den lande niet op eenige bepaling of beschikking kon
afwijkende regeling met opzicht tot de klassan waarin mag gronden, geen beletsel behoeft te zijn om, in die gevallen
worden plaats geromen en tot den op één dag af te leggen I waarin zoodanig recht wel zou bestaan hebben indien de
reis op een later tijdstip ware aaugevangen , en eene nadere
vergoeding van de kosten der reis over land of te water
van landsv.ege billijk wordt geoordeeld, de uitkeering van
') De candidaten, voor don administratieven dienst bestemd, ont
vangen wegens gratificatie voor uitrusting f 400, die voorde rech zoodanrge vergoeding in overweging te nemen. Elk geval
zal echter op zich zelf mceten worden beoordeeld. Ook zal
terlijke macht daarentegen (sedert 1873) I' 2500. Daar laatstgcmolde
som, nu al sedert eenige jaren op voldoende wfaa ia de behoefte
in geen geval meer worden tenigl etaald dan, blijkens
aan rechterlyk personeel is kunnen worden voorzien, zonder bezwaar
zooveel mogelijk over te leggen quitanties, door den be
(althans als proef) voor vermindering vatbaar scheen, is bjj Koninkljjk
langhebbende werkelijk u uitgegeven , terwijl wegens over
besluit van '-'4 Oetober 1888 n°. '21 voorde in 't vervolg uit te zenden
tocht over zee niet meer zal worden vergoed dan hetgeen
candidaten voor de rechterlijke macht de gratificatie voor uitrusting
ter zake van landswege zou zijn betaald.
nader bepaald op 1' 1000.

Bijlage C.
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Overtocht. In verband met eene onlang! tot stund ge
komen verlaging van het passagetarief lste IclMM voorde
reis van Batavi i naar Mars'ille met de Franache mail*
booten , waardoor de oveitochtskoston van India" naar Neder
land, voor neb die de reis niet die mnilgelegenheid wenschen te maken, ie de genoemde klasse slechts zullen
be tragen f729, in plaats van f750, is bij Koninklijk besluit
dd. 9 September 1888 n°. 15, met wijziging in soover van liet
overtochtsreglement in Indisch Staatsblad 1882 n°. 125, bet
bedrag dat bet Gouvernement voldoet voor de reizen per
stoomschip van Indië naar Nederland van gouvernement»
passagiers late klasse, aanvangende met 1 November 1888,
teruggebracht van f 750 tot f 725 per hoofd, met evenredige
verlaging Tan het bedrag, tot dusver toegeetaail voor kinderen
beneden de 11 jaren en voor twee kinderen uit hetzelfde
gezin beneden de 3 jaren. In overeenstemming met de
nieuwe bedragen werden, bij additioneele overeenkomsten
dd. 10/17 September j l . , gewijzigd de contracten door de
Regeering in Maart 1882 ter zake van bet vervoer van
passagiers uit en naar Indil gesloten met de maatschap
pij «Nederland" en met de ondernemers der »Kotterdamsche Lloijd",
Verloven, liet getal platteen waar geneeskundige cominissiën zijn ingesteld tot het constateeren der ziekte van burger
lijke ambtenaren die een buitenlaiidscb verlof tot herstel van
gezondheid verzoeken (zie Indisch Staatsblad 1885 n°. 70)
werd in Mei 1888 (Indisch Staatsbladn*. 88) met twee ver
meerderd, zijnde Medan (Oostkust van Sumatra) en Amboina.
Ten aanzien van de binnenlandsche verloven werden in
September 1887 (Indisch Staatsblad n°. 170) de Ier zake

[Nederl. (Oost-) Indië.]
hier te lande do aandacht van belanghebbenden gevestigd
door mid lel van de Staatscourant van 15 Augustus jl.
Ceremonieel. Nu de te Batavia uit Nederland aankomende
of derwaarts vertrekkende passagiers te Tandjong Priok
uan wal gaan offich aldaar inschepen, en het traject tusschen de haven Tandjong Priok en Weltevreden (bovenstad
van Batavia) per spoorsveg wordt afgelegd , waren de be
slaande voorschriften omtrent het ceremonieel bij afhaling

of uitgeleide te Batavia van hooge staatsdienaren (Indisch
Staatsblad 1850 n*. 15, juncto Indisch Staatsblad 186!)
n°. 10) niet langer in huu geheel uitvoerbaar. h\ verband

met de gewijzigde verkeerstoestanden zijn nu bij Indisch

besluit dd. l i Mjjiart 1888 n". 2/c bedoelde voorschriften door
nieuwe vervangen, waarbij ook in de samenstelling vau het
eergeleide eenigc wijziging is gebracht.
Met aanvulling van de voor Indië geldende regeling om
trent het wisselen van ceremonieele bezoeken tusschen de
commandanten van Zr. .\ls. schepen en vaartuigen van
oorlog en de autoriteiten aan den wal (Indisch Staatsblad
1885 n°. 150) werd in December 1887 (Indisch Staatsblad
n°. 252) alsnog bepaald dat do militaire commandanten ,
met uitzondering echter van hen die in den rang van hoofd
officier met het civiel bestuur van een gewest belast zijn ,
bij bet aanwezig zijn Ier reede van oorlogsschepen , ook aan
do vervangers der commandeerende officieren hot eerste betoek brengen, wanneer deze namelijk van hoogeren rang zijn.
Weduwen- en, wcczenfonds tan burgerlijke ambtenaren.
Door het bestuur over dit fonds zijn, sedert de afsluiting
der opgaven in 't vorig verslag , jaarrekeningen over 1885 en
1886 gepubliceerd (gedrukt als bijvoegsels tot de Javasche
voor inlandsen* ambtenaren geldende voorscbriften (Indisch Courant
van 21 Oetober en 13 December 1887). Uit die
Staatsblad 1872 u°. !)1) sbmog vantoepassingverklaard —
voor zoover daarvoor vatbaar — op de door den Gouverneur- rekeningen blijkt dat het aantal ten laste van het fonds pen
sioen genietende weduwen in 1885 vermeerderde met 81 en in
Generaal benoemde hoofden van vreemde oosterlingen.
188!» met, ü l , en dat der onderstand genietende kinderen
Vrije tjciu'eskundige behandeling. liij Koninklijk besluit achtereenvolgens met 104 en 47, zoodat het aantal gebenifidd. 21 Juli 1888 n°. 34 werd eei:o regeling getroffen, cieerden uit bet fonds, dat op 31 December 1884 bedragen
krachtens welke van en met 1 Januari 1889 aan de hier had 3504, bij hot einde van 1885 geklommen was tot 3740 en
te lande aanwezige gezinnen (ecbtgenooten en bij haar in liij het einde van 1886 tot 3857 (1856 wtduwen en 2001 kin
wonende kinderen en vaste dienstboden) van officieren en deren). Omtrent het aantal contribueerende deelgerechtigden
militaire ambtenaren die zelf in de overzeesche bezittingen is geen later cijfer gemeld dan het reeds in 't vorig verslag
verblijf houden , kosteloos geneeskundige hulp en medi opgegevene van 31 December 1885, toen het 8236 bedroeg.
cijnen kunnen worden verstrekt door den geneeskundigen
Over de jaren 1884 en 1885 (toen de gewone contributie
dienst der landmacht, als daartoe vergunning is verleend 4 pet. bedroeg) en over 1886 (toen de contributie 5 pet.
door den Minister van Koloniën. Op deze beschikking werd beliep) ') waren de baten en lasten van het fonds als volgt:
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n
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<i) Hiervan f 7 720 wegens koopsom, vendukosten, verponding en reparatie van een door het fonds aangekocht huis te Meester Cornelis.
A) Koopsom en verdere uitgaven viior vijf aangekochte perceelen ,2 landen en 3 huizen). waarvan er 2 (1 land en 1 huis) nog in hetzelfde jaar
zouder verlies or.dershands weder zijn verkocht.

De rekening over 1835 sloot alzoo met een nadeelig verschil
van f 132 859, doch die over 1886 met een voordeelig
saldo van f 9635. In verband daarmede beliep het kapi
taal van het fonds, dat op 31 December 1884 (volgens
verbeterde opgaaf) bedragen had f 3 271042, bij bet einde
der beide latere jaren achtereenvolgens f 3138183 en
f3 147818. Op reutewinning was uitgezet (deels volgens her
ziene opgaven) op uit. 1884 f 3 143 326, op uit. 1885
f 3 398 106 en op uit. 1886 f 3 042 299. waarvan in Indië
op hypotheek achtereenvolgens f 1 843 570, f 2 098 350 en
f 1815115 en hier te lande in inschrijvingen op het
Grootboek der Nationale Schuld achtereenvolgens f 1 299 756,
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

f 1 299 756 en f 1 227 184. Op uit. 1884 bleef dus als eigen:ds in 's lands kas beschikbaar f 127 716,
dom van het fonds
en op uit. 1886 f 105 519, terwijl op uit. 1885 uit 's lands kas
voor rekening van het fonds was beschikt over f 259 923
meer dan het eigendom van het fonds in werkelijkheid be
droeg. Dit meerdere vloeide echter gedurende de eerste zeven
maanden van 1880 in 's lands kas terug, daar gedurende
dat tijdvak aan aflossingen daarin werd overgebracht ruim
3 ton gouds, terwijl voor nieuwe uitzettingen slechts werd
beschikt over f 2000. Boven en behalve voormeld kapitaal
') Voor 1887 en 1888 is het bedrag op 5 pet. bepaald gebleven
ulisch Staatsblad 188G ■*. 230 en 1887 n \ 227).
(Tml
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vnn f3147818 boMt hot fonds op 31 December 18S(> nog
twee landen in do residentie Batavia, respectievelijk in
1880 en 1886 aangekocht voor f54 000 en f 3150, en drie
huizen te Meester Comelis, Buitenzorg en Batavia, het
eerste in 1884 aangekocht voor f 5000 en do beide andere
in 1886 voor f 2450 en f 3000.
Weduwen- tn wcezenjonds van ofjlcieren der landmacht.
Ook het aantal gebeuilicieerden uit dit fonds nam in 1886,
het laatste jaar waarover de rekening bekend is (zie hot
bijvoegsel tot de Javasche Courant van 8 Juni jl.), weder
toe, en wel hot aantal weduwen van 653 tot 681 en dat
der kinderen van 826 (volgens verbeterde opgaven) tot 838.
De gewone contributie aan het fonds bedroeg in 1886
nog 5 pet., doch is voor de jaren 1887 en 1888 (zie Indisch
Staatsblad 1886 n°. 221 en 1887 n°. 223; bepaald op het
maximum van 6 pet.
Aan contributiöu en andere bijdragen ontving het fonds
in 1886 f 488 429, aan renten en huron f 179 371 en uit
anderen hoofde f 247, te zainen dus f 668 047. De uit
gaven waren de volgende : aan pensioenen , gratificatiön ,
onderstanden en begrafenisgelden f 703 363, aan admi
nistratiekosten , drukloonen , reiskosten enz. f 8056 , aan
restitutiön enz. f 1632, aan koopsom en kosten ter zake
van door het fonds in eigendom verkregen perceelen f28 965,
te zamen alzoo f 742 016, of f 73 969 meer dan de ont
vangsten , terwijl als verlies op beleeniugen bovendien werd
afgeschreven f 10 859. Het kapitaal van het fonds ging
dus met f 8i828 terug. Het verminderde alzoo vun
f 3 089178 bij het einde van 1885 tot f 3 004 350 op
uit. 1886, doch hierbij komt nog de waarde der door het
fonds ingekochte perceelen , gesteld op f 30 600, waardoor
de bezittingen van het fonds in 't geheel bedroegen
f 3 034 950, zijnde f 54 228 minder dan bij het einde van

1885. Van bedoelde som van f 3 004 350 was rentogovend
uitgezet f 2 724 734 en was beschikbaar bij 's lands ka*
f 279 616, terwijl op 31 December 1885 ter rentowinning
uitstond f 3 157 394, zijnde f 68 216 meer dan hot kapitaal
op dat tijdstip bedroeg, welko laatste som hot fonds toen
aan den lande schuldig was.
O. N{) verheid.
I.
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§ 1. Java en Madura.
a. L a n d b o u w.
1°.
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Volgens do over 1887 ontvangen opgaven, verzameld in
bijlage W W hierachter, beliepen de voor geregelde cultuur
ontgonnen bouwvelden in de verschillendo gewesten van
Java en Madura (de Vorstenlanden en de particuliere
landerijen niet roedegerekend) eene oppervlakte van
3 596 936 bouws, of 10 320 bouws meer dan in 1886.
Bleven daarvan on beplant 69220 bouws, tegen 96299 bouws
la 1886, daartegenover staat dat voor twee oogsten gebezigd
(tweemaal bebouwd) werden 1296 249 bouws, tegen
1 321529 bouws in 1886. Wanneer men de voor twee oogsten
gebezigde velden tweemaal in rekening brengt, blijkt het
dat in 1886 4 811846 en in 1887 4 823 965 bouws der voor
geregelde cultuur ontgonnen velden beplant werden, welke
totalen tot 4 970 192 en 4 982 943 bouws stijgen wanneer
de voor één en voor twee oogsten in bebouwing genomen
gronden, behoorende tot de niet voer geregelde cultuur
ontgonnen velden, mede worden in aanmerking gebracht.
Kaar gelang van de verschillende soorten van bouwland
waren de voor de rijst en voor andere eenjarige cultures
gebezigde gronden verdeeld als volgt:
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Bewaterbare sawahs
Sawahs v a n den regen afhankelijk
Moerassawahs
Tegalvelden (geregeld beplante). .

1 508 003
93G8I3
50 435
102 021

101 105
68 110
13
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559 010
197 349
4 143
367 007
1 128 709

17 033
58
107 598 h) I 145 742

255
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904

158 978
4 982 943

69 220

a) Onder de cijfers der kolommen 3 en 5 is begrepen de uitgestrektheid waarover ten behoeve van de gonvernements-suikercultuur beschikt
■tterd . bedragende in 1880, m e t inbegrip van wegen en slooten door en om de riettuinen, 19 339 bouws 1ste en 13 bouws 2de aanplant.
b) O v e r 1887 bedroeg d e in d e voorgaande noot bedoelde uitgestrektheid in 't geheel 16 117 bouws.

Voor elk gewest afzonderlijk vindt men de cijfers van
1887 nader gespecificeerd in de bijlagen W W , XX en
YY , waarvan de tweede , de rijstcultuur betreffende , tevens
de (bij schatting verkregen) oogstcijfers doet kennen. Van
de 4 982 943 bouws in dat jaar door de inlandsche be
volking beplant, waren voor hare eigen cultures bestemd
4 966 826 bouws (dat is 15986 meer dan in 1886), on
voor de gouvernements-suikercultuur in gebruik 16 117
(of 3235 bouws minder dan in 1886), waarvan 1580 bouws
ingenomen door wegen en slooten in en om de gouvernements-riettuinen.
Onder de eigen cultures der bevolking blijft op Java de
rijstbouw steeds de eerste plaats innemen ; van de 4 428 798
bouws voor eigen cultuur aldaar beplante velden was bijna
"j3, namelijk 64.65 pet., met rijst beplant geweest en 35.35
pet. met andere eenjarige gewassen.
Daarentegen waren van de 538 028 bouws, in de residentie
Madura in cultuur geweest, slechts 18.65 pet. voor de rijstcul
tuur gebezigd geworden en 81.35 pet. voor andere gewassen.
De bedoelde totalen van 4 428 798 bouws voor Java en

538 028 bouws voor Madura , of te zamen 4 966 826 boni*
waren te verdeden aldus:
beplant met rijst

\ geslaagd . . .
) mislukt. . . .

beplant met andere \ g e s l a a f d . .
eenjarige gewassen > mislukt. . .

903 337 bouws of 98.03 pet
58 425
,, „ 1.97
'
2 903 762
I 961 076 bouws of 97.90 pet.
41 988
„
v, 8.10 „
2 003 0o7

Welke die andere eenjarige gewassen waren en welken
omvang de teelt daarvan voor sommige in het bijzonder
had, kan uit onderstaande opgaaf blijken, echter alleen
wat de geslaagde velden betreft:
lste aanplant.
Bouws.
suikerriet (vrijwillig g e t e e l d ) . .
60 088
tabak
31518
indigo
8 984
kapas
I Oon
djagong
454 299
katjang
88 704
diverse andere voedingsgewassen
188 153
T e zamen . . .
838 746

2de aanplant. te zamen.
Bouws.
Bouws.
1 002
61 690
69 856
104 374
15 904
24 888
20 377
24 377
462 782
917 081
135 993
224 697
415816
003 969
1 123 330
1 961 076

[f. 2.]
Koloniaal vn.ndag van 1888.
In liet volgende overzicht vindt men de voornaamste
totalen over 1887 betreflende de eigen beplantingen der
bevolking en do daarvan verkregen (geschatte) productie
aan padi in vergelijking gebracht met de gelijksoortige
opgaven over do vier daaraan voorafgegane jaren. (Do op- ]
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gaven nopens Madura zijn afzonderlijk vermeld, omdat zij
over 1883 enkel op de afleeling Pauiakassan, over lK*'t
en 1885 tevens op de afdeeling Sumanap, en eerst over
188'i en 1887 op do geheele residentie betrekking hebben.)
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a) Eene opgaaf van de hoogste en laagste marktprijzen gedurende do verschillende maan Ion v.m 1887. en voor elk gewest, afzonderlijk , vindt
men aan het slot van de reeds aangehaalde bijlage
fff.
i) Deze opgaaf heeft alleen betrekking tot besproeibare en tot van den regen afhankelijke sawahs . dus niot tot mocr.issawahs en tegalvelden ,
welke gronden trouwens slechts in zeldzame gevallen voor twee oogsten worden gebezigd.

Omtrent sommige der hooger genoemde cultures in het
bijzonder , zoomede omtrent de teelt van klappers en bamboe
is nog het volgende aan te teekenen.
R ij s t c u 11 u u r.
Uit het voorafgaand vijfjarig overzicht blijkt, dat de in
de gouvernementslanden van Java voor den oogst van 1887
met padi beplante oppervlakte in het geheel besloeg 2803403
bouws, zijnde 110 321 bouws meer dan in 188ö. In deze
vermeerdering deelde de resideutie Preanger Regentschappen

JAREN.

1878

( 1

a) UI

Bewaterbare gawuhs.

Andere sawa'is.

781 373
KI7:,V

1 451 032
13 M l
1 515 409

1879

I
II

1 390 228
132 380

1880

I
II

1 39S341

795 127

I
II

1 533 410
1882

I
II

1 M l 149
166 267

1883

I
II

1 436 15«
109 880

788 7ill
30 1 10

1884

I
II

1 517100
131 898

1885

I
II

1547 769
122 671

1 649 058

-

1 670 110
1886

I
II

1 561 138
115 690

1887

I
II

1 508 618
138 013

1 676 828

I 706 631

911 727

133 054

58 97G

2 735 95(1
3G34 333
128 699

C5 Ü 3 5

05 544

08 983

2 753 082
2 090 581

70711

LM Ml

:»K
101 583

1721547

j Ml Ml

•1

93 503
3 081

981420

01 375

91 013
98 511
472

! 583 00S
2 578 633
145014

58 97C

Itf

958 750
25 070

43 071

84 146

'.Hl 597

2 502 006
2 461 747
121 921

61 375

91 624

899 199
12 528

23 331

109 975

929 968

2518415
2 359 316
203 290

43 071

K3 770
370

903 933
10 004

00 734
25 3:11

131938

SS5 2S6
910 '.JN
13 010

2 512 529
2 357 942
160 473

fl

109 839
130

11 M i
1 540 33fi

34 78G

130 003

S21901

2 539 447
2 357 223
155 306

60 732

121075
883

873 381

13821

M

120 487
1 115

1513 197
2 382 677
156 770

34 748
142 903

793 019

1 587 4IC

2 400 944
I0G253

45 831
143 334

802 575

Totaal beplant
geweest (met inbegrip
van de mislukte
velden).

00 498

113 103

142 020
277

771 928
21 721

1 395 805
137 035

00 498

142 515
819

S27 084

1 532 205

Velden niet in
geregelde cultuur.

I (102

781 505
21070

133 M l

Tegalvelden in
beregelde cultuur.

110411

804 113
23 371

1 522 «dl

18S1

alleen voor 59 Ü05 bnuws , en overigens was de toeneming
liet aanzienlijkst in Bantam, Soerabaija, Banjoemas, Bagelen en Kediri. Voor acht gewesten wijzen de opgaven
omtrent de met padi heplaute uitgestrektheid een kleinen
teruggang aan. Over 't algemeen is de rijstcultuur in de
i laatste jaren vrij stationnair gebleven , zooals blijken kan
! uit onderstaand overzicht betreffende de in de gouvernementslanden van Java door de bevolking voor eigen reke; ning met padi beplante oppervlakte (in bouws) gedurende
het tienjarig tijdvak 1878 t/m 1887.

70 7Ü9

2 803 403

a. M e t I worden bedoeld de velden waarop padi als eerste gewas is verbouwd; sub I I zijn vermeld de velden waarop padi als tweede
gewas voorkwam.
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Het overzicht doet zien dat de toeneming in gemelde
tien jaren heeft bedragen 350 200 bouws, nagenoeg uitsluitend door uitbreiding van de teelt op sawahs (do bo-

waterbare sawahs namen met Kil 182 bouws, de andere

(iüwahs met 189 293 bouws toe). De uitgestrektheid der
met rijst beplante tegalvelden die niet geregeld in cultuur
waren, nam toe met 10 271 houws , terwijl die van de met
rijst beplante tegalvelden in geregelde cultuur met 10 520
bouws afnam.
Het gewas had iu 1887 weder veel te lijden van veldmuizen en ander voor den landbouw schadelijk gedierte '),
terwijl vele mislukkingen nog werden toegeschreven aan
gebrek aan wr.ter -) of aan overstrooniingen.
Over 't geheel leverde de padi-oogst weder een ruim beschot,
dat echter niet, zoo aanzienlijk was als iu 1885. Werd toen de
totale productie voor de gouvernementslanden van Java geteld op 71 640 000 pikola padi, en voor 18S6 op 68 593 000,
voor 1887 wezen de ontvangen opgaven een totaal aan
van 69 831000 pikols. Hoewel in negen gewesten de padiproductie belangrijk lager was, deed zich toch schier
nergens schaarschheid aan rijst voor, maar werd weder
uitvoer van dat artikel genoteerd naar sommige buiteubezittingen. Uitzonderingen maakten in meerdere of mindere
mate (verg. bijlage li hierachter): in Samarang bet district
Samboeng (regentschap Demak), in l'asoeroean bet district
Tengger (regentschap Pasoeroean) en in Kadoe het district
Menoreh (regentschap Alagelang). Alleen in laatstgemeld
district was ten behoeve van sommige dessa's dadelijke
tuiscbenkomit des bestuurs noodig, bestaande in kostelooze
vrstrekking zoo van voedingsmiddelen als van zaadpadi.
Van de 3 256 764 bouws voor geregelde cultuur ontgonnen bouwvelden bleven in 1887 in de gouvernomentsianden van Java slechts 67 856 bouws onbeplant. In verhouding tot de aanwezige voorgoed in cultuur gebrachte
bouwgronden bleven de grootste uitgestrektheden onbeplant in Bantam, Krawang en Probolinggo , namelijk te
/.amen in deze drie gewesten 26 532 bouws. Het onbeplant
laten geschiedde deels met een bepaald oogmerk, om namelijk
uitputting van den grond te voorkomen door een gedeelte
van de velden braak te laten liggen , en was anderdeels
een gevolg van de ongunstige weersgesteldheid of van
gebrek aan werkkrachten. In sommige streken was het
lang aanhouden der regens oorzaak dat eerst laat met
de beplanting der laag gelegen sawahs kon begonnen
worden , zoodat men' genoodzaakt was een gedeelte onbe-

JARKX.

18781

I

Bewaterbare
sawahs.

52 994
515850

1879

1
JI

49 787
341 088

1380

I

44 287
4G1 394

tl
1881

I
11

1882

1883

1884

1885

188G

1887

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
11

50 580
455 OOI
68 171
457 147
05 388
482 701
70 310
542 580
80 290
521 057

508 814

390 875

Tcgalvehlcii
Andere sawahs.

cultuur.

22 32U
111 050
20 810
100 498

500 542

525 321

117211
21 919
114 002
28 541
120 411

84 720
552 279

121 314

130 832

105 981

151982

282 523
107 201
320 225
101 9(10
378 004
173 075
392 800
189 53 4
102 050
205 87»

210 088

29 22S
G18 92C 198 510

415 120
227 738 195 282

001 347

430 405
188 581 191 333

C02 050

430417
251437 231 950

C3G 099

2.s :.'.'!
105 501

449 787
482 131
552 339
582 331

152 I M

133 007
194 098 227 785

Velden nitt iu
geregelde c u ]t U n r .

45 505
14 719
28 350
10 085
10 451
10 275
15810
14 957
13 091

| ::>:(

008 520

399 001

21 488
548 092 191600

sn tas
581 9.'1

250 370

19021
505 081

i:l geregelde

plant te laten. Hier en daar werd het onbeplant blijven
ook toegeschreven aan de lage padiprijzen, waardoor
landbouwers , die geen eigen plccgvee hadden , maar dit
plachten te huren, zich van de beplanting lieten afschrikken.
l)e neiging der bevolking om in de cultuurwijze verbeteringen toe te paaien! was niet, grootei dan vroeger,
ofschoon valt te melden dat het korrelsgewijze uitzaaien
in sommige gewesten het uitleggen van aren begint te
verdringen. De grondbewerking laat nog veel te wensehen
over, eveuzoo de zorg voor goede zaadpadi, terwijl bij
het grootste deel der bevolking nog een vooroordeel bestaat
tegen bemesting; de inlander beweert namelijk dat de
qualiteit van het product bij het gebruik van mest vermindert en de voordeden van een grooter product tegen
dat nadeel niet opwegen. Hier en daar hebben nochtans
de genomen proeven met bemesting, wegens hare gunstige
uitkomsten, eenige navolging gevonden. Het onrijp snijden
van de padi kwam weinig voor en bepaalde zich in den
regel tot de omgevallen padi, die daardoor tevens voor
verrotting werd bewaard. Het onrijpe product wordt niet
voor gewone voeding gebezigd, maar dient voor het
maken v.m inlandsch gebak.
Door den directeur van binnenlandsch bestuur is in het
najaar van 1S87 bij de residenten op Java en Madura do
circulaire van 28 October 1875 (Bijbhtd op bet Indisch
Staatsblad n°. 2950) in herinnering gebracht, opdat de
zeer nuttige wenken, daarin met betrekking tot liet bevorderen van de rijstcultuur vervat, door de ambtenaren
bij het binnenlandach bestuur bij voortduring zouden
worden ter harte genomen.
Al is de uit- , in- en doorvoer tusschen en in de verschillende gewesten niet onder cijfers te brengen, het
was toch merkbaar dat de handel in rijst en padi in 1887
niet bijzonder levendig was. Aanvoer van buiten Nederlandsch-Indiü ha 1 plaats uit Saigon, Siam en Singapore.
Andere voedingsgewassen.
Is hooger een overzicht opgenomen van het totaal der
pali-beplantingen in de laatste tien jaren, thans laat men
een gelijksoortig overzicht volgen van de op Java (buiten
de Vorstenlanden en de particuliere landerijen) door de bevolking voor eigen rekening met andere eenjarige gewassen
beplante uitgestrekthelen (in bouws), daaronder ook begrepen die gewassjn welke niet tot de voedingsgewassen
behooren , als: tabak, suikerriet, indigo, enz.

551 127
010 108
027 79s
I M 307

39G77
10 lol
53 131
13 000
53 189
1 l 77S
01178
|| 5111
50 073

001 392

ie au

OD 231

31 011
26 720

Totaal beplant
geweest
(met inbegrip
Tan de mislukte
velden).

Van de g e s l a a g d e velden waren
i •plant geweest:
met Inhak, suikermet andere
riet, indigo en
voedingsgewassen andere niet voor
dan padi.
voeding bestemde
cewossen.

403 102
931 889

317 359
784 053

1 335291

419 181
Gil 177

1 033 301

459 023
702 555

3GI 103
521 840
381 902
059 421

I 221 578
481 115
39G840
30 773 804 515 1 285 030 094 988
513 059
411 852
099 599
M 117 790 211 l 309 270
525 554
I 410 907
741981
00 081 849 834
1 375 388

M 128

004 128
919 372

1 553 500

I

503 221
837 904

GOO 094
498 518
00 Ü67 S84 002 1 481600 782 147
G42 118
509 194
1020 721
893 747
83 982
1 008 8(2
002 994
1SS 155
s i s :::::>
72 OOG 902 401
1 1 505 395

I 131 412

50 343
83 590

882 913

10 029
47 720

1 011 383

03 983
70 781

1 091 828
1 III 451

78 230
91 231
03 383
00 852

I 182 888

73 491
78 551

1 311 185

97 477
94 332

1 280 093
1 402 911
I 330 491

95 183
85 122
121372
10711.1
105 110
103 951;

138 935
91355
112 707
169 467
130 2.;:,
152 045
191 809
180 303
231 791
209 06G

l i e t I worden aangeduid de beplantingen als eeiste gewas, met I I die als tweede gewas.
' ; Over bet Verdelgen v:m voor clt-n l.imlhoiiw schadelijk gedierte
door ïaiddel van pho-iphor-pillvn is gehandeld op hl/. «I MerrMr.

:
) Over hetgeen in art belang der irrigatie wordt verricht, 2i'e
m a de inededc «Hogen op blz. 1-0, zoomrje op blz. 1S9 ( n 140 hieivóór.
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(Her de eerste en dii laatste belft van het behandelde
tienjarig tijdvak levert het voorafgaande staatje stuf tot
do volgende vergelijking:
over 1878 over 1888
t/m 1882. t/m 1887.
QanlddeU par Jaar
{
werden door de bevolking "> ' 8 »
■Ml beplant ((ingerekend lian: padi-be-

plaatiagea)

waarvan mistakten

1 237 020
44 071

zoodat da gestaagde beplaatiiigea badraai
HM 965

te zamen als boven

Tweede Kamer, 103

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Aantal bouws waarvan tabak geoogst werd
(das zonder de mislukte velden te rekenen):
in 188U.

GEWESTEN.

1 529 504 bOOWI
27 720
„

Bawabs.

1501844

Presaget BegeatMh. .
Samarang
Bembaag

Daarin Ueeldea :
de voedingsgewassen (andere dan padi.)
voor
1 057 803 i :;o8 84i

en de aQverlietdagewsssen voor . .

2.]

185 152

193 003

HM986

1501814

„

Gerekend over de verschillende gewesten ren Java te
urnen [Soerakarta en Djokjokarta uitgezonderd) beeft alzoo
de bevolking in de laatste jaren betrekkelijk meer uit
breiding gegeven aan do teelt van nijverheidsgewassen dan
aan die van voedingsgewassen (andere dan padi).
Van de in 1887 in diezelfde gewesten beplante 1500)1)5
bouws mislukten 19 835 bouws. Met welke gewassen de
mislukte velden beplant waren geweest, wjjsen de staten
niet aan, doch van de geslaagde velden — 1 545 5G0
bouws — dienden voor de teelt van eigenlijke voedings
gewaseen (djagong, katjang, enz) 1336494 bouws. Ujagong werd namelijk geoogst van 575935 bouws (58 712
bouws minder dan in 1880), katjang ,:;:ii 183 157 bouws
(17 953 bouws minder dnn in 1880). terwijl andere voe
dingsgewassen (zonder de padi te rekenen) ingezameld wer
den van 577 402 bouws (10 248 bouws meer dan in 1880).
In de residentie lladura werden in 1887 met andere een
jarige gewassen dan padi beplant 437 009 bouws, tegen
427 075 in 1880, waarvan 415 516 bouws slaagden, tegen
405190 in 1880. Van die 415 510 bouws werden 409253
bouws met voedingsgewassen beplant, en daarvan o. a
341 140 bouws met ujagong en 41 540 bouws met katjang.
De verschillende gewassen worden op do kawahs steeds
na afloop van den padi-oogst geplant, op <le tegalvelden
ook als 1ste gewas. Wissel bouw kwam slechts hier en daar
voor. Over het algemeen plant de bevolking wat zij v. ."
dut het best na het pas geoogste gewaa zal slagen of
wat haar het voordeeligst is. In enkele streken werden
de sawahs na den oogst vau liet eerste gewas voor de
vischteelt gebezigd.
De oogst was over 't geheel genomen weder vrij goed.
De uitgestrektheid der beplantingen voor elk gewest
afzonderlijk is opgegeven in de boven reeds aangehaalde
bijlage YY.
De proeven met seelimatisatie van Hollandsehe groene
erwten in de gewesten Preanger Regentschappen , Pasooroean en Probolinggo zijn voortgezet, doch, ondanks alle
zorg, zijn zij in ee Preanger Regentschappen als mislukt
te beschouwen. In Pasoeroean werd slechts 1 pikol en In
Probolinggo 0 pikols geoogst. Hen gedeelte van dat pro
duct werd ter beschikking- gesteld ren bet departement
der marine ter beoordeeling van de quaiiteit. De uitkomsten
van die keuring hebben er toe geleid dat zoowel ia Pa
soeroean als i:i Probolinggo de proef zal worden herhaal.!,
in laatstgenoemd gew. st op grootere schaal, omdat de
vau daar verkregen erwten meer v 1 Ie len dan die uit
Pasoeroean. Vau net als proef verbouwen ren Hollandsehe
bruine boenen is, nu ook daarmede in 1887 in de Preanger Regentschappen weder ongunstige uitkomsten zijn
verkregen , afgezien.
T a b a k s c u l t u u r.
In slechts weinige gewesten van Java wordt nog tabak
geteeld voor de Buropeescbe markt; overal elders uitslui
tend voor de inlandsche markt. In de Preanger Reg
schappen heeft zich in 18S7 een Europeaan gevestigd tot
het opkoopen van de mindere, soorten tabak, ten eindedie
naar Australië en Amerika uit te voeren; overigens werd
de niet voor de Buropeesche markt ü t\ tmde tabak in het
groot opgekocht door Chineezen , die het product naar
Singapore en China verzonden.
Het volgend staatje geeft een gewestelijk overzicht van
den omvang van de tabakscultuur in do twee butstrerloopen jaren.
Handelingen der Staten-Goneraal. Bijlagen. 1888-1889.

Snerabalja
Pasoeroean
. . . .
Probolinggo . . . .
ISczocki
ISanjocaias
Hagelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Overige gou vernementsresidentiën van Java .
Te zaiin'ii op Java .

i 841

Tegal
velden.
5 402

in 1887.

Sa Tegal Te
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6 902
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3 431
4414
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1203

3 894
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4 880
474 2 828 3 302
19 540 15 200 7 334 22 594
11015 5 440 7 730 13 176
5 857
700 4 341 5 041
14 402 8 340 4 249 12 689
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2 204
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2 487
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Blijkt uit dit overzicht dat de tabak bet meest geteeld
worit als tweede gewas, zij komt ook voor op woonerven
en in ! e Mingen vau drooggevallen rivieren.
Katoencultuur.
De katoencultuur bleef van weinig beteekeuis en be
paalde zich tot de inheemsche soorten. De lage prijs der
garens, als een gevolg van den grooten invoer van vreemde
lijnwaden , maakte de cultuur weinig winstgevend. Daarbij
komt de geringe kans van slagen , die zij aanbiedt, doordat
het gewas zoozeer aan weersinvloeden onderhevig is. Voor
het grootste gedeelte bestemd ter voorziening in eigen
behoefte, wordt de cultuur meestal gedreven tusscheu
andere cultures in, op tegalgronden als ista en 2de gewas,
weinig als 1ste gewas op sawahs. Het voor eigen gebruik
niet benoodigde product werd meer verkocht als ruwe grond
stof dan als reeds tot garen gesponnen , omdat het in
den laatsten vorm meer en meer werd verdrongen door
de vreemde katoenen garens.
Uitvoer van het artikel had niet plaats.
In de gouvernementsresidontiën \an Java werd in 1887
katoen geoogst van 22031 bouws, tegen 20 004 bouws in
1880. In de residentie Hadura waren in 1887 2340 bouws
met dit gewas beteeld, tegen 2000 bouws in 188G.
Indigocultuur.
In de gouvernementslanden van Java werd in 1887 door
de bevolking indigo geoogst vau 23 001, in de residentio
Uadura van 1827 bouws, welke getallen in 1880 bedroegen
19 755 en 1032. Slechts een gering gedeelte van het pro
duct was bestemd voor de Europeesche markt, daar do
teelt door den inlander hoofdzakelijk gedreven wordt ter
voorziening in de plaatselijke behoefte. Het meest werd de
indigo geteeld op sawahs als 2de gewas. Voorafgaande
grondbewerking had zelden plaats, ook ?;iet voor de teelt
op tegalvelden en erven , waarop de indigo als eerste en
tweede gewas voorkomt; men zorgde er alleen voor, dat
do grond was schoongemaakt.
De oog?t, die in 1887 vrij gned uitviel, regelt zich naar
de soort van relden en den tijd van aanplant. Op tegal
velden wordt van de indigoplant twee- tot driemalen ge
sneden ; van de sawah-indigo wordt in den regel slechts
één snit geoogst, omdat het gewas van het veld moet zijn
als me., den grond gaat bewerken voor den rijstbouw.
Loopt de productie per bouw daarom zeer uiteen , ook de
geldswaarde der opbrengst per bouw is van de bovenver
melde omstandigheden afhankelijk. In 1887 verschilde zij
van f 30 tot f 200. Die geldswaarde wisselt ook af naar
mate de planter zijn product al dan niet tevens bereidt.
Gewoonlijk doet hij dat wel, en dan wordt de kleurstof
in breivonn of tot koeken of ballen gedroogd ter markt ge-
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bracht. Anders verkoopt hij de gemeden bladeren in stengels
bij mansvrachten , ook langs de wegen.

Do inlander traat bij de bereiding nog op primitievd wijze
te werk, nainelijk door bet laten ferment"eren in groote
aarden putten van de bladeren en stengels na de planten-

luren u nebben rer bonden aan kalk. De neergeslagen
kleurstof wordt door bet afvielen van de daarboven liggende
vloeistof in weeken toestand verkregen en in dien vorm tot
bet verven gebezigd.
Suikercultuur.

De voor de drie Isatstverloopen oogstjaren door de inlandsche bevolking, buiten bemoetenil van bet liouvernemeiit, niet suikerriet beplante velden besloegen — na

aftrekking van de mislukte beplantingen (hoeveel boawe
deze besloegen is in de staten niet vermeld) — de navol
gende uitgestrektheid (in bouws):
beplant ten behoeve van ondernemers
in eontraet staande met het Gouvernement
beplant ten behoeve van vrije suikerfabrieken
. . .
beplant voor eigen behoefte of voor de
inlandsehe markt (uitgenomen de nanplantingen op erven)
Totalen

.

.

.

Over de verschillende gewesten waren
de opgegeven totalen verdeeld als volgt:
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Madioen
Kediri
Overige gouverneinentsresidentién
van
Java
T e zamen als boven

.

.

.

voor de oogstjaren:
1 ssr.
1880
1887

T e zamen als boven
Daarvan waren j 1ste gewas
beplant a l s : J 2de
id.
T e zamen als boven

Klappercultuur.
Met betrekking tot deze cultuur

valt niets bijzonders

te vermelden. Geregelde Banplantingen in opzettelijk daar
voor aangelegde tuinen worden weinig aangetroffen. Hijplanting bad overal op de woonerven plaats.
De handel in noten ei; olie , die zich weder regelde naar
de plaatselijke behoefte, was niet zoo belangrijk meer,
sniert de petroleum de klapperolie als brandstof beeft

verdrongen. Van Cheribon werd klapperolie naar Singa
pore uitgevoerd.
llamboecultuur.

Het verbruik van bamboe w a s i c 1887 weder niet minder
belangrijk dan vroeger, waarom door het bestuur steeds
op bijplanting wordt aangedrongen en speciaal de teelt
van goede .soorten wordt aangemoedigd, iiijplanting bad
dan ook op erven en stukken tegalgrond plaats; in afzon
derlijke tuinen wordt de bamboe weinig aangetroffen.
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Naar g e l a n g sawahs of tegalvelden gebezigd werden. was de verdeeling als
volgt:
bewaterbare sawahs
niet bewaterbare sawahs
tegalvelden

(Noderl. (Oost-) Indie.]

a) D e z e opgaaf verschilt zoo aanmerkelijk met die over 1885 en
1887 ten g e v o l g e van het bijzonder hoogt; (vermoedelijk onjuiste)
cijfer betreffende Cheribon (verg. noot !>)•
b) D s thans ontvangen gegevens laten niet toe om voor uit (vermoedelijk onjuiste) cijfer eene verbeterde opgaaf in de plaats te stellen.

Over de ten beboeve van eigenlijke suikerfabrieken be
werkstelligde beplantingen , welke, zooals uit bet vooraf
gaande driejarig overziebt blijkt, voor 1887 van eenigszins
minderen omvang waren dan voor de oogstjaren 1885 en
1886, wordt nader gehandeld sul) 2° en 3°. van deze paragraaf.
Het suikerriet voor de inlandsche markt of voor eigen
gebruik bestemd , kwam bet meest voor om en bij de erven ,
dikwijls tassehen endere gewassen in. De cultuur werd
evenwel meer gedreven als bijverdienste dan als hoofdmiddel van bestaan.
De geldswaarde van de:i oogst per bouw liep weder
uiteen : voor onverwerkt riet van f 40 tot f 2 0 0 , en tot
suiker verwerkt van f 75 tot f .'300. Onverwerkt riet werd
verkocht in beele stokken of aan stukken en schijven
gesneden. Verwerking tot suiker, waar dit door den inlander
geschiedde, vond plaats door middel van iiandmolens of
persen ; het sap werd door koking verdikt en in stukken
of schijven ter markt gebracht. De verwerking met butl'elmolens werd alleen toegepast op crroote aanplantingeu. Op
Madura , waar van t iet meer dar, 444 bouws suikerriet

werd geoogst (ongerekend de sanplantiogen op erven), werd
het riet niot verwelkt, maar diende het in natura slechts
tot versnapering, de toppen en bladeren als veevoeder.

K o f f i e c u 11 u u r.
De blijkens het vorig verslag voltooide cultuurplannen

ondergingen bier en daar eenige wijziging met het doel
om voor alle gewesten de tchatting^van de voor nieuwe
Banplantingen in de eerstvolgende jaren benoodigde uit
gestrektheid gronds op denzelfden maatstaf te doen berusten,
waaromtrent bij de in den eersten tijd vastgestelde cultuur
plannen naar andere voorschriften was te werk gegaan
dan die welke later gegolden hebben. In een eenigszins
vereenvoudigden vorm heeft thans — uitgenomen daar
waar de verschillen niet groot bleken of aan eene te ver
anderen afbakening bezwaar verbonden was — de bereke
ning plaats gehad naar den maatstaf (per cultuurdienstplichtige) van :
i/j bouw bjj eene plantwydte (in Rü'nlandsche voeten) van 5 op 6
s
/4 > ■ *
(
H.
) „ 6 „C
1
„
„ B grootere plantwydte.
Voor zooveel op de tot stand gebrachte herziening der
cultuurplannen reeds goedkeuring was verleend , bedroeg
n u , naar evenbe loeiden maatstaf, de beuoodigde uitge
strektheid gronds in alle gewesten tezamen 174197 bouws,
terwijl de daartoe beschikbaar te iouden terreinen te zemen
eene oppervlakte uitmaakten van 308396 bouws, namelijk
241707 bouws waarop nog nimmer koffie is geteeld,
38085 bouws oude gronden (afgeschreven koffietuiuen) en
28 604 bouws van de bestaande (op hoog gezag aangelegde)
koffietuiuen. Het totaal der bestaande aanplantingen op
hoog- gezag beslaat eene uitgestrektheid van 86622 bouws.
Ofschoon de beide laatstvermelde getallen niet rechtstreeks
met elkander verband houden, omdat het eerste den toestand
aangeeft tijdens de niet overal gelijktijdige opmaking der
cultuurplannen en het tweede het actueele cijfer uitmaakt,
waarbij dus ook medetellen n i e , tijdens de opmaking der
cultuurplannen d.-.arl ij nog als beschikbaar aangewezen
gronden welk" s>*dert voor de gouvernements-koffiecultuur
in gebruik zijn genomen, zoo is uit de vergelijking van beide
getallen toch genoegzaam af te leiden dat een groot deel
der bestaande tuinen niet voor latere herbeplanting met
koffie is bestemd geworden , hetgeen een gevolg is van
de geaardheid van den bodem , die alleen onder gunstige
omstandigheden eene berbeplanting met koffie toelaat.
Nochtans zullen de wol voor berbeplanting in aanmer
king gebrachte tuinen daarvoor eerst zijn te bestemmen
nadat zij geduren ie eenige jaren na de afschrijving van
bet thans daarop aanwezig koffieplantsoen zullen bebben
braak gelegen of met snei opschietend houtgewas zullen
zijn begroeid geweest.
De 46 611 bouws vrij staatsdomein in Pasoeroean, die
volgens het vorig verslag in tijdelijk gebruik voor de
vrijwillige koffieteelt zouden zijn afgestaan , om later aan
den Staat terug te keeren zoodra de daarop tot stand
gebrachte plantsoenen niet meer behoeven te worden onder
houden , maken nog het onderwerp van een nader onder
zoek u i t , en wel omdat gebleken is dat daarop, naar de
tijdens de ontginning bestaande verordeningen, rechten
gevestigd zijn die geëerbiedigd moeten worden.
Hoezeer dit sedert de voltooiing der cultuurplannen weinig
meer kan voorkomen, bleek toch in de residentie Preanger
Regentschappen voor 17 dessa's in de afdeeling Bandong
betere gelegenheid voor de cultuur beschikbaar te zijn dan
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liet tot nog toe aangewezen terrein aanbood. Werd dienten
gevolge liet cultuurplan gewijzigd , dit had iilmede plaats
ten opzichte van eenige dessa's in de afdeelingen Tjiiindjoer
en Tassikmalaija van dezelfde residentie.
In 't laatst van 1887 werden , in opvolging van het in
't vorig verslag, bis. 160, besproken gouvernementsbesluit
dd. 28 Juli te voren n". 36, onder de ambtenaren bij het binnenlandseh bestuur in de koftie-voortbrengende gouvernementsresidentiën van Java verspreid de door den hoofdinspec
teur der koffiecultuur samengestelde nieuwe Handleiding
en Gids, om te dienen tot nlgemeenen g r o n d s l a g v o o r d e
cultuurwijze enz. bij de gouvernementskoffieteelt. Wel
bestond modi zoodanige algemeene leidraad voor de cultuur-ambtenaren , uamelijk de handleiding van 1873 (verg.
het verslag van dat jaar blz. 208), maar de ervaring dat
eenige daarbij gehuldigde begrippen , welke van lieverlede
algemeene toepassing hadden gevonden , in de practijk
gebleken waren niet zoo onvoorwaardelijk te voldoen als
ten tijde der samenstelling van de voorschriften verwacht
w e r d , deed de Indische autoriteiten besluite.) tot eene
omwerking van die handleiding, waarbij men zich tot
algemeene wenken bepaald heeft, omdat meer locale voor
schriften , zelfs voor elk terrein in het bijzonder, zijn te
vinden in de cultuurplannen. Tevens zijn thans nieuwe
modellen ingevoerd van registers, leggers en staten voor
het administratief beheer der gouvernementskoffiecultuur,
in de plaats tredende van de in 1885 vastgestelde, opge
nomen in n°. 4132 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad.
Evenals in de vroegere voorschriften is de levering van
koffie in 's lands pakhuizen in bet algemeen als eenige
maatstaf aangemerkt voor vrijstelling van bijplanting (mits
die levering afkomstig zij van de eigen plantsoenen der
dessa dan wel verkregen bij wijze van pi ukloon, doch niet
door opkoop uit andere dessa's). Afwijking van dien maatstaf
is geoorloofd bijaldien deze in de voorstellen in het bijzonder
kan worden gemotiveerd. Tot de gevallen , waarin daartoe
aanleiding kan bestaan , is te rekenen dat er dessa's zijn.
waar de bevolking aanneemt uit eigen beweging op behoor
lijke wijze met koffie ts beplanten eene grootere uitgestrekt
heid dan naar de bepalingen zou kunnen worden voor
gesteld. Nauwelijks behoeft hieraan te worden toegevoegd
dat dessa's die tijdelijk in ongunstige omstandigheden
verkeeren of zwaar met andere diensten belast zijn , ook
zonder de miuimum-levering te hebben bereikt, evenema
voor vrijstelling van bijplantingen kunnen worden in aan
merking gebracht.
Zoowel in den legger der voor beplanting met koffie
bij de cultuurplannen aangewezen terreinen , als in den
staat waarbij de voorstellen tot bijplanting moeten gedaan
worden (zoogenaamde voorstelstaat) zijn kolommen opge
nomen , die de uitgestrektheden der bij de cultuurplannen
aangewezen terreinen en het aantal bij te planten hoornen
splitsen in hetgeen dadelijk dan wel eerst later, na voor
afgaande beschaduwing, als bestaand plantsoen dient in
rekening te komen , terwijl ook afzonderlijke aanteekening
wordt gehouden van de voor monosoeko afgestane gronden.
Onder de aan te houden registers is o. a. behouden het
in 1885 ingevoerde model-register voor bet aanteekenen
van de uitkomsten der te nemen proeven voor het constateeren van de productiviteit van verschillende typen van
koffieplantsoen. Eene nauwgezette behartiging dezer aan
gelegenheid blijft, van hoog gewicht ter verzameling- van
gegevens om de verdienste bij de koffiecultuur na te
sporen (op dit punt wordt lager teruggekomen), vermits
de cijfers betreffende de levering in de pakhuizen geen
voldoenden maatstaf opleveren om de productie per bouw
te leeren kennen , zoowel met het oog op hetgeen voor
eigen gebruik of voor heimelijken verkoop aan de levering
onttrokken wordt, als omdat onder de ingeleverde hoe
veelheid ook product kan begrepen zijn uit niet-geregistreerde vrijwillige aanplantingen.
Eindelijk zijn modellen aangegeven voor de boekhouding
bij de koffie-inkooppakhuizen , welke administratie in de
verschillende gewesten, en zelfs in de verschillende af
deelingen van hetzelfde g e w e s t , vaak niet op eenvormige
wijze werd gevoerd.
Ten aanzien van de in 't vorig verslag besproken ver
eenvoudiging in de cultuurwijze wordt in de thans ont
vangen Indische berichten gezegd dat deze methode meer
en meer erkend wordt te passen in een stelsel, waarbij
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naar eene redelijke verhouding tusschen arbeid en loon
gestreefd wordt. Het moge waar wezen, — zoo wordt op
gemerkt — d a t , waar het gronden geldt die niet dan met
■waren arbeid tot redelijke productie zijn te brengen,
herhaalde diepe omwerking en bemesting met de daarvoor
niet te vermijden terrasseering, althans spoediger, betere
uitkomaten kunnen opleveren, zeker is het dat in zulke
gevallen <:o kolliecultuur, zelfs de vrije, veel te hooge
eiaehen stelt in verband tot de bate, terwijl het juist
dergelijke terreinen zijn waar de koffiebladziekte het meest
tot teleurstelling pleegt te leiden. De verplaatsing van
de min of meer dikke humuslaag boven een veel minder
rijken ondergrond, alsmede de vermenging van beiden,
welk een en ander zich aan terrasseering verbindt, mogen
al eene tijdelijke vermeerdering der productie toelaten,
maar — om hier de bewoordingen der nieuwe Handlei
ding te bezigen — »bij de ervaring hoe de levensduur
tevens geringer w o r d t , blijft het twijfelachtig of het
resultaat van minder woelen in den bodem ten slotte
niet voordeeliger is, wat, het in elk geval zal wezen
met het oog op besparing van cultuurplichtigen arbeid".
Menige nanplanting in gouvernementstuinen kan er van
getuigen dat een diep en herhaald omwerken van den
bodem, dikwerf in weerwil van zware bemesting, een
treurig plantsoen geeft, terwijl de vrijwillige aanplan
tingen der bevolking, bij welke enkel gebruik van
den bovengroud is g e m a a k t , vrij wat krachtiger en van
langeren levensduur zijn. In de nieuwe Handleiding is
intusschen terrasseering nog als een vereischte aangemerkt
bij het gebruik van schrale gronden of van reeds vroeger voor
de koffieteelt gebruikte terreinen. Deze zullen echter in
den regel niet eene zoodanige uitkomst beloven, dat er de
voortzetting der cultuur in redelijkheid zou mogen worden
gevorderd. Ken bezwaar, dat gelegen is in te veel ont
wikkeling van alang-alang en anderen schadelijken opslag,
en niet anders is te keer te gaan dan door o m w e r k i n g ,
kan gewoonlijk genoegzaam worden beheerscht door u i t 
graving bij de ontginning en eene spaarzame bewerking
bij het onderhoud , waarbij langs de beneden randen der
tuinvakken telkenmale een gedeelte gronds onaangeroerd
moet worden gelaten tot steun en voetstuk van den mul
bewerkten grond daarboven.
Meer nog komt het denkbeeld van besparing van arbeid,
zonder aan de vooruitzichten tekort te doen , tot zijn recht
door de geoorloofde tusschenbeplanting met veldgewassen
(zie vorig verslag blz. 160), welke tusschenbouw in menige
streek op ruime schaal wordt toegepast.
Van de bij de cultuurplannen aangewezen terreinen werden
in 1887 aan de bevolking voor haren eigen landbouw af
gestaan, op grond van gebleken behoefte, in Pasoeroean
77'/; bouws en in Samarang l O b o u w s , terwijl verder nog ,
onder zekere voorwaarden, van de gereserveerde terreinen
ter beschikking van de bevolking werden gesteld voorde
vrijwillige koffieteelt 7147 bouws, namelijk in de PreangerRegentscnappen 5509, in Madioen 7 5 2 , in Pasoeroean
716, in Banjoernas 6!), in Soerabaija 4 8 , in Kadoe 2 9 ,
in Samarang 21 en in Tagal 3 bouws. Bovendien hadden
in 1886/87 alleen de districten Timbanganten en Tjikeniboelan der afdeeling'1 'jitjalengka(Preanger Regentschappen)
op 870 bouws der bij de cultuurplannen aangewezen
gronden koffietuinen met vereenvoudigde wijze van ont
ginning aangelegd, terwijl daartoe in de controle afdeeling
Tjitialengka werden aangewend ongeveer 2957 bouws
welke al dadelijk inet koffie werden beplant, en 315 bouws
welke voorloopig onder schaduw werden gebracht. Voor
gemelde districten kon daaruit reeds dadelijk vrijstelling
van verplichte bijplanting voortvloeien. In het geheel
b slaan thans de vrijwillige koffieaanplantingen, aangelegd
o]) het bij de cultuurplannen aangewezen staatsdomein,
eene uitgestrektheid van 13 471 bouws. Voorts zijn in de
Preanger Regentschappen nog in gebruik ruim 3000 bouws
nierdika-tuinen, waarvan 2207 bouws beplant zijn.
Aan hetgeen in 't vorig verslag vernield is aangaande
de koffiecultuur in de residentien Bantam en Japara is
voorshands niets toe te voegen. De cultuur in Japara
wordt binnen de aangegeven beperkingen voortgezet, in
afwachting van hetgeen de verzameld wordende gegevens
omtrent de bestaan baai beid der cultuur op dien voet aan
het licht zullen brengen. Wegens gemis van voor de
I koffiecultuur geschikte gronden moesten uit het c u l t u u r -
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i l : <>m leiding te geven aan len in het noorde
plan worden afgevoerd: in 't';i._;-.-tl 3, i.' 'ii) Preangerlijk deel van dat district ondernomen aanleg van vrijwillige
Regentschappen 4 en in Bezoekl ! ■'■ ■ a's. koorts moeaten
' ,1' -.ii.') Uit Tagal valt nopens de vrijwillige koflieom gelijke reden «roidea r.nthflven ie S
Utricl
Tengaran <MI 55 lussa's elders in dat gewest; in Soerabaija teelt, te berichten dat inde afdeeüngl'amalanggroote uit
ing werd gegeven aan het plantsoen van koffie op tegal122 dessa's; in Pasoeroean Jl dessa's; In Baujoeui
afdeeHng Poerwokerto en een groot gedeelte van Ie af> lans (bandjaugan), waarbij de boompjes worden gepoot in
deeling Banjoemas: in Malloen 31 dessa's, zoooiede de rijen tnet 24 voet ouderlingen afstand, terwijl daarentegen
districten Qorang-uareng, Mn spati en "•:;■■.--.r': en in in het dislriet Boemiaijoo van hetzelfde gewest dergelijk
Redui 115 dessa's, de dutrieteu Ngoenool en Wadjak en , koffieplantsoen meer en meer werd verdrongen door de
zich uitbreidende teelt van tabak, zoodat 1200 bouws
net underdistrict ■■
Ige zijn \
tegalvelden, vroeger wegens <le aldaar aanwezige koflie
de laatste opgav n, e gesloten op ,1 0
bij do kofuecultuur ing ideeld 5469 dessa's mei 401 239 vrijgesteld van landrente, weder in den aanslag zijn moeten
gezinnen, tegen 666(1 desse's met 474212 gezinnen op worden begrepen.
Waren de in den westmoesson 1887/88 tot stuud te
31 October 1886.
Van deze laatsti gezinnen hadden er 362987, 'o- brengen bijplantingen aanvankelijk bepaald op ruim 15
hoorende tot 5060 dessa's. in den westraoesson van I -rf6/87 millioen boomen, verschillende omstandigheden brachten
16473 KW boomen bdjgeplant, zijnde 042223 meer dan I voor zes gewesten, met namen Preanger Regentschappen,
bevolen was, doob daar niet minder dan 17470875 boomen ' Kediri, Banjoemas, Pasoeroean, Probolinggo en Soerabaija,
moesten wolden afgeschreven, gin » bet totaalcyfbr der op eene verlaging van het opgelegde cijfer te weeg met te
boog gezag aangelegde geregelde plantsoenen o,> nieuw zamen 1 698 000 boomen, in welke verlaging de drie eerst
achteruit. Telden deze op 31 October 1885nog 120627082 genoemde gewesten deelden voor respectievelijk 754 000,
boomen, e:i op 31 October 1886 (volgens verbeterde 526 000 en 252 000 boomen, en zulks wat Kediri en Banjoe
opgaven) 118 418 511, op hetzelfde tijdstip van 1887 was mas betreft ten gevolge van de inmiddels bevolen in
bet totaal teruggegaan tot 117 411804 (verg. bijlage '£Z krimping der cultuur (zie hooger), en wat de Preanger
Regentschappen aai/gaat, doordien een aantal dessa's bleken
hierachter).
De in 't vorig verslag (L'lz. 159) ter sprake gebrachte in den westmoesson 1886/87 veel meer geplant te hebben
beschaduwing der terreinen, één of twee jaren vóórdat dan van haar verlangd werd, of ook omdat ettelijke culdeze met koflie zulle:) worden beplant, is op 1Ö33 bouws tuurdienstplichtigen aannamen veel grootere uitgestrektvan de ontginningen in 18^6/87 toegepast, terwijl 12 042 heden in vrije cultuur op behoorlijke wijze met koflie te
beplanten dan naar de voorstellen zou moeten plaats vinden
bouws al aanstonds met koffie werden beplant.
Als redenen die hier en daar de cultuurdienstplichtigen en daartoe reeds het noodige terrein hadden ontgonnen.
er toe deden overgaan om meer boomea in den grond te Dit laatste was ook de reden waarom in Pasoeroean de
brengen dan waartoe zij gehouden waren , worden opge voorgeschreven bijplantingen met 114 000 boomen vermin
geven: ruime voorraad van tablet, het plantklaar hebben der! werden. Tengevolge van deze verlaging is nu het
van meer terrein dan noodig bleek , hetzij ten gevolge van totaal der in den westmoesson 1887/88 te bewerkstelligen
te ruime uitmeting-, hetzij wegens het aannemen Tan eens bijplantingen (verg. do reeds aangehaalde bijlage ZZj
kleinere plantwijdte, en vooral ook de opheffing van teruggebracht tot 13 30G 788 boomen, waartoe zijn aange
vroegere bezwaren door de thans gevolgde meer in den wezen 308 387 gezinnen, behooreude tot4313dessa's. Van
deze gezinnen zouden er zich 25 399 (uit 417 dessa's)
smaak der bevolking vallende eenvoudige cultuurwijze.
Onder de oorzaken der afschrijvingen in den loop van hebben te bepalen tot de ontginning van het benoodigde
1887, in 't geheel, zooals liooger gezegd, ten getale van terrein ter voorafgaande beschaduwing. Daar het geheele
bijna 17VS inillioen boomen, wordt ten opzichte van nage aantal bij de gouvernementskoffiecultuur ingedeelde ge
noeg alle gewesten de kofflebladzickte vermeld; voor zinnen op 31 October 1887 (zie bijlage A.AA) 401 239 be
Soerabaija ook vernieling door witte mieren; voor Gagelen liep, behooreude tot 5469 dessa's, genoten derhalve in 't
aardstorting; voor Madiocn voor een klein deel de »oeref' geheel 92 852 cultuurdieustplichtige gezinnen vrijstelling
(engerlingen) en voor Samarang ten aanzien van 1200 van beplantingen. Ruim de helft hiervan (48 481 gezinnen)
boomen het nfstioopen der bladeren voor het bereiden van dankten die vrijstelling aan het bereiken van de bij de
een drank, hetgeen aldaar en in Kadoe veel voorkomt. cultuurplannen voor de betrokken terreinen aangenomen
Overigens was in de meeste gevallen de afschrijving het minimum-levering. Andere redenen van vrijstelling waren:
gevolg van afgeleefdheid der plantsoenen of van schralen in Bantam het voorloopig ongebruikt laten van terreinen die
eenige jaren moeten braak liggen; inCheribon, Samarang,
bodem.
Het aantal personen in 't bezit van vrijwillige koffie- Soerabaija , Kadoe , Probolinggo en Bezoeki het bemesten
aanplantingen bedroeg in 1887 1)7 799. tegen 78 589 in der bestaande aanplantingen; in Pekalongan, Kadoe, Pa
1886. Aan 19 031 hunner was gereserveerd staatsdomein soeroean , Bezoeki en Banjoemas het gemis van dadelijk
afgestaan, namelijk aan 11743 in de Preanger Regent bruikbare terreinen, en voorts nog ia Samarang eene
schappen, 2003 in Pasoeroean, 1314 in B.igclen, 1081 in dubbele bijplanting in het voorafgegane jaar of uitbreiding
in Madioen , 1040 in Kadoe, 800 in Soerabaija, 702 in van vrijwillig aangelegde plantsoenen, terwijl in Salatiga
Samarang, 110 in Probolinggo, 72 in Banjoemaa en 10 de huidziekte te dreigend was, dan dat niet eerst mogelijk
in Tagal. In de beide eerstgenoemde gewesten bleef vooral gunstiger omstandigheden dienden te worden afgewacht;
de geoorloofde tusschenbeplanting met veldgewas.-en een verder in Probolinggo ook drukkende heerendiensten of
prikkel voor de bevolking tot het aanleggen van grootere bijzondere oecoromische omstandigheden en in Banjoemas
aanplantingen dan van haar volgens de voorstellen ver het overnemen van aandeelen van andere dessa's.
Terwijl in den regel bijplanting van koffieboomen
langd werd. In streken echter, waar het bezit van goede
akkers nabij de woningen der cultuurdienstplichtigen geen slechts wordt opgelegd binnen afstanden van hoogstens
polowidjo-aanplantingen deed hegeeren op verder gelegen zes palen van de woningen der planters, werd die afstand
afstanden, of waar de ontginning van grootere uitgestrekt- in 1887 weder overschreden in de gewesten Preanger
beden dan bepaaldelijk voor de verplichte kofuecultuur Regentschappen, Clieribou en Banjoemas, doch thans slechts
noodig waren op bezwaren stuitte , worden ook wel door ten opzichte van respectievelijk 233, 19 en 17 ofte zamen
de ingedeelden onderlingo schikkingen getroffen , waarbij 269 dessa's, terwijl zulks in 1886 het geval was ten op
zij het ontgonnen of beplante terrein aan enkele me !e- zichte van 312 dessa's. In de meeste dezer gevallen be
aandeelhouders overdroegen voor één of meer j ren , naar droeg de afstand 7 a 8 palen, doch in 94 dessa's van eerstgelang van plaatselijke omstandigheden. Voor zulke ge gemel 1 gewest waren de plantterreinen verder verwijderd.
vallen is het voldoende dat minstens het voorgesteld aantal
Ter verkrijging van gegevens nopens de verhouding
boomen behoorlijk in den grond kome, zonder dat het be tusseben arbeid en loou bij de gouvernementskoffiecultuur
stuur er zich dadelijk om behoeft te bekommeren wie uit de wonlt, in de verschillende gewesten waar de cultuur ge
dessa aan het werk deelneemt, mits er voor gewaakt worde dreven wordt (Soerakarta en Djokjokarta uitgezonderd),
dat niet door gebruik van te veel grond de planters boven een opzettelijk onderzoek ingesteld, waaromtrent den ambtehunne krachten werken ten nadeele van de:i eersten aanleg
') Over den minder gunstigen toestand waarin de slechte, koffieen het later onderho ld. In Tengger (Pasoeroean) werden ook oogsten
1885 en 1887 inzonderheid i e bevolking van het distriet
gedurende den regentij! van 1837/88 woder eenige mantri's Tengger van
gebracht hebben, zie men blz. 3 van byiagc 15 hierachter.
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naren een leidraad verstrekt is bij circulaiivs van don deels ook van hevige winden.
directeur vau binnenlandse!» bestuur, dd. 8 en 20 Maart jl.
Voor een zooveel mogelijk beperkten ar bei 1 aan het
Die circulaires, op machtiging van de Indische Uegeering onderbond, reedt in 1886 toegepast, In-vat de nieuwe Handuitgevaardigd, schrijven o. a. voor hoede controleurs, door leiding mede de noodige aanwij'.ingen. Hoogt-r is daarpersoonlijke opneming, de uren arbeids hebben na te omtrent reeds het een en ander anngcteekend, waar gegaan voor de verschillende typen van tuinen vereischt, handeld werd over de nadeelen aan eene verplaatsing van
in verband tot de aldaar toegepast wor lende verschil- den hovengrond verbonden. Hieraan is nog toe te voegen
lende cultuurmethodes en de te verwachten op ireng- dat op ongeteiTasseerde, terreinen , voor zoover dit noodig
sten aan koffie, daarbij te rade gaande met den vermoe- mocht blijken , gedurende de eerste twee jaren niet meer
delijke!) levensduur der koffieboomen en de afstanden der dan eene enkele diepe grondbewerking bij het einde van
dessj's tot de te bezigen terreinen. Tevens moet het on- den regentij 1 verlangd wordt en later alleen het neerslaan
derzoek gericht zijn op het bijeenbrengen van cijfers zoowel van hoog opschietend onkruid, dat rondom den stam onder
aangaande de loonen, die door inlanders on lerling en die den takk nkling niet de hand wordt uitgetrokken. Voor
op ondernemingen betaald worden , als aangaan Ie da op- geterrasseerde terreinen wordt, gedurende do eerste twee of
brengsten van den landbouw der bevolking naast die der drie jaren, tijdens den oostmoesson eene twee- of driemalen
koffiecultuur in dezelfde streek. Eerst in het begin van herhaalde bewerking gevorderd. Voor losse gronden kan
1889 zal het onderzoek volle lig zijn afgeloopen. De onder- in het derde jaar met eene enkele bewerking I ij den aanzoekingen hebben tot dusver slechts kunnen omvatten de vang van tien oostmoesson worden volstaan In de volgende
verrichtingen bij elk onderdeel der cultuur tot medio 1888 jaren is zoowel voor vaste als losse terreinen grondbewervoorgekomen. Blijkens een door den hoofdinspecteur voor king in den regel niet meer noodig, tenzij bij Idadziekte
de koffiecultuur uitgebracht voorloopig rapport ter zake of bemesting. Uitzondering moet worden gemaakt voor
waren de reeds verkregen gegevens nog niet van dien aard tuinen, in welke bij de ontginning de alang-alang-wortels
dat zij hem reeds aanleiding konden geven tot het aan- niet allen verwijderd mochten zijn. Waar dit bet geval
bevelen van eene bepaalde beslissing.
is, zal dit schadelijk onkruid telkenmale voor tien dag
Iutusschen wordt bij het ontwerp der I"dische begrooting komen en eene meer herhaalde diepe grondbewerking nnodig
van 1889 voorgesteld om der bevolking voor de in te zijn om daarvan bevrijd te geraken, maar ook daaiin is
leveren koffie alvast f 1 per pikol meer te voldoen, der- | veel verlichting mogelijk door de meer besproken tusschenhalve den inkoopsprijs aauvankelijk van f 14 tot f 15 per ! beplanting met veldgewassen, zoolang daardoor de ontpikol te verhoogen.
I wikkeling van den koffieheester of van zijne wortels niet
Hetgeen der Regeering verder in zake de gouvern°ments- ! benadeeld wordt.
koffiecultuur te doen staat, komt nader aan de orde, in verWat betrelt de open drains of luchtkuilen, bepaalde
band met de uitkomsten zoo van het in Indië nug aanhangig I men zich hoofdzakelijk tot het uitdiepen daarvan , doch
onderzoek, waarvan zooeven sprake was, als van dtn arbeid I alleen daar waar zij gebleken zijn nut op te leveren.
der bij Koninklijk besluit <id. 14 October 1838 n°. 18
Bemesting had plaats in eenige aanpiantingen in Chebenoemde Staatscommissie hier te lande. Deze commissie, | ribon , Samarang , Soerabaija, Probolingg >, Bezoeki, Kadoe
bestaande uit gewezen Oost-Indische hoofdambtenaren en | en Malioen.
eenige door langdurige ervaring met de koffiecultuur in
Het toppen werd in den regel alleen toegepast op aan
Nederlandsch-Indië vertrouwde particulieren , heeft in op- wind blootgestelde of schrale aanpiantingen.
dracht haar oordeel te doen kennen nopens de middelen
Aangaande de schaduwboomen valt te vermelden dat
welke kunnen strekken om den achteruitgang der gouvei- o. a. gestreefd is naar soortverbetering door toezending uit
nements-koffiecultuur, ook opSumatra, te verhoeden, de Blitar naar Ngrowo van 2000 stekken van da lap-minjak ,
daaraan klevende bezwaren zooveel mogelijk op te heffen, welke da lapsoort o. a. ook geroemd wordt in Loeiuxdjang
en, met inachtneming dat die cultuur behoort tot de (Probolinggo) en aldaar verkregen is uit 's lande plan tenmiddelen ter bestrijding van 'slands uitgaven, daaraan tuin te Buitenzorg. In Pekalongan werden op ondereene met de belangen der bevolking overeenkomende uit- scheidene plaatsen dadappitten uitgezaaid, die goed ontbreiding te geven , zoodanig dat ook de inlander deele in kiemd zijn en krachtige planten beloven te worden.
do voordeelen van die cultuur, en dat de belooning van Voorts wertl in Samarang en de Preanger Regentschappen
den daaraan bestelen arbeid in overeenstemming geb-acht eene proef op kleine schaal genomen met tjienkaringworde met het voorschrift van art. 56, n°. 4, vau het zaden van Suroatra's Westkust en walant>.kan-zaden van
Regeeringsreglement. Aan de commissie is overgelaten om in Menado. Hierbij valt evenwel meer te denken aan een
het door haar uit te brengen verslag , nevens de door haar pogen om niets onbeproefd te laten wat ten bate der
aan te bevelen maatregelen , ook al zoodanige punten op te cultuur mocht kunnen strekken , dan aan bestaande
nemen en uit te werken welke op die maatregelen betrekking zekerheid van verbetering. Althans de tjienkaring wordt
hebben en tot de juiste uitvoering daarvan kunnen leiden. vermoed reeds in de Preanger Regentschappen van ouds
Het alzoo hier te lande aanhangig gemaakte onderzoek bekend te zijn, terwijl in Menado zich onlangs weder
zal geenszins behoeven te beletten — zooals ook aan den eene ziekte in de walantakan geopenbaard heeft, zooGouverneur-Generaal is medegedeeld — dat het Indisch als reeds vroeger meer dan eens is voorgekomen. In
Bestuur, in afwachting van de corclusiën der commissie, Tagal , Banjoemas en Bagelen werd veel gebruik gemaakt
van de reeds opgedane ervaring gebruik make om , binnen van de albizzia moluccana , terwijl in Soerabaija ook de
de grenzen zijner bevoegdheid en met de te zijner beschik- anggroeng werd geroemd. In Krawang, Pekalongan,
king staande middelen, den druk der bevolking te verlichten Pasoeroean en Bezoeki had de dadap in de lage streken
en den aanleg, het onderhoud en den toestand der koffie- veel te lijden van rupsen , die de boomen nagenoeg bladertuinen te verbeteren.
loos maakten , een meermalen voorkomend verschijnsel; —
Na deze mededeelingen van algemeenen aard doet men iu Samarang van de dadap luis; in Banjoewangi van de
hier nog volgen hetgeen uit ludië" is gemeld nopens de lentok, doch niet met blijvend slechte gevolgen, en in
verschillende cultuurwerkzaamheden van 1887 en wat Bantam van de bèrèng, een insect dat zich op de bladeren
daarbij is wedervaren.
zet. Ook ondervond in Krawang de djeungdjmg (sengon)
De bibiet zoomede de kweekbedden voldeden in 1887 over nadeel van den borer.
het algemeen aan de verwachting. In de hooge streken,
Het herbossehen , onder leiding en toezicht van de ambo. a. van Salatiga en Ambawara (Samarang) en van Madioen, tenaren bij het binnenlandscb bestuur, van voor de inwerden met goed gevolg kweekbedden zonder dakbedekking standhouding der gouvernementskoffiec'iltuur bestemde
aanjrelegd (zie vorig verslag blz. 161), terwijl op de Slamat terreinen, waarvoor van 1884/85 af jaarlijks f 20 000 is
in Tagal, en vooral in Pasoeroean, al dan niet overgespeende toegestaan (verg. het verslag van 1885 blz. 170/171) is
opslag werd gebruikt, veelal (inzonderheid in Malang) op gebleken niet al*ijJ aan de verwachting ta beantwoorden;
verloren plekjes in de tuinen. Over het algemeen was de althans ten opzichte van menige streek is twijfel geoorweersgesteldheid in 1887 gunstig voor eene tijdige over- loofd of de maatregel evenredig nut zal afwerpen, lntusplanting. Ook het jonge plantsoen vond baat bij de regens, schen is voor 1887/88 weder eene gelijke som toegestaan,
die in sommige streken veel tot herstel van de bladziekte echter met de bedoeling deze te doen aanwenden niet alleen
bijdroegen. Nochtans waren in menige streek vrij wat iu- voor het beplanten met wildhout, maar ook met snelboetingen noodig, als gevolg deels van de bladziekte, groeiend struikgewas, en tevens voor het ompaggeren van
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.
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later voor de kofnecultuur te bestemmen grondel], dit
laatsle in de eerste plaats om ertsend vee te weren (dat
vaak de natuurlijke phintuekleeling vernielt en den bouwkruin uittreedt), muur ten tin lere ook om liet snijden van

alaus*-alang tegen te gaan, omdat dit snijden de ontwikKeimg' vim deae allen anderen plantengroei belemmeren ie
grassoort in hooge mate bevordert. Voorts il een klein
gedeelte van gemelde f 20 000 (welke niet ten volle ia
verwerkt) aangewend tot het verstrekken van kratok-,

diarak* en goedee-saden aan de bevolking van Tenggej*
(Pasoeroean) voor de voorbereidende werkzaam beden ten
behoeve van den aanleg van vrijwillige kollie-aanplantingen.

Ook m Probolinggo werd bet toegestaan bedrag gedeeltelijk
gebruikt voor beplanting der ontgonnen terreinen met
kratok , welk gewas in die streken gunstig bekend staat
voor groene bemestingenoverheersehing van de alang-alang
Met zaadverwisseling werd voortgegaan, waar'.oe, evenals in 1 8 - 6 , 12 pikols zaad van Padang-kolFie, opgekocht
van dis ondernemingen ter Sumatra's Westkust, werden
verdeeld over de residentiëu Cberibon , T a g a l , Pekalongan,
S a m a r a n g , Kadoe, Bagelen , Banjoemas en Bezoeki, en
26 pikols lienado-saad over dezelfle gewesten en over
B a n t a m , Probolinggo, Ufldioen en Kediri. Ook werd zaad,
gewonnen uit op Java aanwezige aanplantingen van Menadokoffie 1), in sommige gewesten opgekocht ei; aangewend
voor den aanleg van nieuwe plantsoenen. Steeds meer bleken
do aanplantingen van Menado-koifie evenzeer door de bladziekte geteisterd te worden als die van de Java-koffie, en
de vele ongunstige berichten dienaangaande kunnen dan
ook weinig waardedora hechten aan iets betere u:t Soebah
en Kenoemen in Pekalongan en uit Kadoe. Over de qualiteit
van bet rechtstreeks uit Alenado ontvangen zaad werden
uit verschillende gewesten klachten vernomen , hetgeen
aanleiding beeft gegeven om aan te dringen op meer zorg

bij de aanschaffing. Van het Padang-eaad kwamen in
Banjoemas alleen de in houtskool verpakte partijen goed
op. Hiermede werd de gouverneur van Sumatra's Westkust,
met liet oog op volgende bezen dngen , in kennis gesteld,
zoomede de directeur van 'slands plantentuin, met bet
oog op de van daar verstrekt wordende Liberia-zaden. Ja vazaad werd o. a. verkregen door opkoop van particuliere ondernemingen , zooals voor Krawang van de Pamanoekan-en
Tjiassem- landen , of werd door de eene residentie aan
de andere verstrekt. Bangil, Cberibon en Kediri werden van
Malang-zaad voorzien. Aangezien door den ziekelijken toestand , waarin vele aanplantingen tij lelijk verkeerden , met
meer omzichtigheid dan vroeger naar goed zaad moest
worden omgexien, zijn de hoofden van gewestelijk bestuur
aangeschreven om de z >rg vcor de inzameling niet over te
laten aan de inlandsctie hoofden of bevolking, maar in één
of meer afdeelingeu op te dragen aan een controleur, onder
wiens toezicht de vruchten behooren te worden opgekocht
en bereid. Iu hoever hiermede ook geschikte koffie-inkooppakhuismeesters zouden kunnen worden belast, is aan het
oordeel der residenten overgelaten.
Voor den aanleg van plantsoenen van Liberia-koffie -werden
in den aanvang vau 1887 6 pikols zaad, uit 's lands
plantentuin te Buitenzorg verkregen , verzonden naar de
residentiëu Preanger Regentschappen , Cberibon , T a g a l ,
Bezoeki, Bagelen , Banjoemas en Pasoeroean , terwijl de
onderneming Geinampir in Soerakarta, waar zeer belangrijke Li'iena-aanplantingen worden aangetroffen (verg.
vorig verslag blz. 162), 3 1 /, pikol leverde voor Kediri,
P r o b o l i n g g o , Madioen en Soerabaija. Voor Pekalongan
werd voorts 1 pikol Liberia-zaad opgekocht van de erfpachtsondernemiug Kedongdong-Gesing aldaar, en in Samarang
zekere hoeveelheid van het in dat gewest gelegen erfpachtsperceel Djatirongo. Bijzonderheden vallen ten aanzien van
de aanplantingen vau Liberia-koffie nog niet te vermelden,
daar deze over 't geheel nog te j o n g zijn o m , vooral wat
de bereiding vau het product betreft, reeds tot besliste
gevolgtrekkingen te kunnen leiden. Intusschen zijn de
residenten aangeschreven om , na afloop van den oogst van

') Volgens de ontvang-n opgaven stonden, na de bijplantingen
van 1886/K7 , van de Menado-soort in de verschillende gewesten te
zamen 1287 287 boomen in den grond, en wel 419 038 en 1871
boomen als plantsoen van 1883/84 en 1884/85, zoomcde 486 940 en
379 438 stuks als plantsoen van de twee latere westmoeesons.
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1888, verslag uit te brengen omtrent den stand der Liberiaaanplantingen , hare vatbaarheid voor bladziekte , de o p brengst, soomede omtrent de bezwaren met opzicht tot pluk
of Otttbolatering en bereiding. Vooral bestaat reden om zich
VAD de uitkomsten der teelt van Lioeria-koffie in de verschillende gewesten rekenschap te geven , omdat bieren dnar,
zooals in Pasoeroean, minder gunstig over deze soort wordt
geoordeeld met opzicht tot de bereiding, terwijl aldaar op
particuliere ondernemingen de opbrengst niet meer dan 3
a 4 pikols per bouw bedraagt. Zoo werd ook uit Cheribon
bericht, dat de kleine oogst in 1887 heeft doen zien dat
de bereiding niet aan d"ii inlander kan worden overgelaten,
daar deze op West-Indische wijze moet geschieden. De
prijzen konden , volgens een omstreeks medio Januari jl.
van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij ontvangen bericht, geacht worden gelijk te staan met die van
gewone Java-koffle, waarbij evenwel in het oog dient te
worden gehouden dat slechts geringe voorraden aan de
markt waren, hetgeen in den regel oorzaak is dat tusschen
de afwijkende soorten het prijsverschil kleiner is dan ouder
gewone omstandigheden.
Omtrent de pinefaanplnntingen met Marngogype koffie
wordt g e m e l d , dat in Bangil (Pasoeroean) van een 12-tal in
1885 geplante boompjes niet meer dan de helft nog aanwezig
was , waarvan de grootsten in de sedert verloopen twee jaien
de hoogte van 1 meter, doch de kleineren nog slechts die
van 1 voet badden bereikt, In 1886 werden deze boompjes
Ui hevige mate door de bladziekte aangetast, waarvan ze
echter wre.ier hentelden. In Pr.ihulinggo bezat het districtshoofd van S"okapoera op zijn erf (2800 voet boven zee) 38
Maragogype kofïïeboomen , waarvan de hoogste die van
gelijktijdig geplante Java-koffieboomen 1 a 2 voet overtrof,
doch die voorde bladziekte niet minder vatbaar bleken dan
deze Uateten. Van de bessen, die grooter zijn, zou bet weinige
zaad , dat was gewonnen , weder in dezelfde streek worden
uitgelegd. In Salatiga (Samarang) werden 50 plantjes verkregen van een 2 7 . jarig Maragogype plantsoen , dat echter
sedert hevig door de bladziekte is aangetast. Ook aan de
Maragogype-boomen in Ambarawa en Selokaton heeft zich
de ziekte geopenbaard, in laatstgenoemd district gepaard
met vernielingen door de schddluis. Daarentegen bestond
een goed behouden gebleven plantsoen van 1885/66 in Bodja
uit krachtige boompjes.
Over het algemeen deed de koffiebladziekte, ofschoon zij
overal werd waargeuomen, zich in 1887 in minder hevigen
graad voor dan in het voorafgegane jaar. Toch waren de
verschijnselen niet veel g u n s t i g e r , trof men ze zoowel op
hoog als op laag gelegen gronden aan en bleef de ziekte
over 't geiieel vrij wat offers eischen, vooral onder de
jonge boomen. Hier en d a a r , o. a. in Bantam en in Bangil
(Pasoeroean), werd de ziekte in de kweekbedden waargenomen. Inzonderheid hadden die aanplantingen veel daarvan
te lijden welke waren aangelegd op min deugdzame gronden , waar a l a u g - a l a n g en glagah veelvuldig voorkomen.
De vraag deed zich voor in hoever op de aanplantingen
der bevolking zou kunnen worden toegepast een door den
adjunct-directeur van 'slands plantentuin dr. W . BURCK
aangegeven middel tot bestrijding van de koffiebladziekte ,
bestaande preventief in het bespatten van den onderkant
der bladeren met ijzer-chloried , en repressief in het beprikken der aangetaste deelen van het derde bladpa,ar,
gerekend van den stengeltop van eiken t a k , met e'ene
n a a l d , bevochtigd met gecotcentreerd zwavelzuur. De
practische bezwaren aan dien maatregel verbonden , zoowel
wat het toezicht als de uitvoering betreft in ver van
elkander gelegen , dikwijls steile en hoog opgeschoten of
dooréén gegroeide aanplantingen, en de aanzienlijke u i l gaven die daaruit zouden voortspruiten, geven , naar de
meening van den directeur van binnenlandsch b e s t u u r ,
weinig hoop dat het middel zal kunnen strekken t o t e e n e
oplossing van het kwaad voor gouvernementsplantsoenen,
waarnaar met zooveel belangstelling wordt uitgezien.
Nochtans zullen, ingevolge gou vernemen tsbesl uit dd. 1
Maart 1888 n ' . 7 , in een zestal gewesten (Bantam, PreangerKegentschappen , S a m a r a n g , Kadoe, Pasoeroeau en Probolinggo) , onder de leiding van den hoofdinspecteur voor
de koifiecultuur, proeven met bedoeld middel genomen
worden, waartoe eene som van f 3600 is beschikbaar g e steld. Tevens i s , op machtiging der Indische Regeering,
de daaromtrent samengestelde memorie (zie blz. 120 bier-
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vóór) openbaar gemaakt In da Jsvssehe Cüunuit en tot 680
getal van 200 exemplaren afzonderlijk In brochurevorm
uitgegeven als her vierde nummer der»Mededeelingen uit
's lands planlentuin te Iluitenzorg." De over bet eerste
kwartaal IN88 ontvangen berichten omtrent den p l u g ,
die nu reeds 5 a 6 Jaren aanliou it, getuigen niet van verbetering. Bedert het laatst van .lanuari jl. bad de ziekte,
althans in de hmg gelegen streken en in aaoplantingen
aangelegd op matig geschikte gronden , weder onruatbarend
om zich heen gegrepen. In menige streek begonnen zelfs

de jongste plantenenen een kwijnend bestaan te krijgen,
doordien het zich telkens herhalen van de ziekte hun herstel

belette. Onder deze omstandigheden moet bet, naar de
meening der Indische Begeering, het streven zijn om,
waar men niet met gunstige boog gelegen of op vrucht
baar terrein aangelegde aanplantingen te doen heeft, liever
in zoo goed mogeüjlcen staat te houden wat men heeft,
dan voort te gaan met bijplanting met kans op veel Sterfte.
Voor de toepassing van dit beginsel is hij eene circulaire
van den directeur van binnenlandtch bestuur di. 25 Mei jl.
aar) de residenten aanbevolen de in de lager gelegen streken
op matig geschikt terrein bestaande koffieplantsoeneu te
onderscheiden in die welke, bij deugdelijke behandeling,
herstel kunnen beloven , en in de zoodanige waarvan dit
niet te verwachten is. De plantsoenen der eerste categorie,
en bij voorkeur die welke reeds 3 a 4 jaren oud zijn ,
dienen dan voor bemesting in aanmerking te weden gebracht, des gevorderd met vrijstelling van de betrokken
cultuur dienstplichtigen van nieuwe bnplautingen voorliet
eerstvolgend plantjaar. Herinnerd werd dat de ambtenaren
geen la>t mogen geven tot bemesting, soodat er alleen
toe mag worden overgegaan -.vaar de cultaurdienstplichtigeu dit werk vrijwillig op zic'i nemen en den mest. niet
voor eigen landbouw behoeven. Ook werd nogmaals j s wezen op het nut van tusscbenpiunting van jaargewassen in
jonge komeplautaoenen Mocht het aandeel van eiken cultuurdieiistplichtige op zich zelf te klein lijn om daarbij baat to
zien. dan bestond er geen bezwaar dat de cultuur-amhtenaren
schikkingen toelieton, wanneer de planters dit wensch ten,
waarbij sommige.i hunne aansluitende aandeelen tij iclijk
aan één hunner afstaan, voor wien het dan de moeite waard
wor.lt er veldgewarsen te planten tegen vrijstelling van
lancirente.
De over i887 ontvangen berichtten vermelden nog dat, in
Taga! eene aldaar tot dusver niet bekende ziekte werd waargenomen Deze ziekt", met den naam krapokbestempeld,
doet de toppen van stam en takken sterven en de bla eren
verschrompelen en verdorren. Daarbij viel tevens veelal
waar te nemen dat beneden het dientengevolge verloren
gedeelte , op 2 of 3 voet boven den grond , tal van uitloopers zich vormden die aan de plant het uiterlijk geven
als ware zij op stomp gekapt. Welke de oorzaken zijn
van deze ziekte, is nog niet kunnen worden nagespoord.
In Samarang, waar ook djamoer-oepas voorkwam, vertoonde zich , evenals in Bantam , de Preanger Regentschappen , Banjoemas en Kadoe, de bladluis, maar zonder
belangrijke schade aan Ie richten , terwijl in de Preanger
Regentschappen zich ook hama.-we.dang voordeed. In 1'ezoeki werd veel vernieling geweten aan de oeret, terwijl
in Piisoeroean , doch in mindere mate, vrij veel last werd

JAREN.

1883.
188*.
1885.
188H.
1887.

•)

ondervonden van krekels (gangsir), die in de jongste aanplantingen niet alleen de blad. ren , maar ook de stengels
der koffleplantjes afknaagden.
Na raadpleging van den directeur van 'slands plantentuin zijn door de Indische Begeering onlangs maatregelen
genomen ter voorkoming, zoo mogelijk, van de overbrenging naar Nederlandscn-Inlkl van eene In Brazilië in vela
koffleaanplaiitingen heerscbende wortobdekto. Haardene
riekte, welke volgens genoemden deskundige niets gemeen
beefl met de bladziekte, zou kunnen worden overgebracht

rechtstreeks, hetzij middellijk door planten en zaden

niet alleen van koffie, doch ook van andere tropische
rubiaceeBn uit Brazilië, zoo is bij ordonnantie van 1 September 18iS8 (ludi-cii .Staatsblad n°. 148) tot wederopnggeni
verboden: onvoorwaardelijk, de Invoer van buiten Nederlandsch-Indtii van kofneplanten en komenden, en zonder
.de vergunning van den Gouverneur-Generaal, de
invoer van planten en zaden van andere rubiaceeën dan
koffie. Door eene bekendmaking van den directeur van
onderwijs, eeredie; st en nijverheid in de Javasche Courant
van 21 September jl. is nuder aangeduid welke de voornaamste rulaaceei'n zijn , waarvan inv er in Nederlandscbludie zou kunnen worden verlangd, e;, waarvoor dus voortaan MI e speciale vergunning van de Regeering noodig is.
Beeda In 't vorig verslag (blz. 163) werd er op gewezen
dat bet jaar 1887 zich liet aanzien een buitengewoon
g ringen koffleoogst te zullen opleveren. (Vkde nalevering
in de biatste vier maanden des jaars heeft weinig goedgemaakt, zoodat de ingeleverde productie (met inbegrip
ook van kleine hoeveelheden aangenaaide koffie), die in
1886 bet totaal van 817 076 pikols had bereikt,over 1887
niet meer bedroeg dan 254 568 pikols, een ongekend laag
cijfer. ') De geringe oogst wordt hoofdzakelijk toegeschreven
aan te veel, te vroegtijdige en te lang aanhoudende regens,
aan hevige windvlagen en aan de bladziekte, naast het gewone verschijnsel van kleine productiejaren na goede , xooels
1886 De natte weersgesteldheid was ten nadeele van tiet
rijpen der vruchten en belemmerde ook het plukken
en het drogen. Voorts zal wellicht ook minder dan in
gewone jnren in de pakhuizen zijn gekomen, doordien,
wegens de hooge prijzen , de verleiding tot heimelijken
verkoop gr.;oter was dan anders; z o wordt uit Cheribon
bericht dat zij , die hun product aan de levering onttrokken , daarvoor — bij afzet in drogen staat — met gemak
f 0.30 per katti (V100 pikolj konden bedingen.
Volgens de laatst bekende raming n (van uit. September
jl.) wordt de oogst van 1888 op ruim 562 000 pikols geschat. Hoezeer aanmerkelijk honger dau die van 18S7, is
hij to di matig te noemen , hetgeen alweder aan de vroeg
ing vallen regens en aan de bladziekte moet worden toegeschreven. Ook heeft in het najaar van 1887 en in bet
voorjaar van 1888 menige kolfietuin , o. a. in Samarang,
Soerabaija, Pasoerocr.n en Banjoemas, veel geleden van
hevige stormen.
De in 1887 op de cultuur gevallen onkosten kunnen
voor elk gewest in het bijzonder blijken uit bijlage AA.A.
hierachter, terwijl een totaal-overzicht over de laatste vijf
jaren , tevens vermeldende den algemeenen middeuprijs in
elk dier jaren behaald voor de bier te lande geveilde koffie,
vervat is in het volgende staatje.

Gezamenlijke
Hoeveelheid koffie (in pikols) bij de pakhuizen ingekocht, a)
Totaal
kosten van de
der uitgeleverde aan het GouverGouvernementsresidentiën.
hoeveelheid
nement ge(in pikols}. d. i. leverde koffie,
Soerakarta
na bij tel! ing van gerekend tot
en
Preanger
PasoeO vorige
Totaal. overwichten en
aan de opna attrekking
DjokjoRegentschuring in
van minder-be- de afscheep—
gewesten.
karta.
schappen.
vindingen. 6) pakhuizen, c)
102 321
15*072
91 819
135 65*
42 819

*22 8t*
360 281
207 *82
295 039
99 191

*C3 nr.5
*73
178
366
102

5*t
650
7*8
*S0

91 511
22 673
22 292
19G35
10 078

1 0S0 6I*
1 011 170
5U0 2*3
817 076
25* 568

1 081 919
1 012 3 , 8
500 571
817716
25*534

f18 249 481
16 678*5*
8 657 018
13 673 589
* 333 815

Gemiddelde Opbrengst van de in Nederprijs waarop de land gevei lde gouvernem.
pikol koffie aan (Java-) k' ffie per pikol.
het Gouvernement te staan
Netto (alleen
kwam, gerena aftrekking
kend tot aan de
van de kosten
Bruto.
opschuring' in
van afsch>'—
de afscheepping, vervoer
pakhuizen. d)
en verkoop).
f 16,86
16*7
17.29
16,52
17,02*

f38,12»
36,08
31,997
37,126
59.53»

33,31»
31,88»
97.69
32,7*5
5*,57l

Ook de aangehaalde en verbeurd verklaarde koffie is onder de opgegeven cijfers begrepen, in 1887 voor alle re^identiën te zamen tot een*

i) In het vijftigjarig tijdvak 1837 t/ni 1886 warendevtffkleinste
en de vijf grootste oogsten de volgende:
kleinste oogsten:
grootste oogsten:
in 1849 . . . 461 038 pikols, | in 1855 . . . 1 165 085 pikols,

in
■
„
,

1864 .
1871 .
1875 .
1885 .

.
.
.
.

436 721 pikols,
446 304
„
493 420
„
500 571
„

in
.
.
-

1863
1866
1876
1879

1 120 669 pikols,
1094097
„
1 266 196
„
1 267167
,

900
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hoeveelheid van p. in. 258 pikols , op il pikoli na, alles inferieure soort. Het ingekochte product bestoud uit 219 207 pikola late soort en 5043 pikols
inferieure koffie, waarvan uit de Vorstenlanden MCI pik ds tste soort en (enkel uit Soerakaita) 075 p.kols inferieure koltie Wat de cijfers van 1883 tot
en met 1H8Ü betreft, zijn onder de in hel staatje verantwoorde totalen achtereenvolgens aan inferieure kotlie begrepen voor d; gouveruementsresidentieu 8578, 01128, 3411 en 10801, en voor de Vorstenlanden (alleen vojr Soerakai-ta) 883'J, 858, 734 en 570 pikols.
b) Met overwichten en minder-bevindingen is rekening gehouden voor zooveel daaromtrent nog vóór de afsluiting der jaarlijksche opgave*
ten dienste van het verslag bericht was ingekomen.
e) De in deze kolom vermelde totalen zijn niet als geheel volledig te beschouwen, o a. omdat op 31 December van het oogstjaar niet steeds
al de ingekochte koffie is afgevoerd, als wanneer de transportkosten naar de strandpakhuizon niet tot het vollo bedrag zijn medegeteld.
d) In verband met de voorgaande opmerking laat de juistheid dezer gemiddelden te wenschen over.

Wegens de inkrimping der cultuur in sommige streken
Van da voor particulieren bestaande gelegenheid om zich
werden hier en daar inkooppakhuizen opgeheven, zooals met de bereiding d r aan den lande te leveren koffie der
die te Lahar, Bandjarnii n Gadoe in Japara, terwijl, bevolking te belasten (zie Indisch Staatsblad 1873 ii°. 54)
om Diettemin de bevolking in de gelegenheid te stellen werd in 18S7 alleen in de residentiön Pasoeroean en Preanger
het nog van de bestaande aanplantingen te verwachten Regentschappen gebruik gemaakt, en wel door 9 Europroduct te, kunnen inleveren , pakhuismeesters van iiabij- peanen, 7 ObJnaesen va 16 inlanders, die in het geheel
zijnde pakhuizen, dan wel ouderdistrictshoofdeu, niet den verwerkten ruim 5045 pikols (4571 pikols 1ste en 474 pikols
inkoop op bepaaldedugen werden belast, allen onder genot 21e soort). In laatstgenoemd gewest bielden zich echter
van eene toelage van 30 cents per pi kol, en de eerstge- slechts 2 personen (Chinezen) met dat bedrijf op ; hunne
noemden bovendien onder genot vaneene tegemoetkoming inlevering, onder het opgegeven totaal begrepen, bedroeg
van f 20 's maands voor reiskosten over vier maanden slechts ruim 45 pikols.
(Mei, J u n i , Juli en Augustus). Op dezelfde wijze wer I
In het verslag van 1*86 (blz. 162) werd gemeld dat, als
in Japara voorzien in het iu ontvangst nemen van koflie proef, 1000 pikols Preanger-koffie uit den oogst van dat
te Dawe, Batealit en Tjloewak, waar dej geringe levering jaar bewerkt en gesorteerd zouden worden in eene partihet aanwezen van pakhuismeesters niet meer noolig maakte, culiere inrichting te Batavia. Te dier zake is iu den aanvang
hetgeen ook het geval was te Madjalengka in Cueribou. van 1887 gecontracteerd tegen den prijs van f 1,40 voor
Wegens tekorten in hunne administratie moesten 4 inkoop- eiken tor bewerking afgegeven pikol, zijnde onder dit bereipakhuismeesters (in de residentiön Cheribon , Japara, P«v dingsloon begrepen f 0,10 wegens kosten van het afhalen
soeroean en Proboliuggo) worden ontslagen, waarvan er en terugbezorgen der koffie in het gouvernementspakhuis.
één gerechtelijk vervolgd en veroordeeld werd , terwijl er Van de ter bewerking afgegeven partijen zou minstens 89
één (m Pekalougan) wegens wanordelijke adiniuistratie pet. der oorspronkelijke hoeveelheid als 1ste soort moeten
overgeplaatst werd.
worden teruggeleverd en hoogstens 10 pet. zou uit triage
De koffie uit den oogst van 1887 was, over het geheel mogen bestaan, terwijl eene vergoeding zou verschuldigd
genomen , goed van qualiteit, maar zooals in ^araaraug, zijn indien de ve'hou ling ten nadeele van het GouvernePasoeroean, Bezoeki, Bag len en Madioen , klein van stuk ment anders mocht uitvallen. Van de aldus machinaal
en in Banjoemas ten achterstaande bij het product van bewerkte en gesorteerde kolfie zijn op 22 November 1887
1886, als gevolg van het moeilijk drogen. Ook was de 494 pikols hier te lande en den volgenden dag 475 pikols
bla.lziekte oorzaak dat nog al veel bonnen bleken voos in India in veiling gebracht, terwijl in diezelfde veilingen
te zijn. In Cheribon en Tagal viel verkleuring waar te ook opgenomen werd niet-extra bewerkte en gesorteerde
nemen, een gevolg van de omstandigheid dat wegens het Preanger-koffie uit den oogst van 1886, waarvan de in
natte weer het product in de dessa's slechts zeer lang- Nederland geveilde hoeveelheid gelijktijdig met de machizaam had kunnen drogen. Met het oog op die verkleuring naal bewerkte uit Indiö was afgescheept. Tegen verwachting
werd tot gedeeltelijke oversorteering besloten. Ook in Pe- heeft de fabriekmatig behandelde koffie den lande niet
kaloi gan werd reden gevonden tot het nemen van maat j meer opgebracht dan de voor de vergelijkende proef bestemde
regelen te dezen aanzien. In Bezoeki werd verkleuring i gewone Preanger-koffn 1ste soort. De extra bewerkte en
opgemerkt ter hoofdplaats en te Banjoewangi, maar niet | gesorteerde koffie heefr, namelijk opgebracht:
te Panaroekan, vanwaar het product spoedig werd afgevoerd.
4
soort
"**">*
Ia verscheidene pakhuizen van Banjoemas en Bagelen | bier te lande ! ^ Pikols lste
triage
3 263,44
vertoonde zich de snuitkever. De noodzakelijkheid om de |
425
lste
soort
20 840,00
in Indüi
opgeschuurde koffie in de binnenlandsche pakhuizen om
50
triage .
2 420 00
te werken en om den afvoer op doeltreffende wijze te regelen, |
te zamen 909 pikols
f 52 464,69
werd, met herinnering aan eene vroegere aanschrijving !
ter zake (zie n°. 4313 van het Bijblad op hot Indisch Staats- j Die opbrengst moet echter verminderd worden met
blad, zoomede liet verslag van 1886', blz. 160), nader onder j de kosten van bewerking en het saldo der afrekening
ter zake van de uitlevering van lste soort en triage in
de aandacht der residenten gebracht. Ook werd hun aan- eene
andere verhouding dan de hierboven aange/evene,
bevolen er door de pakliuisuieesters voor te doen waken dat een en ander bedragende voor de verkochte party van
de door de bevolking ingeleverde koffie behoorlijk droog en 909 pikols
1 169,73
goed gesorteerd zij (d. w. z. dat de witte, zwarte, geZoodat de opbrengst moet gesteld worden o p : t 51 294,96
kneusile eu gebroken boonen als inferieure soorten worden
afgescheiden), en verder dat de pakhuizen eene goede afVoor de hiermede in vergelijking te brengen hoeveelwatering hebben en noch aan lek, noch aan inregenen heden niet extra bewerkte en gesorteerde Preanger-koffie
onderhevig zijn. De aanschrijving houdt verder in , dat de lste soort bedroeg de opbrengst in diezelfde veilingen
bestuurs-ambtenaren bij hunne maandelijksehe inspectiën
in Nederland
f 29 716,64
„ Inilië
24 571,58
der pakhuizen moeten nagaan of aan een en ander de hand
54 288,22
wordt gehouden, en tevens, zoo dikwijls zich do gelegenheid daartoe aanbiedt, bij de bevolking moeten aandringen
de bewerking en sorteering geleid heeft tot
eensdeels op het pi ikken alleen van rijpe bessen, anderdeels eenZoodat
voor den lande nadcelig verschil van
f 2 993,26
op eene goede droging en sorteering van de koffie in de dessa,
ten einde later oponthoud aan de pakhuizen te voorkomen.
Evenwel moet bij de beoordeeling van dezen uitslag
Ondanks bij vernieuwing gewezen werd op het gerief dat rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het
de bevolking zich bij de bereiding van het product kon prijsverschil tusschen ordinaire en fijnere soorten koffie in
bezorgen door zich van eigengemaakte handpelmoleutjes te 1887, wegens den hoogen stand der markt, bijna geheel
bedienen (zie n°. 3978 van het aangehaalde Bjblad), blijft verdwenen was en dat zelfs tusschen de goede soorten
het gebruik van zoodanige pulpers over liet algemeen nog onderling zeer weinig onderscheid werd gemaakt.
schaars. In Samarang, Pasoeroean en Probolinggo zullen
De geringe gouvernements-koffieuogst van 1P87 liet niet
proeven genomen worden mot door buffels gedreven weinig toe dat voorraden ter qualiteits-verbetering werden aangekostbare trogmolens van eenvoudige samenstelling, als- houden, zooals met respectievelijk 86321 en 2^8248 pikols
mede met wannen van inlandsen maaksel, die, zonder uit de oogsten van 1885 en 1*86 het geval is geweest. Alleen
verdere bemoeienis van het bestuur, aan de bevolking werden van den Preanger-ong.st, evenals van ouds, voor
zullen worden afgestaan ter spoedige en betere bereiding oplegging gedurende één , twee drie jaren (verg. het vervan hare in het vruchtvleesch gedroogde koffie.
slag van 1886, blz. 161) weder 30000 pikols teruggehouden.

Bijlage C.
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De evenbedoelde hoeveelheid van 248 248 pikols was afkomstig uit de volgende gewesten en werd in de onderstaande maanden uit Indiö verscheept:
GEWESTEN WAARUIT DE KOFFIE AFKOMSTIG WAS :
MAANDEN
VAN

VERSCHEPING

Preanger Regentschappen.

Madiocn
en

en

Gewone West-Ind.
bereiding. bereiding.

Kediri.

Bagelen

UIT

INDIÊ.

3 000
16 642
21 787
3 208
11 781
9 496
1330

Februari 1887
Maart
„
April
„
Mei
„
Juni
„
Juli
„
Augustus
„
September „
November „
December „
Januari
1888
Februari
„

Banjoemas
Kadoe.

6 315

G9

Chcribon.

Japnra.

Krawang.
karta.

10 700
4
6
3
2
1
2
2

T E ZAMEN.

Djokjo-

30 997

SIO
206
160
000
500
083
336

6 789
10115

17 679

2 000
13 830

1 999
11057

2 000
11 298

2 010

1 125

510 a)

1 139

M

11 355

555
11

5 (MO

11

i'.Hli

3
20
97
9
49
27
10
2
7
2
7

000
95C
152
997
02S
000
400
000
410
152
122

34

M

67 347

Te zamen

*)

38 825

100 172

'■) 53 462 d)

40 484 e)

29 134

/)

10 221 e)

1 125 e)

H M g)

510 h) 248 248

») Hieronder 1 pikol Liberia-koffie, niet in de voorafgegane kolommen begrepen, omdat niet blijkt uit welk g e w e s t deze koffie a f k o m s t i g w a s .
b) Hiervan was te Batavia opgeschuurd g e w e e s t eene hoeveelheid van 86 802 pikols (53 977 pikols g e w o n e bereiding en 32 825 pikols o p
W e s t - I n d i s c h e wijze bereid) en te Tjilatjap de overige hoeveelheid van 19 370 pikols (waaronder 0 000 pikols W e s t - I n d i s c h e bereiding).
e) Opgeschuurd geweest te Soerabaija.
d) I d e m te Tjilatjap.
e) Idem te s a m a r a n g .
ƒ) Hiervan was te Cheribon opgeschuurd g e w e e s t eene hoeveelheid van 11 057 pikols en te Tjilatjap de overige hoeveelheid van 5 104 pikols.
g) Opgeschuurd geweest te Batavia.
>■)
' H i e r v a n werden 181 094 pikols in stoomschepen en 67 154 pikols (deze laatste hoeveelheid in April 1887) in zeilschepen afgeladen.

Sedert in de tweede helft van 1885 (verg. het verslag
van dat jaar, blz. 173) tot langere aanhouding in
Indië van een deel van den gouvernements-koffieoogst besloten werd, zijn de omstandigheden , die destijds reden
gaven om zich voor de daardoor in kleur verbeterde koffie's
eene beduidend hoogere opbrengst te voorspellen , ten eenenmale gewijzigd. Toen waren de koffieprijzen laag en was
de afstand tusschen de noteeringen van ordinaire en fantaisiesoorten vrij aanzienlijk. Thans is dit alles veranderd ,
want — zoo schrijft de Nederlandsche Handelmaatschappij —
alle vroegere verhoudingen zijn verstoord , omdat, sedert
de algemeene invoering van de termijn markten , de handel
meer zijne aandacht wijdt aan tij'1-affiiires in ordinaire
koffie's dan aan den omzet van fancy-soorten. Vandaar dan
ook dat het prijsverschil met »goed ordinair" van de langer
dan gewoonlijk in de pakhuizen op Java verbleven koffie's
uit den oogst van 1886 (waarvan 110 186 pikols in de

veilingen van 1887 en 138 062 pikols in die van 1888
werden opgenomen) over 't geheel weder minder bevredigend
is geweest dan de in den aanvang der proefneming (in
den nazomer van 1886) verkregen uitkomsten, en zelfs
voor ettelijke partijen ten nadeele van de langer opgeschuurde soorten is uitgeloopen. Slechts 43 665 pikols bedongen 2 a 8 cent per V, K. G. boven »goed ordinair",T,
voor 85 501 pikols beliep het voordeel tusschen 1 en 1
cent en voor 78 030 pikols slechts tusschen 0 0r en O89 cent,
terwijl de prijzen van de overige 40 879 ') pikols alle beneden die van >goed ordinair" bleven, bedragende dit
nadeelig verschil per Va K. G. voor 289 pikols (trouwens
voor een gedeelte als inferieur genoteerd) zelfs 5 ;'i 5 6 cent,
voor 6 042 pikols 1 a 1 " cent en voor 34 548 pikols 0 "
i 0 " cent.
Een en ander blijkt nader uit het volgend overzicht:

Veilingen van 1887.

Veilingen

van 1888.

GEWESTEN
waaruit

Verkochte hoeveelheden

de koffie afkomstig

(in pikols)

was.

der voor de proef bestemde
koffie.

Preanger Regentschappen . .

/
500
\ 37 748
50 184 (gewone I
9 932
bereiding;. 1 a)
59
1
1 880
[
65

8 506 (West-Ind. <
bereiding), j

4 000
4 500

Voor- of nadeelig
verschil van de opbrengst
per '/, KG.,
vergelekeu niet de
waarde in dezelfde veiling
of veilingen behaald
voor „goed ordinair".

-+- 2
cent.
+ 1 al»
„
-1- 0 " „ 0»7 „
-

I'1

Verkochte

der voor de proef

/

58 690

') Ongerekend een 8-tal partijtjes, te zamcn groot 173 pikols,
waarvan geen vergelijking met (lc prijzen van „goed ordinair" mogelijk
i s , omdat deze hoeveelheden waren opgenomen bij kavelingcn van

Handelingen dar Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

^00
9,

Voor- of nadeelig
verschil van de opbrengst
per >/j KG.,
vergeleken met de
waarde in dezelfde veiling
of veilingen behaald
voor ,-goed ordinair".
-|+
+
+
-

8
cent.
4'o
2 " a 2== „
l J ' n 1" «
5»

f
\

1239
34

-o»

'

4419

30 319 ( W e s t - I n d . )
bereiding). \

'j""}

+
-++
+

[
Transporteeren

69
1 110

17 163 (gewone
bereiding). S b)

- o='

„

bestemde

koffie.

c)

+ l57
+ * „ 08»

hoeveelheden

(in pikols)

,

5 W

2 000

c)
7 » . , 1*
4"
3<* „ 38»
1"

„
"

47 482
a n d e r e , niet v o o r de proef b e s t e m d e koffie, e n d a s niet afzonderlijk
v e r k o c h t z(jn g e w o r d e n .
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Veilingen van 1887.

Veilingen van 1888.

G E W E S T E N
Voor- of nadeelig
verschil van de "pbreugst
per '/j KG.,
vergeleken met de
waarde in dezelfde veiling
of veilingen bi'haald
voor „goed ordinair".

Verkochte hoeveelheden

waaruit

(in pikols)

de koffie afkomstig

der voor de proef bestemde
koffie.

Per transport

3 933
9 999
67

13 999

Banjoemas en Bagelen

19 959

Kadoe

14 298

Cheribon

(in pikols)
der voor de proef bestemde
koffie.

Voor— of nadeelig
verschil van de opbrengst
per i/s KG.,
vergeleken met de
waarde in dezelfde veiling
of veilingen behaald
voor „goed ordinair".

47 482

58C90

Madioen en Kcdiri

Verkochte hoeveelheden

2519
720

2 998
20 758
15 707

39 463

I)

1 " „ 1'»
O"? „

8 620
198
5 983
5718
6

20 525

O"

+1»

14 836

+

0<« „ 0«2

+

i5= „ 1 «

m

12 982

181

0"

0M

(16

ito

+
—5
—1
— 0"

2 000
3 076
9 160

+

4 447
1 920
6G10
5

+
+
+

+
+

■ej
1»
08U
3«l
JC3
O87

Jnpara

1 125

Djckjokarta

1 139
510

075

»

l<»
052

c)

0«

Krawang

cent.

a on

00» n

+ + 1

+ 0"

+
+
—

+

3 239

a 0« cent.

- 0 " „ 0*> „

9 856
10 103

2 500
11 798

0U

+

gM

(50
197

1 (Liberia-koflie).

T e zamen

....

'ff) 138 062

f) 110 180

i) Triage.
b) Inferieure koffie.
c) Niet afzonderlijk verkocht.
d) Hiervan 65 pikols inferieure soort.
e) Hiervan 7 pikols door snuitkever aangetast. Voor deze bedroeg hot nadeelig verschil met den prijs van „goed ordinair" 0 ; b cent; voor de
overige 5711 pikols, die in dezelfde veiling verkocht werden en niet door snuitkevcr waren aangetast, beliep het nadeelig verschil niettemin O52 cent.
f) Over de laatste vijf veilingen van I8S7 verdeeld als volgt: Juni 24 3 9 2 , Augustus 13 0 6 2 , September 30 2 5 8 , October 14 598 en November
27 876 pikols.
Óver de eerste vijf veilingen van 1888 verdeeld als v o l g t : Januari 37 6 0 2 , Maart 29 510, April 3 1 8 7 3 , Mei 30 545 en Juni 8 532 pikols.
Slet het oog op de bovenvermelde uitkomsten zal de brachte 1 pet. v e i l i n g s k o s t e n , doch verminderd met l'/« pet. kort i n g voor contante betaling.

tijdelijke aanhouding op Java van koffie uit den oogst van
1888 (ter verzending na uit. Mei 188!}), aanvankelijk be
paald op p. m. ■/» oer in te leveren hoeveelheid, voorshands
tot op de helft verminderd worden.
Algemeene opgaven betreffende de in 1887 en in de eerste
negen maanden van 1888 hier te lande en op Java voor
gouvernementsrekening verkochte hoeveelheden Java-koftie
en de daarvoor behaalde middenpryzen per veiling vindt
men in de volgende staatjes (verg. ook wat op blz. 171
hiervóór is gezegd).
V E I L I N G E N

Dagteekening
der
veiling.

8
15
19
24
28
9
13
18
22

Februari
Maart
April
Blei
Juni
Augustus
Septmber
Oktober
November

Januari
Maart
April
Mei
Juni
Augustus
September

N E D E R L A N D .

Aan de kooGemiddelde oppers in reke breaget per '/» K.G.
ning ge
voor alle soorten dooreenhoeveelheid
brachte netto
genomen.
(in pikols). hoeveelheid
(in K.G.). Bruto, a) Netto, b)
Verkochte

1887.
71 110
4
70 905 5 »
e) 4
4
70143
4
72 210 2 »
6
71 190 *
4
81
65 963
3
61944
3
M
44 128
2
1
3
MUS*
e) 577 71')«»

31
7
10
15
19
7
11

IN

43
39
39
39
27
28
23

249 9 3 3 ' f 0,42 5 8
4
880 8 4 2 '
173 G10
0,47"
303 2 0 1 '
0,573J
248 3 6 1 '
0,53 J '
0,52»'
918 568
0,53
679 5 2 1 '
640 1 5 0 '
0,46"
011582'

f 0,38 4 0
il) 0 , 3 8 "
0,44 0 4
0,52"
0,49°i
0,48«=
0.49 3 4
0,49«
0.42H

34 445 7 7 1 ' f 0,493=

76

«o °' -l;

w£

1888. /)
602
2 5 9 8 5 4 3 ' f 0,4163
459
2 356 0 5 9 '
0,36« 3
862
2383 178'
0,42"
826
2 3 7 8 596
0,41»?
865<5
1 6 6 8 217
0,4 O40
147«=
1690 072'
0,39
4019»
1451914
0,44»

f 0,45

f 0,37«
0,32»?
0,385'
0,3Ï69
0,36n
0,3486
0,40 s »

o) Veilingspru'a verhoogd met de aan de koopers in rekening ge

b) Na aftrekking alleen van de kosten van afscheping, vervoer
en verkoop.
c) In het vorig verslag is van deze veiling abusievelijk het bruto
gewicht opgegeven.
</) Verbeterde opgaaf.
e) Hiervan 79 0 9 3 » ' pikols uit de oogslen van 1882 t'm 1885 (verg.
bijlage OO), zoomede 488 2 9 1 1 0 pikols uit den oogst van 1886 en
10 330» ■• pikols uit dien van 1887.
f) In de opgegeven zeven veilingen van 1888 zjju verkocht
242 163"° p i k o l s , nameljjk 3336 pikols uit de oogsten van 1884 en
1885, 1 5 1 4 5 9 ° ' pikols uit dien van 1886 en 87 368"° pikols uit
dien van 1887.
V E I L I N G E N

Dagteekening
der
veiling.

Gewesten
waaruit de
verkochte
koffie
afkomstig
was.

IN

INDIÈ.

Opbrengst.
Verkochte
hoeveelheid
(in pikols).
In 't geheel.

Gemiddeld
per
pikol.

25 000
2)25 000
c) 25 000
800
200
800
200
25 000

f 303 760
1210 840
f 1 514000
1443810
I 255210
f 307 000
393 070
414 240
108 930
-1 343 240

f60.75»
60,54=
-f60,58 4
57,75 5
50,20»
f5397
54.59'
53.10?
52,79
■53,72»

l f l d mui

f5 556 800

f55,56 s

•)

1887.
17 Aug.

samarang
Pasoeroean

21 Sept.
23 Nov.
21 Dec.

Pasoeroean
Pasoeroean
Samarang
Pasoeroean
Tagal
Pekalongan

1(388.
14 Sept.

a)

5 000
4)20 000

6
/) 7
7
3

Totalen
Pasoeroean

e) 800
i)24 200

f

37 030
f46.29
1 053 300
43,52
f1090330
-f43,61«
25 000

H e t verkochte product was afkomstig uit den oogst van hetzelfde
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jaar als waarin do veilingen werden gehouden.
//) Malang-koffie.
e) Hiervan 22400 pikols Malang- en 2000 pikols Tengger-koffie.
d)
„
4000 „
„
H Ï000 n
«
e) Poedjon-koflie (West-Indische bereiding).
Suikercultuur.
Ten gevolge van de reeds in het vorig verslag vermelde
ontbinding in Mei 1887 van de overeenkomsten met de
eigenaren van de in de residentie Pasoeroean gelegen
suikerondernemingen do Goede Hoop, Gaijam en Dankbaarheid werd het aantal op contract met het Gouvernement werkende suikerondernemingen van 93 op 90 teruggebracht.
Voor den oogst van 1887 was ten behoeve van deze 90
ondernemingen op hoog gezag aangeplant 5/13 van de
uitgestrektheid waarop de contractanten oorspronkelijk
recht hadden, zijnde 14163 bouws, tegen (i/13 of 17 002
bouws voor den oogst van 1886, terwijl de beplantingen
die de bedoelde contractanten zich buiten tusschenkomst
•van het Gouvernement hadden verschaft, welke beplantingen voor laatstgemelden oogst hadden bedragen 23949
b o u w s , voor dien van 1887 geklommen waren tot 26 305
bouws. In totaal derhalve voor den oogst van 1887 2839
bouws gouvernementsbeplantingen mindi-r, doch 2356
bouws particuliere beplantingen meer dan voor den oogst
van 1886. Het gezamenlijk totaal der beide categorieën van
beplantingen verschilde dus voor het cene en voor het
andere jaar niet noemenswaardig; maar wel was dit het
geval met hetgeen door de op contract werkende ondernemers aan cijns was op te brengen , daar — a's een ge-
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volg van de in 't vorig verslag (bil. 165) besproken wet
van 25 December 1886 (Ne Ierlandsch Staatsbla I i.° 2 i 7 ,
Indisch Staatsblad 1887 n". 34) — voor de helft van den
cijns wegens de gouvernementsbeplaiitingen , namelijk voor
een bedrag van f 7 3 4 6 7 6 , uitstel van betaling genoten
werd ' ) , en ter zake van de particuliere beplantingen,
waarvoor anders aan cijns zou verschuldigd zijn geweest
f 6 5 7 6 2 5 , thans niets meer aan 's lands kas behoefde te
worden opgebracht. Terwijl voor de bedoelde 90 ondernemingen ter zake van cijns en plantloon over 18 s 0 aan den
lande verschuldigd was geweest f 5 430 039, was over 1887
slechts vorderbaar f 3 297 894. Deze totalen waren aldus
samengesteld:
1880.
1887.
cijns wegens de beplantingen op hoog gezag f 1 702 235 f "31070 a)
cijns wegens de particuliere beplantingen .
590 075
„
plantloon voor de eerstbedoeldebeplantingen
3 071729 2 5C3 2I8
f 5 430 039 f3 297 894
a) Dit bedrag vertegenwoordigt de helft van den contractueel bedongen cijns.
Bij het einde van 1887 was van het ov< r dat jaar vorderbaar bedrag van f 3 297 894 vol laan f 3 257 750,89 en
bleef dus nog in te vorderen — van de onder é6n administratie
zijnde ondernemingen Tjiledoek en T e r t a n a — f40 143,11,
namelijk f 22 5 l 4 , 3 4 s als vertegenwoordigende de reeds
aanstonds verschuldigde helft van den cijns , en f 17 628,76*
wegens restaut-plantloon *).
Hetgeen het Gouvernement op 31 December 1887 over
de oogstjaren 1884, 1885 en 1886 van 10 der bedoelde 90
ondernemirigen nog te vorderen had , beliep f 730 942,95",
zooals blijkt uit het volgende overzicht.

CIJNS
PLANTLOON
ONDERNEMINGEN.

wegens de g o u v e r n e m e n t s beplautingeu voor de oogstjaren:

1884.

Sindanglaut (in Clicribon)
Tjiledoek
id.

n

Tersana

id.

M

Gempol

id.

f 28 805,54

1

1884.

1880.

1885.

ii

wegens de particuliere
beplantingen voor de oogstjaren:

over de oogstjaren.

1886.

1885.

MM.

1885.

a) f 2 850

n

11

ii

ii

ii

5 975

ii

11

f 4G 342.155

«

w

5 525

54 034,43
f

1886.

n

rtjf28 401,34*

:

Tezamen.

2 002,50 f

4 400

3 550

2 700,00

3 125

3 025,00

4 250

2 325,00

3 225

i ; t 5 0 152.52*
11

f

38 275,94
1

51 300,80

11

2 575

40 045,10

11

-

3 475

52 314,04*

11

ii

1 950

57 854,92

11

f 25 204,845
Glagamidang

id.

19 471,40

Ardjowinangon id.

20 780,075

Paroengdjaija

28 891,54

id.

7 905,91 s

17 037,i7 5

«) f31311,34*

23 437.81 5

1
> 441 118,72*

25 280,09*
Kloerahan

(in Pasoeroean)
id.

Yossowilangon

t)

n

8 757,20

n

8 225,23*

ii

ii

425,00

ii

ii

c)

3 450

11

11

11

11

e) 14C25.58 r) 20 832,84

ii
ii

2 725

17 359,30

28 309,53 s

ii

de H o o p (of Soemberredjo)
id.

19 489,47»

Totaal f 123 444,03 f

ii

n

90 900,23 f 107 441,185 f

10 537,50 f

15 000

f

32 075

39 303,51

f 240 879,03 5

11

59 217,98*

11

f 110G02.97 5 f730 942,95*

a) Hierover moet, van 1 Januari 1S87 af, G pet. rente worden bijbetaald.
I) Hiervan aan plantloon f 84 018,09* en aan cijns f 05 534,43. De in 't vorig verslag (blz. 105) als cijns van Tjiledoek en Tersana genoemde
som van f 119 534,43 berustte op ecue misstelling.
f) In Maart 1888 voldaan.
Behalve deze f 736 942,95' als achterstand over 1884
t/m 1886 en het achterstallige over 1887 ad f 40 143,11,

had 's lands kas op 31 December 18S7 nog f 226 809,47
aan betalingen to goed ter zake van de 4 niet meer met

i) Deze helft en de helft van den in elk der vier nog overblijvende
contractsjaren (1888 t/m 1891) verschuldigden cijns zullen de ondernemers eerst behoeven te betalen r.a artoop hunner contracten, en
wel in elk der jaren 18'J2 t/m 1896 telkens '/5 van het gezamenlijk
bedrag waarvoor uitstel is verleend. Tot verzekering van de betaling
dezer uitgestelde vorderingen is het noodige geregeld bjj het reeds
op blz. 62 hiervóór besproken Koninklijk besluit dd. 10 Maart 1888
n°. 17 (Indisch Staatsblad n°. 72).

J Dit restant-plantloon is in Januari 1888 voldaan.
Wat de betalingen over 1888 betreft, waren — volgens een bericht van 10 Octobcr jl. (tOóU alleen de 1ste der vier termijnen,
waarin cijns en plantloon moeten worden voldaan, reeds verschenen
was) - in de betaling van den eersten termijn 6 ondernemingen
nalatig, namelijk: Sindanglaut, Gcmpol, Glagamidang, Ardjowinangon en Paroengdjaü'a in Chcribon, zoomede Baijocman in Probolinggo.
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het Guureroemeitt ><) contract staande ondernemingen nog pogingen in het werk gesteld. De onderneming Gaijam
Ardjosari, de Goode Hoop, Gaijam en Uankbaarheid , alle is intusschen op 7 Januari 1888 door de eerste hypotheek
in Pasoeroean , Hl wel ter zake van Ardjosari f 138 001,83 houdster in publieke veiling gebracht en door haar zelve
(over 1884 f 79 803,42 en over 1885, na aftrekking van voor f 10 000 gekocht.
de opbrengst van het in 1886 te velde verkochte riet,
Ten opzichte van drie ondernemingen (Sindanglaut in
f 58 148,41) en tor zake van de drie andere ondernemingen Cheribon , Djakatra-Oost in Pasoeroean en Baijoeman in
respectievelijk f 23 710,91 , f 43 413,08' en f 21 677,64» of Probolinggo) kwamen van do eigenaren verzoeken in tot
te zamen f 88 807,64 (over 1886, na aftrekking van de minnelijke ontbinding hunner contracten. Zooals die ver
opbrengst ad f 49 675,08 van het in 1887 te velde ver zoeken liggende waren , werden zij niet vatbaar bevonden
kochte riet, f 31 145.74 en over 1887 — alleen wegens voor inwilliging, terwijl ook overleg met de Regeering
hier te lande noodig geoordeeld werd. Aan den Gouver
pluntloon — i 57 661,90)
Met betrekking tot de in gebreke gebleven fabrieken is , neur-Generaal is laatstelijk geantwoord (Juli jl.) dat de
in aansluiting auu het medegedeelde iu vorige verslagen, Indische Regeering zich bevoegd kan achten in de ontbin
ding van eeoig suikercontract toe te stemmen, bijaldien
nog liet volgende aan te teekenen.
Zooals ree is verleden jaar is vermeld, werd bij Indisch de ondernemers op zich nemen — zooals in een der adressen
besluit dd. 4 Octoher 1886 n°. 10 aan de ondernemers werd aangeboden — om alles aan den lande te betalen
van Sindangluut tot 31 December 1887 uitstel verleend wat 's lands kas bij ongewijzigde voortzetting van het
voor de betaling van den over 1886 verschuldigden cijns, contract van hen zou te vorderen hebben ').
Hooger is gezegd dat het Gouvernement, in verband
onder beding dat van 1 Januari 1887 af eene rente van
6 pet. zou worden bijbetaald. De schuld werd echter niet met de gelegenheid den suikercontractanten geschonken
op tij 1 voldaan en bij Indisch besluit dd. 22 Maart 1888 om de helft van den cijns eerst na vijf jaren te voldoen,
n°. 4/c is een nader uitstel van betaling verleend tot uit. over 1887 ter zake van cijns en plantloon voor de 90 onder
1888, onder voorwaarde dat ten behoeve van het Gouver nemingen slechts had te vorderen f 3 297 894 , welke som ,
nement gehandhaafd blijft de tot zekerheid van de betaling wanneer de cijns reeds dadelijk ten volle verschuldigd zou
der schuld met interessen en boete, bij akte dd. Cheribon zijn geweest, zou hebben bedragen f 4 032 570. De uit
30 October 1886, op genoemde fabriek met alle daartoe gaven die de cultuur voor bet Gouvernement te weegbracht beliepen, zooals voor elke onderneming gespecifi
bchoorende onroerende goederen gevestigde hypotheek.
Ten opzichte van de onder één administratie staande ceerd is opgegeven in bijlage BBB hierachter , f 2631 862 *),
fabrieken Tjdedoek en Tersaua werd bij Indisch besluit namelijk voor betalingen aan de bevolking f 2368 962,
dd. 8 November 1887 n°. l/c bepaal 1 dat eene gerechtelijke voor belooniügeu aan de dessahoofden en cultuurprocenten
invordering van de door de eigenaren verschuldigde be aan de inlamische ambtenaren f 222 487, en voor bezol
dragen over 18S6 en 1887 voorshands zou achterwege digingvan mantri's (wier aantal in 1887 ingekrompen werd
blijven, doch dat, zoo noodig, tot zekerheid van de be van 65 tot 56) f 40413.
In 't geheel waren er in 1887 45') ondernemingen die over
taling der schuld eene tweede hypotheek op de ouroerende goedereu der ondernemingen zou worden gevorderd. meer beplantingen dan in 1886 beschikten, en wel te
In het belang van de voortzetting der exploitatie van zamen over 1723 bouws méér; 2 ondernemingen breidden
de onder één beheer staande ondernemingen Gempol , Gla- hare particuliere beplantingen uit, juist in evenredigheid
gamidang , Ardjowinangon en Paroengdjaija zou , ingevolge tot de inkrimping van de gouvernementsbeplantingen;
Indisch besluit dd. 29 Maart 1888 n°. 3/c, met de mede- terwijl de overige 43 ondernemingen óf ook hare particu
croditeuren en gezamenlijke eigenaren dier fabrieken eene liere beplantingen (dan wel den opkoop van riet) inkrompen
notarieele overeenkomst worden gesloten , tevens strekkende óf die niet uitbreidden in evenredigheid tot de inkrimping
tot het verzekeren van eene meer geleidelijke afbetaling van de op hoog gezng beplante uitgestrektheid, hetgeen
van het aan den lande verschuldigde. Voorts heeft de oorzaak was dat zij te zamen in 't geheel over 2206
Indische Regeering zich bereid verklaard om, des gevraagd, bouws minder beschikten dan voor den oogst van 1886.
vergunning te verleenen dat het riet afkomstig van de Onder deze 43 waren er 2 (Baijoeman in Probolinggo en
gronden van Glagamidang of Ardjowinangon in eene der Redjosari in Madioen) welke voor den oogst van 1887 in
andere fabrieken verwerkt worde en dat daartoe de machi 't geheel geen particulier riet te verwerken hadden.
Niettegenstaande , zooals reeds is opgemerkt in den aanhef
nerieën van een dier twee ondernemingen voor zooveel
van deze rubriek, de 90 op contract werkende onderne
noodig worden overgebracht.
De eigenaren der onderneming Kloeraban , die voor de mingen, gezamenlijk genomen, in 1887 over minder riet
betaling van het achterstallige over 1886 geen uitstel beplantingen beschikten dan in 1886 (in 't geheel over
hadden verkregen, voldeden het verschuldigde bedrag eerst 483 bouws minder), was toch de verkregen suikerproductie
niet onbelangrijk hooger , namelijk 3 953 738 pikols , tegen
in Maart 1888.
Wat betreft de in andere handen overgegane onderne 3 665 334 pikols bij diezelfde ondernemingen in 1886. Het
ming Yossowilangon achtte de Indische Regeering het, getal ondernemingen die minder pikols suiker per bouw
op grond van de ontvangen mededeel ingen omtrent de maakten dan In laatstgenoemd jaar beliep 23 , doch bij al
omstandigheden waarin de vroegere eigenaren dier onder de 67 andere was de productie, in verhouding tot de uit
neming verkeeren , voorshands niet raadzaam te doen over- gestrektheid der beplantingen , aanzienlijker dan in 1886 ,
faan tot de executie door gijzeling van het op 29 Juni zoodat dan ook het algemeen middencijfer der suikerpro
887 door den raad van justitie te Soerabaija tegen hen ductie van 1887 kwam te staan op 97.99 pikols per bouw
gewezen vonnis wegens het niet betalen van drie termijnen verwerkt riet, tegen 87.42 en 89.74 pikols voor diezelfde
90 ondernemingeu in 1885 en 1886.
cijns en plantloon over 1886.
Tot invordering van het door de vroegere eigenaren der
onderneming de Hoop (thans Soemberredjo genaamd) als
nog verschuldigde (over 1884) konden , wegens onvermogen
•) In het ondcrwerpelijk geval slechts !/3 van den cijns (zie de
der schuldenaren, tot hiertoe mede geen maatregelen artt. 1 en 14 van het model-contract in Indisch
Staatsblad 1871
worden genomen.
n». 213), vermits de ondernemers bjj het hierbedoelde adres ver
Hetzelfde geldt met betrekking tot de vordering die het klaarden voor 1888 en latere jaren afstand te willen doen van het
Gouvernement nog heeft tegen de voormalige contractanten genot van suikerriet-aanban/ van gouverneinentswege.
der niet meer op contract werkende onderneming Ardjosari.
>) Deze opgaaf betreft alleen de 90 nog op contract werkende
Wat eindelijk de achterstallige bedragen betreft der mede ondernemingen.
Echter had het Gouvernement in 1887 nog f59066
niet meer op contract werkende ondernemingen de Goede te betalen aan de bevolking die was ingedeeld geweest bjj de onder
Hoop, Gaijam en Dankbaarheid was, bij de afsluiting in nemingen de Goede Hoop, Gaijam en Dankbaarheid, omdat, toen
Indië der mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag , de contracten betreffende die fabrieken ontbonden werden, de aan
nog alleen door laatstgemelde onderneming een gedeelte plantingen voor den oogst van 1887 reeds bewerkstelligd waren.
Daarentegen heeft 's lands kaa te dier zake van de toenmalige con
afbetaald, en wel het restant van hetgeen het Gouverne tractanten
terug te vorderen f 57 6i;i,*.»0.
ment over 1886 nog van haar te vorderen had (ad f 3436,64').
Voor de invordering van de kosten , schade en interessen,
•) Hiervan 5 in Cheribon. 2 in Tagal, 1 in Pekalongan, 1 in
voortvloeiende uit de ontbinding der met de eigenaren Samarang, 4 in Japara, 13 in DlMII■>■!■, 8 in Pasoeroean, 4 ia.
dezer drie ondernemingen gesloten overeenkomsten, worden Probolinggo, 1 in Bezoeki, 1 in Mudiocn en 5 in Kediri.
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Nagenoeg in allo gewesten was de afloop van den oogst
van 1887 zeer gunstig te noemen, en zelfs in Chenbon
en Pekalongau werden , ondanks de nog heersobende serehziekte, bevredigende uitkomsten verkregen. In Pasoeroean ,
waar vooral do gouveriiementstuinen een prnehtigcn on^.st
opleverden , verkreeg slechts Mn fabriek (Wangoenredjo)
een kleiner product dan in 188G ; zij maakte niet meer
dan 48.86 pikola per bouw (een gemiddelde dat kleiner wai
dan dat bij een der andere 89 ondernemingen), hetgeen
hoofdzakelijk aan de wijzo van fabricage moet worden
toegeschreven. De rietpruductie der onderneming Kulibugor
in Banjoemas bedroeg ditmaal minier dan in 1885, maar
de hoeveelheid suiker, die verkregen werd, was daaren
tegen aanmerkelijk honger, zoodat deze fabriek (welke
in 1886, met 139 pikols per bouw , de hoogste gemiddelde
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productie afwierp) thans zelfs bijna 117 pikola maakte,
en alleen doorTjomal in Tag&lovertroffen werd, waar men in
18.S7 eene gemiddelde "j.Urtjn^-üt bereikte van ruim 1 Co j.ikola
per bouw. bij (j v;.nde7 andere ondernemingen in Tagal
wai daarentegen de opbrengst minder dan in 1886, ten
gevolge van hel sterk neertellen der serebsiekte. Met
Wangoenredjo in Pssoeroean, waarvan zooeven sprake
was, hadden 2 fabrieken in Tagal en 2 in Kediri da kleinste
productie per bouw, namelijk tusschen 53 en 55 pikols.
lier, getal ondernemingjan die meer dan 100 pikols suiker
per bouw verkregen , bedroeg in 1887 40. In 1880 waren
slechts 23 en in 1883 slechts 18 fabrieken in deze gunstige
c.itegorie te rangschikken.
Uit het volgend overzicht kan blijken hoe de productie
in 1886 en 1887 voer de verschillend* gewesten uiteenliep.

Verkregen hoeveelheid piUo ■ suiker (buiten de stroop).
1886.
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Het streven der fabrikanten was over i:et ;.!gemeeu
meer gericht op verhooging der |roduc:ie en op verlaging
van den kostprijs, dan op verbetering van bet fabrikaat,
aangezien ïiae.r de hoogere standnnmroers op de Burop sche markt weinig vraag is. Hoofdzakelijk werd er op
gewerkt om, door beter.; persing enz., de boeveelheid riet*
sap te vermeerderen. Het tweemaal persen was wederom
gebruikelijk en op sommige fabrieken weid zelfs driemaal
geperst; bij de derde keer werd dan de ampus vooraf door
trokken met warm water, hetgeen met uitstekend gevolg
bekroond werd.
Aan eenige fabrieken , voornamelijk in Tagal . zijn scl.oikundige laboratoria verbonden. I)e scheikundige die zich
te Mo'ijokerto (Soerabaija) gevestigd ba I , om zicb daar
met de fabrikanten in verbinding te steile'i voor hetanalysceren eu polariseeren van rietsap, schijnt in bet afgeloopen j;\:ir van hunne zij ie minder medewerking te hebben
ondervonden dan vroeger. Omtrent den werkkring der vereenigingen van suikerfubrikauten in do verschillende ge
westen en de uitkomsten van de in Oost-, Midden- en
West-Java opgerichte proefstations (zie vorig verslag Llz.
167, noot 1) zijn in de voor dit verslag ontvangen be
richten geen meldenawaar lige bijzonderheden aangetroffen.
Alleen is aan te teel.enen dat een verzoek van de Nederlandsch-Indische Maatschappij van nijverheid enlandboaw
om geldelijken steun uit 'slands kas voor de instandhou
ding dezer proefstations, bijaldien daartoe cïe particuliere
krachten mochten tekortschieten, bij eene beschikking van
4 April 1887 door do Indische Begeering werd afgewezen,
uit overweging o. a. dat, wanneer do drie proefstations
voor de suikercu'.Luur door versnippering van financieele
krachten mochten blijken te gaan kwijnen, het de aange
wezen weg was om het aantal dier inrichtingen iu te
krimpen

der
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Nieuwe installatiën en verbeteringen n a n e UI staande
toestellen werden ook in 1887 we er bier en daar ;;;,ngebracht. In Tagal werd de fabriek Tjomal van een nieuwen
stoom molen voorzien. In Pekalongau verkreeg de onder
neming Wonopringgo eene diffusie- i
. welke goed
voldeed, en de onderneming Ealiinati zes nieuwe cev.trifuges, twee nieuwe filterpersen en een luchtcompressor.
Op de fal riek Klaling in .1 ipara werd mede
. 'usiei stallatie aangebracht; de daarmede genomen ] roeven
badden echter vo shi uda niet den gewenschten uil
maar souden in II
sn herhaald. Op de onden,eming
Wringin-Agoeug in Rem bang z:jn lé éc t e-en elimineer—
pannen bijgekomen, terwijl men in de fabriek Bangsalin
S era :;:j:i met een triple-êffet en een Ad. msot -st< o., ketel
is gaan werken. In de fabriek Paudji in Bezoeki werd een
nieuwe sap-vótfrwarmer aangebracht, waardoor veel minder
brandstof wordt verbruikt dan vroeger, terwijl iu de fabriek
| Kalibagor in Banjoemas werd opgesteld oei: werktuig tot
I het drogen van suiker door middel vau verwarmde lucht
(systeem-Van Blommestein), nat :•■ ir goed voldeed. Bij
' de fabriek Baqoeman in Probolinggo, waar in 1886 eene
, carbonatatie-installatie was in gebruik genomen, werd

'slnnds plantertu'm te I'.uiter.zorg verbond.'ii buicfctingefl bestaat tot

bet nemen van laBdboawproevcn, vond de Indische Rcgeering, biykens diezelfde beschikking, mede geen termen om a.-in de SoekSr
bocmische landbouwvemnigieg in de Pnaager Regentschappen uit
zicht te geven op een gouverncnicntssuh.-idie voor een door deze
vercenigiii!; te stielitea proefstation voor bergcultures (koffie , t h e e ,
k i n i , cacao , enz.).
Hij de Dlllnilip SlgHlllllsi v.in Xeitcrlnndsch-Indië voor 1889 is
nu echter een crediet van f 24 000 aangevraagd ten einde de Indische
liegcciing in de gelegenheid te stillen om, bü gebleken behoeften
de proefstations geldelijk te kunnen steunen, vooral ook met het
oog op het zoeken naar middelen ter bestrijding van de ziekte,
ouder verschillende gewassen.
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do/.e In 1887 weder afgebroken en tot de oude wijze van
fabricage teruggekeerd.
Als naar gewoonte l:iat men liier weder volgen een
totaal-overzicht over de laatste vijf jaren van de beplai Uitgestrektheid der suikerrietvelden (in bouws):
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tingen m van de productie voor al de in die jaren op con
tract met bet Gouvernement gewerkt hebbende onderne
mingen, met aanduiding tevens van de voornaamste standmm.uiers waaruit de gepro luceerde suiker beatond.
Verkregen boeveelheid ïakols suiker (builen de stroop) gerangschikt
naar de In Indie gebruikelijke sorteeringen.
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088
379
475
002
579

137
178
944
534
451

3 005 804
il) 4 014 014
f) 1 795 020
;') 3 717 007
j) 3 953 738

84.27
92.75
Wl..88

89.18
97.99

a\ Be oppervlakte, waarvan in elk der opgegeven oogstjaren het opgekochte riet afkomstig was, bedroeg achtereenvolgens (bij schatting)
1031, 531, 80i. 1024 en 357 bouws
4) Hierbij zijn. behalve de mislukte velden, nok in minde:ing ' ebrarht 130 bouws gouvernementsriet. aangeplant ten behoeve van de fabriek
<■ ling in PiobolinggO, doch niet bij die onderneming, maar bij de vrije fabriek Maron in dezelfde residentie verwerkt.
r De bier niel [o rekening gebrachte 153 bouwt betreffen de 01 bouwt gcmverneiiiontsriet van Gonding. verwerkt bij de particuliere fabriek
llaron, zoomede 11 en 53 bouws, die bij de in Cberibon gelegen fabrieken Clempol en Ardjowinnngon van do op hoog gezag te beplanten velden
Onbeplaut waren gebleven.
d) Ten aanzien van 5 ondernemingen in I s x l . van 2 ondernemingen in 1885. van 1 onderneming in 1880 en van I onderneming in 1887 zijn de
Rorteeringen niet of slechts ten deelt opgegeven. De aldus r.iet gespecificeerde hoeveelheden van re [ eclievelijk 200 292, 71 500, 42 300 en 45 300
pikols zijn wel onder dt totalen . mtar ii'. den aard der zaak niet onder de vier vooiafgaande kolommen medegeteld.
r) Hieronder nog de in 1R80 niet meer op eontrael gewerkt hebbende onderneming Ardjosari in Pasoeroean, laatstelijk mcl 230 bouws beplan
tingen uitsluitend goMvoraemontshe|ilantingen) liet rie'. is echter te velde verkocht en de daarvan vc:kregen productie is dan cok niet begrepen
onder de in de VOOnaatata kolom vermelde hoeveelheid van 3 795 020 pikols suiker.

f) Behalva 2ü;t bouws mislukte particuliere beplantingen en da bij Ardjoeari niet verwerkte gouvernemenUbepIantingan, len bedrage van 230
bouws. zijn nog 43 bouws om andere redenen in minduing gebracht, namelijk 20 bouws particulier riet van Sragi in Pekalongan, omdat het
niet verwerkt, maar voor Int winnen van rietatekken gebezigd werd. zoimede 23 bouwt particulier riet van Kreinboorg in Soerabuija. omdat dit
riet is verwerkt bij de srije onderneming Tiuiltlllllll in deze lde residentie.
f] 7.\" noot d. Het opgegeven totaal van 3 793 020 pikols betreft 93 ondernemingen (verg. het slot van noot e).
Ii) Hieronder nog de tedtrt Mei 1837 niet meer op contract werkende ondernemingen de Goede Hoop. Gaijam en Dankbaarheid in Pasoeroean
(gezamenlijk mei 1U3 bouwt gouvaruemeota- en 438 bouws particuliere beplantingen, waarvan verkregen werd w a t productie van 52 273 pikols
suiker).
i Pehalve de doof de serehzielite of wegens andere redenen misluk'e aanpla::!ingeu (2 bouws gouveruements- en SC bouws particulier riet),
zijn nog IS bjuws om andere redenen in mindering gebracht, namelijk 9 I ouws ;bij één onderneming) gebezigd voor het winnen van bibiet en
1 bouw afgezonderd voor riet-ondcrzockii:gon en waarnemingen van de serebziekte.
j) Zie noot <!.
/;) Voor d'n oogst van 18S7 zijn van gouvernementswege 335 bouws méér beplant geweest, en wel ten behoeve van de ondernemingen de
<! >ede Hoop. Gaijam en Dankbaarheid, maar deze beplantingen (waarvan bet riet te velde is verkocht) tellen hier niet mede, omdat de contracten

voor gemelde ondernemingen in -dei 1887 zijn ontbonden.

I) De hier in mindering gebrachte 120 bouws [op 1 bouw na. allen bchoorende tot de particuliere beplantingen) betroffen 20 bouws. waarvan
het liet nie' velmalen werd. als zijnde door ongedierte, brind of andere oorzaken vernield of mislukt, en verder 13 bouws die voor het winnen
van rietatekkea gebeiigd waren, zoomede 13 en Ofl bouws aangeplant ten behoeve van Tjiledoek en Tersana in Cheribon, maar verwerkt bij
de p .rticuliere fabrieken Kalimaro en Waled.

Behalve bij een tweetal fabrieken in 6 erabaija en bij zonderheid in de residentie Bezoeki, meer voor in de parBnijtieman in Pro' olinggo, welkerc mtrnctueele ' eplautingeii ticuliere aanplantingen dan in de gonvernementstuinen.
•■< r.st. op 14 J u n i , 4 en 24 Juli werden overgegeven, had Meestal moesten de branden worden toegeschreven aan
in 18^7 de overgave van bet ('oor tusschenkomst van liet onvoorzichtigheid ; soms ook wel aan moedwil, hetzij van
bestuur peplante riet nan de ondernemen) overal vddr of wege de bezitters der gronden , die op die wijze de beschik
o]) den laten J u n i plaats. Hij Barjoeman moest met de king daarover trachtten te bespoedigen . hetzij door per
overgave zoolang worden verwijl!, i mdnt aan die onder sonen die grieven badden tegen het (abriekspersoneel, of
neming op 1 J u n i geen administrateur verbonden w a s , die door dergelijke brandstichtingen het dessabestuur in
en deze eerst in de tweede helft van Juli optrad. Intus- moeilijkheden zochten te brengen. Bij één der gevallen in
schen was het tea behoeve van de onderneming ie velde Pasoeroean werd de overtuiging verkregen dat de brand
staande gouvernementsriet door de cultuur dienstplichtigen was veroorzaakt op la-t van een dessahoofd, uit wievel
b e w a a k t , waarvoor bun echter eene extra-belooning is over het f-it dat de vele rietdiefstallen in de tuinen onder
toegekend geworden. In hoeverre liet raadzaam ion zijn zijn ressort hem eene administratieve, bestraffing hadden
ilit waak loon op dfl eigenaren van Uaijoeman te verhalen , doen beloopen.
maakte nog een punt van overweging uit.
liet snijden en het vervoeren van het riet naar de fabrieken
De ook in 1887 hier en danr voorkomende lietdi.-fstalien geschiedden wederom hoofdzakelijk door de omwonende
bevolking en slechts bij uitzondering do<>r van elders af
waren wederom van weinig beteekenis en bepaalden zich
in den regel tot slechts enkele lietstokken voor plaat komstige lieden. In P e k a l o n g a n , Japara , Sjerabaija, Pa
selijke consumtie. In Hodjokerto (Soerabaii;.) kwam echter soeroean en Kediri ondervond bet netvervoer eenige ver
een rietdiefstnl van meer belang aan het licht, waaraan traging door het uitbreken van het mond- en klauwzeer
het sedert ontslagen dessahoofd van Patjing werd schuldig onder bet trekvee; daar die ziekte echter meestal een snel
bevonden. Nadeeliger dan de rietdiefslallcn was de op en goedaardig verloop had , waren de gevolgen van
enkele plaatsen voorkoineiitle bescbadigir.g van het riet weinig' beteekenis.
door bel afsnijden der jonge toppen om die als veevoeder
De afvoer van de suiker g i n g bijna overal zonder stoor
te benuttigen, doch ook dit geschiedde niet op groots nis , hoewel hier en daar viel te klagen over tekortkomingen
schaal. Waar rietbrandeti plaats hadden, veroorzaakten van de zijde der lieden met wie ter zake door de onder
deze over het algemeen weinig schade. Zij kwamen , in nemers was overeengekomen.
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Zoowel voor den veld- als voor den fabrieksarbeid waren
tegen billijk loon overal voldoende koelies te krijgen.
Sommige fabrikanten namen zelfs een grooter aantal per
sonen aan dan stiikt noodig was, om zooveel mogelijk
gevrijwaard te zijn voor belemmering in de werkzaam
heden bijaldien een deel der aangenomenen mocbt weg
blijven. In de enkele gevallen dat liet dorpsbestuur bij bet
sluiten der werkovereenkomsten te pas kwam, was het
alleen otn de i lentiteit en de herkomst <!er werknemers to
COnttateeren. Over het algemeen zijn de loonen slechts
zeer weinig verlaagd, maar, bij het voortdurend .streven
naar bezuiniging, trachten rel) ondernemers daarin verdere
vermindering te brengen. In den draluten tij 1, dat is zoo
lang het malen duurde , beliep het cijfer der gebezigde
koelies bij 8iï van de 90 ondernemingen (van de 5 andere
ontbreken de opgaven) esn totaal van 28659 gemiddeld
per dag, en tijdens de afwerking van het product hielden

de ondernemen (bij doorslag gerekend) ongev er een vierde

l
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meer toe overgaan om hunne huurcontracten te doen
registreeren , opdat van bestuurswege de ricbtige nakoming
daarvan zooveel mogelijk in de band worde gewerkt, het
geen vooral voor do irrigatie en ds tijdige beschikbaarstel
ling der gronden van het grootste belang is.
Over het algemeen heeft in 1887 het erlangen van bibiet
voor de cultuurdienstplichtigcn geen moeilijkbeden opge
leverd , en wanr noodig kwamen de ondernemers hun
daarbij tegemoet. Er werd ook veel bibiet van elders aange/oerd door ondernemers die door wisseling of invoer van
betere so rten een voor.leeliger plantsoen hoopten te winnen.

Dit was o. a. het geval bij de in Pasoeroean gelegen
fabrieken Djakatra-Ooat, de Onderneming, Bckassi-Oost

en SoekoredjO (bij de/,» beide laa's'en werden op kleine
schaal proeven genomen me*
:: !' ree )
Knkele fabrikanten waren er weder op uit om hunne
voor de vrijt? teelt te bezigen vellen vóór of tegelijk met

de voor de gouvememsntscultour bestemde gronden te doen

gedeelte de/er dagloonera in dienst (verg. de opgaven hier bewerken en beplanten. Die van Redjoanri in Maüoua
omtrent in de hooger reeds aangehaalde bijlage BBB). moest dientengevolge ia het begin van den plinttijd een
Opgaven nopens het vaste werkvolk zijn slechts ingekomen [iaar malen van beetuurawegs worden aangespoord om de
van 79 ordernemingen, bij welke vast in dierst waren cultuur licü.-tpliebtigen op ruimere schaal aan bibiet te hel
8033 arbeiders, en onder"deze 1647 ambachtslieden en pen, aangezien door de onvoldoende verstrekking daarvan
mandoors.
niet geregeld kon worden voortgegaan met de uitplanOp de ontwikkeling van ambachten in den omtrek der tingen in het, district Maospati. Overigens kon i|e uitplanfabriek"!) bleef de snikerin luetrie bijna overal een gun- ting der bibiet allerwegen reg.-dmatig plaats rinden en
■tigen invloed uitoefenen. De ambichtslieden vestigen zich bieb! zij gelijken tred met den rietongst in den aanvang
op de hoofdplaatsen der afdeelingen of in de dessa's, en van Juni werd met het planten üw bibiet begonnen en
oefenen zelfstandig hun bedrijf uit . nadat zij in de fabrieke'i tegen het einde van September of bet begin van October
voldoende vaardigheid hebben verkregwi. Daardoor worden varen de gouvernementsbeplantingen s.l ier algemeen tot
in den omtrek der fabrieken allerlei ambachten en be stand gebracht. Voor bet meeren leel werden de tuinen
drijven uitgeoefend die elders weinig of niet voorkomen. weder volgens bel Beijnosj-systeera bewerkt, [n die stre
De voornaamste daarvan zijn: ijzersmederijen, kopergiete- ken, waar genoeg ploegvee beschikbaar was, volgde men
rijen , pannen-, steener- en pnttcnbakkerijen, kalk bran echter meer de oude broedjoelan-werkwijze; alleen vond
derijen, lederwerkcrijen , maudeumakerijen, enz. In den daar het Rejjnoso-syateeui toepassing op zware, klei
regel heersckt dan ook onder de bevolking in de suiker- achtige of vochtige gronden. Ofschoon op vele plaatsen aan
districten en meer speciaal in de tot den kring eener de bevolking vrije keus ten deze gelaten wordt, schikt zij
suikeronderneming behoorende dessa's opmerkelijk meer zich toch veelal naar de inzichten van den ondernemer , die
welvaart dan in andere streken. Men ontwaart dit niet van zijn kant, bij verandering van cultuurwijze , afhan
nll'-pn in de nettere kleeding, de betrekkelijk onbekrom- kelijk is van de instemming der betrokken bevolking. In
pener levenswijze en de betere woningen , maar ook in het enkele dessa's in PasoHroean en Probolinggo werd , op ver
jrrooter vertier op de passiri en in het geregelder binnen zoek der ondernemers en met goedvinden van de bevolking,
komen der belastingen.
het broedjoelan-svsteem door de Reijnoso-bewerking ver
Omtrent de aanplantingen in 1887 (voer den oogst van vangen, omdat de eerste methode ^am goede uitkomsten
18V8) bnbelzen de ontvangen berichten in hoofdzaak het meer opleverde. .Nopens het bemesten der tuinen zijn ge
volgende.
lijkluidende berichten ontvangen als in 't vorig vers:ag
Als gewoonlijk kwamen de van gonvemementswege voor werden vermeld.
bet oogstjaar 1888 met suikerriet te beplanten velden bijna
Voor zoover onderhoud en bewaking der vellen reden
overal tijdig (in de maanden Maart, April en Mei) be tot klachten gaven, waren deze van weinig beteekenis en
schikbaar. Na afloop van hun padioogst begonnen de cul
werden de fabrikanten zoo mogelijk van bestuurswtge te
ton'dienstplichtigen onmiddellijk met bet bewerken van gemoetgekomen.
den grond voor de gouvernemei itseultuur, hetgeen door
De serehziekte bleef in de residentiën Cberibon . Tagal
gaans reeds in Mei of begin Juni was afgeloopen. Ten en Pekalongan in 1887 rog voortduren en vertoonde zich,
gevolge van de geleidelijke inkrimping nergouvernements- volgens een bericht van bet hiatst van dat jaar, ook in
cultuur vielen weder ruim 2800 bouWS vrij Voortdurend de residentie Japara, en wel in de riettuinen(zoowelgou
bleef bij nagenoeg al de op contract met het Gouverne vernement*- als particuliere) van een vijftal dessa's van bet
ment werkende ondernemingen bet streven waar te nemen distriet Maiiong. Het hevigst heerschte zij in Tag.-.l, waai
om de derving van gouvernementsbeplantingen goed te de ziekte weder in bijna ni de gouvernementstuinen voor
maken door van de vrijkomende dessa's de vroeger voor kwam en , sooals borger is gezegd . bij de meeste onder
de gouvernenientscultuur bestemde velden te huren en het nemingen in dat gewest een minder gunstigen oogst teu
ontbrekende aan te vullen met andere gronden , die de gevolge had. Bij de tot dusver verschoond gebleven Tagalbevolking overal bereid bevonden wer 1 te verhuren. Hier sche ondernemingen Pangka en Bandjardawa vertoonde
en daar kostte het echter moeite om velden te krijgen die rich de kwaal in 1887 in de jonge aanplantingen. In
tijdens de beplanting behoorlijk van het noodige water Pekalongan heerschte de ziekte in <!e aanplantingen der
konden worden voorzien. Daartoe trachtten de fabrikanten onderneming f^ragi, en in Cberibon bad daarvan het meest
zooveel mogelijk gronden te huren , die dicht bij de gou- te lijden de onderneming Ardjowinangon, welker tuinen
vernementstninen gelegen waren. Ook bet verkrijgen van zoodanig door sereh waren aangetast dat het onraadzaam
aaneengesloten tuinen, waarbij talrijke ruilingen van sawahs werd geacht daaraan bibiet voor -ie nieuwe beplantingen
moeten plaats hebben , leverde , als vroeger, nog al be te on: reenen , weshalve de fabrieken Glagamiuang , Griuzwaar op.
pol, Paroengdjaija en de vrije, fabriek Kadipaten daarin
Over opdrijving der huurprijzen door concurrentie van te hulp kwan.tn Ook nu weder trachtte men de ziekte
de ondernemen viel in 1887 niet te klagen. Integendeel zooveel mogelijk te lestrijlen door zware bemesting der
gingen de huurprijzen wederom eenigszins achteruit (zie gronden en door veel zorg te besteden aan het uitz eken
de opgaven ter zake op blz. 91 hiervóór). Door de lage van de bibiet. Het meest gebruikte men bibiet, verscb uit
suikerprijzen gedwongen om de productiekosten tot een andera streken ingevoerd of van de eerste generatie der in
minimum te beperken , slaagden de ondernemen er meer 1880 geïmporteerde. In de jonge aanplantingen, uitsluitend
malen in van de in geldnood verkeercnde bevolking gron aangelegd van versch geïmporteerde bibiet, vertoonden
den tegen lagen prijs, dikwijls twee jaren vooruit, te zich geen of weinig sporen van sereh . doch in die, waar
huren. Het huren van gronden geschiedde met of zonder gebruik gemaakt was van afstammelingen van vroeger
bewerkingscontract, terwijl de ondernemers er meer en ingevoerd riet (eerste generatie), was de ziekte op verschei-
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deue plaat-en ei) somt Ui hevige mate waar te nemen.
Tot tegeugang ren du uitbreiding der ziekte in Japara
was door den resj .- . aanstonds gelast de zieke planten
uit te roeieu en te verbranden, terwijl de administrateur
van il' fabriek Maijong (of de Hoop), — in de tot de/.e
fabriek beboorende tulneu bad zich de kwaal geopen
baard, — op zich nam mg van de aangetaste plantsoenen
geen bibiet te doen snijiicn voor de beplantingen in 1888.
Aan een verdoek der vereeniging- van buikerfabiikanten in
Jepera om een verbod uit te vaardigen tegen het planten
van suikerriet in de aan dat gewest grenzende gedeelten van
Sauiarung en Rembang en tegen den invoer in de residentie
Japara van suikerriet of suikerrietstekken uit gewesten
waar m >kzi kte beerscbt, meende de Iud'Msbe Hegeer ing
geen gunstig gnvulg te kuimen gevo.i. Naar aanleiding
van e 'ii bier te lan Ie ontvangen request van ee:ie bij de
■uike c .Uuur betrokken vennootschap is dezerzijds (in
Juli j i ) de aandacht van de Indische Kegeering gevestigd
op Int denkbeeld om aai: eeuo commissie in ludiS een
onderioeV op te dragen nopens den oorsprong en de ge
volgen der serebziekte en naar de middelen tot bestrijding
van de kwaal.
De weersgesteldheid was in 1887 voor de' suikercultuur
over bet algemeen gunstig te noemen ; alleen voor zware
Heigronden viel de regen wel wat vroeg in. De niet al te
droge oostinoesfOU werkte gunstig op üe nanplantingen ,
die zich uj het invallen van de regens verder goed kouden
ontwikkelen, Waar echter in den oostmoesson de regens
wat al te veelvuldig waren, werkte dit nietvoordeeligop
het suikergehalte van het riet.
Met i!e inkrimping vandegouvernemente-suikercultuur
zijn (!:■ nadeelen , die de eigen landbouw der bevolking
daarvan ondervindt, «eer aanzienlijk verminderd. Quaesties
van eettig aanbelang betreffende het irrigatiewater kwamen
niet voor; bet bestuur zorgde overal voor ev.no goede verdoeling daarvan.
Kinacultuur.
Omtrent de plantsoenen e;i d■! kweekerijen der gouvernements-kina-ondernemii g vindt men v. or elk der acht
etablijwmenten opgaven over de laatst verloopen drie jaren
in Lijlaire CCC hierachter. Daaruit blijkt dat bij het einde
van 1887 de plantsoenen bestonden uit 1 065 500 boomeu ,
terwijl zich i'i de kweekerijen bevonden 2 275 500 planten.
Uit eene vergelijking van deze cijfers met die betreffende
het einde van 1886 zou volgen dat bet aantal planten in de
kwe kerijen in 1887 met 167 500 toegenomen, doch het
aantal boomen in de plantsoenen met, 20700 afgenomen
was, hoewel het etablissement Tirtaeari belangrijk uitgebrei 1 werd. en <p de overige etablissementen verschillende
vroeg-sr gerooide terreinen weder beplant werden, ilet is
echter gebleken dat bet aantal boomen in de plantsoenen
in 1886 te hoog geschat is geworden. Benige vermindering
van hdt aantal kon echter het gevolg zijn van de uitdun
ning van gesloten plantsoenen en de rooiing van enkele
bouws i fei leure kinasoorten. In die verminderingdeeldenniet
dele dgeriana's, wier aantal van ts*2f> 70Ü tot 867 000 steeg ,
noch de Buccirubra'fl, wier aantal toenam van 573000 tot
501 000. In de kweekerijen werd het aantal ledgerianaplanten uitgebreid van 1433000 tot 1595500 en dat der
succirubre-planten van 675 000 tot 6^0 000 stuks. Onder
de lcdgeriana'a zijn begrepen 45500 ent; linten , grooten
deels bestemd ter uitbreiding van bet etablissement Tirtasari , van welk aantal omstreeks de helft in het l.ste
kwartaal 1888 in den vollen gnmd zou worden overgebracht.
Het jaar 1887 kenmerkte zich door vele en aanhoudende
regens. Van een eigenlijken oostmoesson was zelfs zoo goed
als geen sprake. In het begin van Februari werden , vooral
te Nagrak aan hetTangkoebanPrahoegebergte, de plant
soenen geteisterd door hevige stormen , die ook aan ge
bouwen en kweekerijen veel schade berokkenden, en in
October bracht een hevige storm veel nadeel teweeg aan
de plantsoenen van het Malawar-gebergte, inzonderheid
aan bet entenplantsoen te Tirtaeari. Over het algemeen
genomen was echter de weersgesteldheid gunstig voor de
kweekerijen en de jonge aanplantingen, doch op de ont
wikkeling van de oude plantsoenen en op den oogst van
1887 oefenden de vele en aanbouwende regens, na het

reeds vrij vochtige jaar 1S86, een storenden Invloed uit.
Voor entrijs werden hoofdzakelijk gebruikt twijgjes van
den rijken ledgeriana'afstammeling van den moederboom
n°. 38, bekend onder n°. 3 8 / , die ruim 12.6 pet. cbinine
bevat. Bovendien werd entrijs verkregen van de fraaiste
exemplaren der in de laatste drie jaren in den vollen grond
gebrachte enten van afstammelingen der moederboomen
n°. 23 en 38, wier bast op C- u 7-jarigen leeftijd ruim 11
pet. chinine bevat. Nog werden voor entrijs bestemd twijgjes
van een In den loop van 1887 onderzochten negenjarigen
afstammeling van den moederbooni n°. 2 3 , die bij analyse
13 pet. chiniiio bleek te bevatten. De hiervan verkregen
enten zouden bijzonder zorgvuldig worden behandeld, ten
ein ie daarvan spoedig entrijs te kunnen winnen. Deenten,
verkregen van een paar rijke hybriden van c. ledgeriana
en c. succirubra , waarvan in het vorig verslag sprake is,
werden te Tjinjiioean op gerooide terreinen iu den grond
gebracht.
De proeven met het enten in de open lucht van c. iedgeriana op c. succirubra , welke eer.ige jaren wegens den
oiigunstigeu uitslag werden gestaakt, werden in 1887
hervat, Met zorg genomen , leverden zij vrij bevredigende
uitkomsten op.
Aan bet kweeken van ledgeriana- en succirubra-zaailingeu werd allerwegen zeer veel zorg besteed.
Ten gevolge van den rijken o^gst van zaden , vooral
van het enten plan ts «n te Tirtasari, in liL't laatst van
1850, kon eene groote boeveelheid planten van typisch
uiterlijk worden gekweekt, die echter voor het grootste
deel eerst in bet laatst van L'^88 voor het overbrengen in
dei vollen grond geschikt zullen zijn.
Met bet weder beplanten van de pae gerooide terreinen,
die met inferieure kinasoorten bezet waren geweest, werd
iu het laatst van 1887 een aanvang gemaakt. Vo.r zooveel
de herbeplanting geschiedde met c. ledgeriana, werden
uitsluitend seer krachtig ontwikkelde planten van typische
vormen gebezigd. Voor het overbrengen van planten in
den vollen grond worden slechts de overheerscbende
planten uit de kweekerijen verwijdert, waardoor de
overgeblevenen lij meer licht rn ruimte gelegenheid
verkrijgen zich verder te ontwikkelen. Met het uitplanten van e;.te:i 1e Tirtasari werd ook in den droogsten tijd van het jaar doorgegaan. De enten, in potten
gekweekt, leden weinig bij het overbrengen iu den
vollen grond, en daar vooraf twee voet diepe kuilen werden
gegraven , bestond er ook geen gevaar dat door het in
vallen van een feilen OOStmoesson de bodem zou uit
drogen en de planten :en gevolge daarvan zouden afsterven.
Het, plantsoen beeft zich dan ook goed ontwikkeld, terwijl
i.ibo: tingen bijua in 't geheel niet noodig waren.
Ten gevolge van den wtiuig strengen oostmoesson van
1886 was de bloei \an ledgeriana's en succ rubra's zeer
gering, zcoda! in den loop van 18S7 slechts eene enkele
\<ilhg van zaden kon worden gehouden, waarby ook
ledgenana-enten werden aaogeboden tegen den minimum
prijs van f 10 ]"p' stuk. Er werden echter geen enten ver
kocht, en slechts 20 gram ledgeriaca-zaad U-gen den
minimumprijs van f 1 per gram. Daarentegen veilden 700
gram Buccirubra-zaden aftrek tegen f 0,20 per gram (mede
de minimumprijs). In 't gel cel bracht r 'us de verkoop van
zaad in 18^7 slechts f 160 op, terwijl in 1886 \oor zaden
en enten f 1885 verkregen was.
De uitgestrekte zaad bedden, op de gouvern. mei, ts kinaonderneming aangelegd in 't laatst van 1886 , kunnen nog
gedurende een paar jaren voldoende planten leveren, zoo
dat bet niet noodig was in 1887 nieuwe zaadbedden aan
te leggen.
In den loop van 1887 werden te Tirtasari 20 bouws
boschgrond voor den aanleg van entpl*:ntsoenen ontgonnen.
Ook bij bet etablissement Tjinjiroean werden t-enige bouws
boschgrond gekapt en ontgonnen , voor zoover die terreinen
vielen binnen nieuwe wegen , welke ter afronding van
het etablissement werden aangelegd. Eene feitelijke uit
breiding onderging dit etablissement evenwel niet, omdat
eene even groote uitgestrektheid , na rooiing van de daarop
aanwezige plantsoenen , wegMJS de moeilijke bewerking
van het terrein niet weder voor herbeplanting in aanmer
king kon komen. Met het beplanten der gronden te Tir
tasari werd een aanvang gemaakt zoodra een voldoend
aantal krachtig ontwikkelde enten voorhanden was, terwijl
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met de herbeplantiug der gerooide terreinen in den loop
van November 1887 begonnen werd. Deze werkzaamheden
werden geleidelijk voortgezet, naarmate do kweekerijen
krachtig ontwikkelde planten opleverden , en zouden in
den loop van het 1ste kwartaal 1888 ten einde worden
gebracht.
Te Nagrak aan het Taugkoebau Prahoo-gebergle, waar
de ondergrond zeer hard en weinig vruchtbaar i.s , de bodem
bovendien op eenige diepte het regenwater moeilijk door
laat , en de plantsoenen — vooral de jonge — van do
lager te bespreken wortelziekte hadden te lijden, werden
in de cultuurwijze belangrijke veranderingen gebracht.
Op de gerooide terreinen werden namelijk geen terrassen
aangelegd; afspoeling van de bouwkruin werd belet door
horizontale rijen onkruid , die, zonder te verhinderen dat
het overtollige regenwater langzaam bovengronds weg
vloeit , niettemin het wegspoeleu van aarddeeleu tegen
houden. Plantkuilen werden in deze plantsoenen niet grooter
gemaakt dan tot opneming van de planten strikt noodig was,
terwijl grond bewerking aanvankelijk slechts uiterst opper
vlakkig werd toegepast. De uitkomsten , tot dusver van de
toepassing dezer gewijzigde methode verkregen, gaven alle
reden tot tevredenheid; de jonge plantsoenen ontwikkelen
zich beter en hebben in veel mindere mate van wortelziekte te
lijden dan die, welke in vorige jaren in geterrasseerde terrei
nen waren tot stand gebracht. Ten duidelijkste bleek weder
— zoo wordt gemeld — hoe moeilijk het is algemeen
geldende regels voor aanleg en grondbewerking der plant
soenen vast te stellen. Terwijl in den zandigen bodem aan
het Malawar-gebergte diepe plantkuilen na verloop van
twee a drie jaren hun gunstigen invloed op de ontwikke
ling der planten sterk doen gevoelen , geven ze te Nagrak
aan het Tangkoeban Prahoe-gebergte slechts tot teleur
stelling aanleiding.
Aan het onderhoud der plantsoenen werd ook in het
afgeloopen jaar zeer veel zorg besteed. De jonge tuinen
werden met den patjol oppervlakkig bewerkt, zoodra de
planten in strijd geraakten met het opschietend onkruid,
terwijl bij geleidelijke ontwikkeling der plantsoenen de
bodem dieper werd bewerkt. Het zijn voornamelijk de voor
de tweede en derde maal beplante terreinen, welke eene
aanhoudende grondbewerking vereischen. In oudere plant
soenen , waar de planten den strijd tegen het opschietend
onkruid reeds hadden volstreden , werden de gronden enkele
malen diep bewerkt, ten einde de aardlagen aan de in
werking van de lucht bloot te stellen en daardoor de
bouwkruin uit te breiden. Grondbewerking door middel
van greppels werd minder dan in vorige jaren toegepast,
hoofdzakelijk omdat de uitgegraven aarde, voor een groot
deel uit lichte kleiaarde bestaande, bij de vele en aan
houdende regens met eene min of meer ondoordringbare
laag -wordt bedekt, waardoor toetreding van lucht in den
bodem wordt belet. Meestal werden greppels gegraven op die
plaatsen waar afspoeling van de bouwkruin werd gevreesd.
Ten gevolge van de vele zorgen aan grondbewerking
besteed, hebben de plantsoenen zich over het algemeen
goed ontwikkeld , ofschoon minder dan in het jaar 1886,
toen de bouwkruin door de vele regens minder gelegenheid
had tot verwering. Slechts geringe hoeveelheden mest
waren op of in de buurt van de etablissementen te ver
krijgen , zoodat dit middel tot verbetering der plantsoenen
niet op groote schaal kon worden toegepast.
Evenals in vorige jaren werd in 1887 naar bet verkrijgen
en het behoud van gesloten plantsoenen gestreefd. De
gunstige uitkomsten met gesloten aanplantingen verkre
gen , de chemische en physische verbetering van den
bodem, die daarvan het gevolg is, zijn redenen om aan
de sints eenige jaren streng toegepaste werkwijze zooveel
mogelijk de hand te houden.
De sedert 1886 algemeen toegepaste suoeimethode, waar
omtrent in het vorig verslag (blz. 170) reeds het een en
ander is vermeld, bleef steeds zeer voldoen. De jonge
planten hebben thans algemeen den pyramidalen vorm en
ook de oudere gesnoeide boomen verkrijgen gaandeweg
die meest gewenschte gedaante.
De metingen van ledgeriana's werden voortgezet. De
gemiddelde hoogte der negenjarige uit zaad gekweekte
planten te Tjibeureum bedroeg nu 5.94 M. bij een stamomtrek van 0.40 M., terwijl men als maxima verkreeg
6.71 en 0.51 M. Te Tirtasari gaven de metingen der acht
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jarige enten en stekken eene gemiddelde hoogte van
respectievelijk 5.32 en 4.41 .M. en een gemiddelden stamomtrek van 0.36 en 0.34 M., terwijl de maxima van hoogte
respectievelijk 6.61 en 5.37 en van stain-omtrek 0.56 en
0.47 M. bedroegen.
De helopeltis Antonii bleef zich op alle etablissementen ,
met uitzondering van dat te Kawah Tjiwidei, vertoonen.
In de jonge plantsoenen word het insect vervolgd zoodra
bet zich vertoonde. .Schade ondervonden de aanplantingen
daarvan echter niet. Te Tirtasari deed de helopeltis een
vrij liovigeu aanval op eenige gedeelten van oudere plant
soenen , die door den storm van October 1887 zeer waren
gehavend en door het afscheuren van takken stoornis in
den ^rroei hadden ondervonden. Daar het vangen van het
insect in oudere boomen ondoenlijk is, werd in die plant■oenen eene herhaalde en krachtige grondbewerking te
baat genomen , ten einde bladvorming te bevorderen en
daardoor de kwaal, door het insect veroorzaakt, zooveel
doenlijk te bestrijden. Rupsen brachten in het afgeloopen
jaar weinig of geen nadeel aan de plantsoenen teweeg,
en slechts geringe schade berokkenden te Tirtasari aan
jonge plantsoenen de larven van kevers, die de wortels
der boomen afknaagden.
Meer nadeel dan van insecten ondervond men te Nagrak
van de in de residentie Preanger Regentschappen op de
meeste ondernemingen in mindere of meerdere mate voor
komende wortelziekte der kinaboomeu. Uit een ter zake
ingesteld onderzoek vermeende men de conclusie te mogen
trekken, dat de voorwaarden voor het ontstaan en de ver
spreiding der ziekte moeten worden gezocht in overmatige
vochtigheid van en onvoldoende toetreding van lucht in
den bodem. In Juli jl. is aan den directeur van 'slands
planten tuin te Buitenzorg opgedragen ook zijn oordeel
nopens de ziekte te doen kennen , na zich alvorens in de
Preanger Regentschappen door een plaatselijk onderzoek,
ook in de particuliere kinaplantsoenen , van haren omvang
en hare beteekenis op de hoogte te hebben gesteld.
Was de oogst in de twee voorafgegane jaren, achter
eenvolgens met 216 359 en 262 849 K.G. bast, reeds be
langrijk hooger dan in eenig vorig jaar, die van 1887 was
nog veel aanzienlijker en beliep 351656 K.G., hoofdzakelijk
verkregen door uitdunning van gesloten ledgeriana- en
succirubra-plautsoeneu. De oogst der andere soorten werd
door rooiing van geheele plantsoenen verkregen. Zoo werden
te Nagrak 3 bouws c. josephiana (c. calisaya schuhkrafft)
en 2 bouws c. calisaya anglica gerooid , welke plantsoenen
een ziekelijk aanzien begonnen te krijgen, terwijl te
Tjinjiroeau uitgegraven en geoogst werden de josephiana's ,
die over eene oppervlakte van ongeveer 10 bouws verspreid
werden aangetroffen. Op de overige etablissementen be
paalde het rooien van plantsoenen zich tot 2 bouws c.
succirubra, 1 bouw c. calisaya anglica en 1 bouw c.
lancifolia.
Het product bestond over gemelde drie oogstjaren ') uit
de volgende soorten (alles in K.G.):
c. ledgeriana
„ succirubra
„ josephiana (c. cal. schuhkrafft).
„ calisaya (c. cal. javanica) . .
„
,
anglica
, caloptera
„ oflicinalis
. lancifotia

1885.
1886.
1887.
77 643* 119 382
184 856*
35 8985
80 415
77 072*
91256
32 570*
42 380*
3 425»
290
3 671*
4 850
9 140* 12 598*
„
405
1824
3136*
18 554'
25 556*
149
2 091*
3 696*
216 359

262 849

351656*

De belangrijke vermeerdering van het ledgeriana-product

') Voor 1888 werd, volgens de verwachtingen bü den aanvang
van het jaar, weder op een grooteren oogst dan in 1887 gerekend.
Intusschen is gedurende een groot gedeelte van het eerste halfjaar
1888 de weersgesteldheid voor de geregelde inzameling en droging
zeer ongunstig geweest. De in bedoelde zes maanden verkregen
productie beliep dan ook niet meer dan 115 000 K.G., tegen p. m.
150 000 K.G. in het eerste halfjaar 1887.
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was voor 800 groot deel toe te schrijven aan de algemeen
toegepaste krachtige grondbewerking en aan den sedert een
paar jaren streng volgehouden regel om tijditj , dikwijls
en matig te oogsten. Hoofdzakelijk werd het ledgerianapro luct verkregen door uitdunning van onderdrukte of in
verdrukking geraakte hoornen , terwijl slechts die ondertakken werden verwijderd en geoogst welke in hun groei
door de hoogere takken werden ges!uit.
Bij do gevolgde oogstwijze bleef kapitaalvorming van bast
hoofdzaak. Hoe sterk de toeneming van bast in de plantsoenen is, kan eenigszins uit de toenemende productie
blijken , die, voor zoo ver ze uitsluitend door uitdunning
wordt verkregen , als de rente van het kapitaal aan bast
kan worden aangemerkt.
De gunstige invloed der algemeen toegepaste intensieve
cultuurwijze blijkt almede uit de producties van het eutenen stekken-plautsoen te Tirtasari, waar eene aanplanting
ter grootte vau 30 bouws en van gemiddeld vijfjarigen
leeftijd in 1880 een oogst opleverde vau 18123 K.G.,
terwijl in 1887 ditzelfde plantsoen eu omstreeks 5 bouws
jonger plantsoen 26 742 K.G. bast afwierpen.
Dat de toekomst der kinacultuur voornamelijk in het
verkrijgen eu het behoud van oude plantsoenen moet worden gezocht, wordt nog bewezen door het feit, dat uit het
oorspronkelijk ledgeriana-plantsoen te Tjinjiroean , groot
ongeveer 4 bouws en ruim 21 jaar oud, door uitdunning
in 1887 5233 K.G. bast werd verkregen, namelijk aan
gebroken pijpen 2419, aan gruis 1167 en aan wortelbast
1647 K.G. De bast in pijpen en de wortelbast bevatte gemiddeld 6.59 a 7.14 pet. chinine, het gruis gemiddeld
3.87 pet. Ook verdient nog vermelding dat de ledgerianamoederboom n c . 8 9 , die ten gevolge van ziekte moest
worden uitgegraven , een oogst leverde van 73 K.G. natten
en 36 K.G. drogen bast.
Voor het kunstmatig drogen van bast werd in het
begin van 1887 te Tirtasari een verbeterd toestel in werking gebracht (zie het verslag van 1886 blz. 167), dat
zeer goed voldeed en beter aan de eisshen beantwoordde
dan de te Tjinjiroean en te Nagrak bestaande droogovens,
welke niettemin goede diensten bleven bewijzen. Op alle
etablissementen van het Zuidergebergte werden gebouwen
opgericht voor de opstelling vau zes nieuwe droogmachihes, als die te Tirtasari, waardoor, onafhankelijk van
weersgesteldheid, het oogsten , dat bij de thans gevolgde
wijze van exploitatie geen oponthoud mag ondervinden ,
ongestoord zal kunnen worden voortgezet.
De onderzoekingen van den als adjunct-directeur aan de
gouvernements-kina-onderneming verbonden scheikundige,
voor zooveel zij gericht waren op liet belang van de cultuur en van de behandeling van het product, hadden
hoofdzakelijk ten doel het verkrijgen van meerdere afstammelingen der planten , gekweekt uit zaad van de rijkste
moederboomen , ten einde die voor kunstmatige vermenigvuldiging te bestemmen en daaruit zaadplantsoenen te
winnen. Van de onderzochte boomen werd er één gevonden
met een chiuine-gehalte van 13 pet., die als eene belangrijke aanwinst mag worden beschouwd.
Uit het onderzoek van den vernieuwden succirubra-bast,
6 jaren na toepassing van MAC IVOR'S systeem, bleek dat
die bast in samenstelling niet was veranderd en daarin
dus nog altijd geen terugkeer merkbaar was tot zijne oorspronkelijke samenstelling van succirubra-bast.
Het onderzoek vau de calisaya-soorten , verkregen uit
zaad in 1880 ontvaugen van wijlen den heer SCHUHKRAFFT ,
onzen toenmaligen consul te La Paz (Bolivia), leverde
weinig bevredigende uitkomsten op. Ondanks de boomen
reeds een vijfjarigen leeftijd hadden , bleek de bast gemiddeld slechts 2.53 pet. chinine te bevatten. Voor de
cultuur komen deze planten derhalve niet in aanmerking;
veel minder nog die gekweekt uit de in 1881 ontvangen
Boliviaansche calisaya-zaden, volgens de namen herkomstig van Mapiri, Inquisivi, Zamba Merada , Durasmiloen
Cocola, waarvan de bast in 1887 mede scheikundig werd
onderzocht (verg. hetgeen deswege is opgeteekuud in bijlage
CCC hierachter).
Gunstig waren daarentegen de uitkomsten van het onderzoek van den bast der c. pitayensis. Op vijfjarigen leeftijd
was het gemiddeld chinine-gehalte der uit zaad gekweekte
planten 4.85 pet. Hoewel in samenstelling van den bast

I ten achter staande bij de c. ledgeriana, biedt de cultuur
1
van de c. pitayensis tocli niet te ontkennen voordeden aan.
De bast heeft in voorkomen en ook in chemische samenstelling zeer veel overeenkomst met dien van de c. officinalis , doch de groei van c. pitayensis is belangrijk sterker.
Het aankweeken van deze cinchona-soort verdient dus wel
aanbeveling, op die hoogte namelijk waar de ledgeriana
niet meer of althans minder goed slaagt. Daar de weinige
niet geïsoleerde boomen geen zaden zullen leveren , waaruit
typische planten kunnen worden gekweekt, bestaat het
voornemen een enten-plantsoen van c. pitayensis tot stand
te brengen voor latere zaadwinning. Nu de aanplautingen
van officinalis gaandeweg voor die van c. ledgeriana plaats
maken , en de bij den handel zoo gewilde pijp basten van
c. officinalis, onder den naam van loyn of kroonkina
bekend , van de markt dreigen te verdwijnen , belooft het
aankweeken vau c. pitayensis zeer veel voor de toekomst,
en kan deze soort voor hoog gelegen plantages van veel
gewicht worden.
De aangehaalde bijlage CCC vermeldt verder nog een
9-tal analyses, verricht naar aanleiding van de vraag aan
welke temperatuur kinabast bij het drogen mag worden
blootgesteld. Uit het onderzoek bleek dat eene temperatuur
van 105° Celsius zonder gevaar kon worden bereikt, terwijl
bij eene temperatuur van 110° C. reeds eene geringe vermindering in het alcaloïd-gehalte viel waar te Demen,
welke vermindering sterk toenam door droging van den
bast bij eene temperatuur van 115° C. De voor deze proefneming bestemde bast werd eerst in de zon gedroogd en
daarna gedurende 24 uren aan temperaturen van 70° tot
120° C. blootgesteld. De vraag of de invloed dezer temperaturen dezelfde is bij toepassing op versch geoogsten bast
bleef nog een punt van onderzoek uitmaken.
Sedert September 1887 strekt zich de taak van den aan
de onderneming verbonden scheikundige ook uit tot het
analyseeren van monsters der te veilen basten, welke
onderzoekingen, ingevolge eene tijdelijke regeling (verg.
het verslag van 1883, blz. 184, en dat van 1886, blz.
167), in de laatste vier jaren hier te lande waren geschied ')•
De samenstelling van het Europeesch personeel der onderneming bleef onveranderd. In verband met het ter zake
medegedeelde op blz. 171 van het vorig verslag bracht de
directeur der onderneming in 1887 zijne standplaats over
van Bandong naar Tirtasari, terwijl bij gouvernementsbesluit dd. 13 December 1887 n°. 19 aan den tot dusver
mede te Bandong gevestigden adjunct-directeur Lembang
als standplaats werd aangewezen, waarheen ook het scheikundig laboratorium zou worden overgebracht. Het vaste
inlandsch personeel was bij het einde van 1887 eenigszins
talrijker dan het jaar te voren; het bestond namelijk uit
5 timmerlieden , 1 pakhuismandoor, tevens postbode, 29
mandoors, 236 boedjangs en 1 bediende bij het chemisch
laboratorium. In de behoefte aan daglooners kon over
't algemeen voldoende worden voorzien. Zelfs gedurende
de sawahbewerking ondervond de geregelde gang van
zakeu geen stoornis, omdat de plantsoenen allerwegen in
een zoodanigen toestand verkeeren dat eene tijdelijke
staking der veld werkzaam heden , voornamelijk wat grondbewerking en onderhoud betreft, van weinig of geen invloed
is. Bij het gevolgde stelsel van oogsten , waarbij voortdurend vrouwen en kinderen benoodigd waren voor het
schillen van den bast, deed het gebrek aan zulk personeel
zich gedurende den koffiepluk wel eens gevoelen , waardoor bet oogsten soms zoo al niet geheel moest worden
gestaakt dan toch aanmerkelijk werd vertraagd.
De uitgaven ten dienste der onderneming, gerekend tot
en met het vervoer van den bast naar Batavia, bedroegen
in 1887 f 131 168, waaronder aan traktementen van het

') De wjjze waarop het nemen van monsters voor de veilingsanalyses door den directeur der gouvernements-kina-onderneming
geregeld is, komt hierop neder dat tijdens de verpakking uit elke
baal van dezelfde partü eene belangrijke hoeveelheid bast wordt
genomen. Na goede vermenging wordt van de aldus over de geheele
party verkregen massa p. m. 1 K.G. bestemd als monster, van welke
hoeveelheid in het laboratorium het noodige voor de analyse wordt
afgezonderd. BJj verpakking van kleine partijen bast — van 1 I 3
balen — wordt tijdens de verpakking uit elke baal meermalen een
monster genomen.
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Europeesch personeel f 32 700 en aan i eis-en verblijfkosten
en schrijfbehoeften f 1586. Welke ontvangsten daartegenover stonden, zal eerst in het volgend verslag volledig
zijn op te geven , vermits de productie van 1887 tot dusver
niet geheel is te gelde gemaakt. In de eerste acht veilingen
van 1888 zijn namelijk van de bovenbedoelde productie van
351 656 K.G. nog slechts verkocht 277 459 K.G. n e t t o ,
welke hoeveelheid (waaronder ook de tegen betaling verstrekte monsters zijn begrepen) bruto heeft opgebracht
f 242 864,44, zijnde — berekend over de in veiling verkochte hoeveelheid van 276 275 K.G. — gemiddeld per
',', K.G. f 0,43".
ü e in 1887 te gelde gemaakte oogst van 1886, netto
uitgeleverd hebbende 260 012 K.G., heeft bruto opgebracht f 285 359,66 (dat is — berekend als voren — gemiddeld per V, K.G. f 0,54711). De daarop gevallen kosten
van afladiug, zeevervoer en verkoop hebben, blijkens
bijlage 0 0 , bedragen f 39 239,225. Rekent men hierbij de
kosten der kina-onderneming zelve, volgens het vorig
verslag (blz. 171) in 1886 bedragen hebbende f 124 368,40
(waaronder ook de uitgaven voor den afvoer van den oogst
naar Batavia), dan blijft als zuivere ontvangst der gouvernements-kina-onderneming over 1886 eene som over van
f 121 7 5 2 , 0 3 ' , waarbij nog te voegen is eene ontvangst
van f 1885 wegens den verkoop van zaden en enten. Men
houde hierbij in het oog dat de kiuaprijzen in 1887 zeer
laag waren. Terwijl de middenprijs van de veilingen ')
van 1886 (oogst 1885) nog beliep f 0,71 M per half K . G . ,
daalde die in 1887 (oogst 1886) tot f 0,54". Over elk der
acht veilingen van 1887 afzonderlijk was de middenprijs
(zie daaromtrent de gespecificeerde opgaven in bijlage DDÜ
hierachter) achtereenvolgens f 0,67 = , f 0 , 5 6 ' , f 0 , 5 7 ' ,
f 0 , 5 7 ' , f 0,55», f 0,49», f 0.41 4 en f 0,56'. Haarlaagsten
stand in 1887 vertoonde de kinamarkt bij de voorlaatste
veiling van dat j a a r , namelijk bij die van 20 October.
Toch was het toen verkregen middencijfer nog betrekkelijk
h o o g , hetgeen te danken was aan de goede prijzen die
voor enkele partijen pharmaceutischen bast werden bedongen , prijzen welke zich niet zoozeer regelen naar de
hoeveelheid alcaloïd in den bast aanwezig, maar die veeleer
door vorm en voorkomen van den bast worden bepaald.
Voor ledgeriana-bast liepen de bij die veiling verkregen
prijzen van f 0,22 tot f 0,63 per half K.G., zijnde gemiddeld over de geheele partij f 0 , 4 0 " per half K.G., doch in
de daarop gevolgde veiling van 8 December kon de ledgeriana-bast weder f 0,32 a f 1,08 behalen, dat is g e m i d deld voor de geheele toen aangeboden partij f 0,62 18 .
3*. Landbouwondememingen uitsluitend op contracten mcl de
bevolking berustende.
Suiker

fabrieken.

Waren in 1886 buiten contract met het Gouvernement
in werking geweest 52 suiker-ondernemingen, in 1887
beliep het aantal slechts 50. Van de 52 ondernemingen,
die in 1886 gewerkt hadden, staakten er twee voorgoed
het bedrijf, namelijk Ardjowinangou in Rembaug en Alkmaar II in Pasoeroean, en hielden er vier tijdelijk op te
werken , zijnde Waled en Kalimaro in Cheribou, Djodjogan
in Rembang en Srepaug in Bagelen. Daarentegen waren
er in 1887 vier vrije fabrieken, die in 1886 nog niet — of nog
niet als zoodanig — bestonden. De zes voorgoed of tijdelijk
estaakte ondernemingen, waarvan er 4 aan Europeanen en
aan Chineezen toebehoorden , deelden in de opgaven over
1886 te zamen voor 1485 bouws aanplant en 71 620 pikols
productie. Waled en Kalimaro hadden voor den oogst van
1887 wel gronden g e h u u r d en beplant (te zamen 175
bouws), maar dit riet lieten de ondernemers verwerken op
drie andere fabrieken in Cheribou, waarbij zij betrokken
w a r e n , namelijk op de vrije fabriek Tjigobang en op de
in contract met het Gouvernement werkende ondernemingen
Tersana en Tjiledoek. (Ook bleef in 1887 nog buiten werking
de reeds na afloop van den oogst van 1885 tijdelijk gesloten
Chineesche fabriek Tegalsari in Bagelen.) De 46 vrije
fabrieken (35 van Europeanen of naamlooze vennootschappen

f

i) Dos ongerekend de opbrengst der verstrekte monsters.
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en 11 van Chineezen) die in 1886 gewerkt hadden en in
1887 bleven werken , verkregen in eerstgemeld jaar van
14 890' bouws eene productie van 1 215 447 pikols, eu
in 1887 van 15 216 bouws eene productie van 1328 269
pikols, gevende , voor al deze ondernemingen dooreengenonien , over de 14 889* en 15212 bouws waarvan geoogst
werd, gemiddeld per b o u w : in 1886 81,63 en in 1887
87,32 pikols.
Oe vier van 1887 dagteekeuende vrije suikerfabrieken
waren ue vroeger op contract niet het Gouvernement gewerkt hebbende ondernemingen Ardjosari en Gaijam in
Pasoeroean , die van respectievelijk 183 en 280 bouws aanplant eene productie verkregen van 9429 en 19 500 pikols ,
zoomede 2 nieuwe ondernemingen , te weten Blimbing in
Soerabaija en Klampok in Banjoemas, de eene met 48 en
de andere (de eerste die in Banjoemas verrees) met 46
bouws a a n p l a n t , waarvan de productie beliep 2165 en
2500 pikols. (De drie laatstgenoemde behoorden aan Europeanen ; Ardjosari echter was in handen van Chineezen.)
Ook bij de vrije fabrieken is de gemiddelde productie
per bouw vooruitgaande. Was in 1885 en 1886 bet algemeen middencijfer achtereenvolgens 70,33 en 78,60 pikols
per bouw, in 1887 leverden de 50 fabrieken dooreengenomen 86,36 pikols per bouw op.
Uit bijlage EliE hierachter, waarin elke fabriek afzonderlijk wordt vermeld , kan blijken dat er 8 waren welker
gemiddelde productie per bouw tusschen de 87,83 en 99,59
pikols bedroeg, en 12 voor welke de gemiddelde productie
uiteenliep tusschen de 100 en 127 pikols; dit laatste cijfer
werd bereikt bij de fabriek Somobito in Soerabaija, t e r wijl de vijf fabrieken, die in productie op Somobito
volgden, w a r e n : Nieuw-Poerwodadi in Madioen met
119.53, Bagoe in Probolinggo met 119, Pokaan (of
Tandjougsari) in Bezoeki met 112.23, Tangoenan in Soerabaija met 109.75 en Poerworedjo (of P e r n i n g ) , mede in
Soerabaija, met 107.50 pikols per bouw.
Naar de uitgestrektheid harer beplantingen waren de 50
fabrieken te rangschikken als v o l g t :
Aantal
ondememingen,

Ondernemingen
van Europeanen.
ld. van
Chineeze

:,.j

15
13
7
3
8
4

Uitgestrektheid der
Laagste en hoogste
rietaanplantingen
gemiddelde
waarover de ondernemingen te beschik- productie per bouw.
ken hadden.
400 ft 609 bouws
300 „ 390 ,
200 „ 280 „
46 , 197 ,
150 „ 357 ,
3 „ 89 .

23.605a 119.535pikols
61.37% 127.00 „
44.00 „ 93.32 „
45.10% 59.10' „
40.69% 84.84» ,
20.00 „ 35.70 „

Over het algemeen leverde de irrigatie van de beplantingen geen bezwaren op. Alleen de fabrieken Kemantren
en Maribaija in Tagal ondervonden moeilijkheden bij de
verstrekking van irrigatiewater. Ten einde zich van de
hulp van liet bestuur te verzekeren , hebbeu de ondernemers de met de verhuurders der gronden gesloten overeenkomsten doen registreeren. Ook richtte in Tagal deserehziekte groote verwoesting a a n , zoodat een deel van de
aaiiphintingen het vermalen nauwlijks waard was. Bovendien werden de aanplantingen van de fabriek Lemahabang
in dezelfde residentie in den aanvang van 1887 door zware
baudjirs geteisterd.
Vrij algemeen lieten de fabrikanten de van de bevolking
Bebaarde gronden door eigen werkvolk of bij aanneming
beplanten. Bij uitzondering werden in Cheribon , Soerabaija
en Pasoeroean met de verhuurders van de gronden tevens
overeenkomsten aangegaan voor de levering van riet. In
('lieribon , J a p a r a , Probolinggo en Madioen werden, b e halve s a w a h s , ook tegalgronden g e h u u r d , in Bagelen
alleen tegalgronden en ia de overige gewesten uitsluitend
sawahs.
tn Tagal was in 1887 voor Europeesche rekening eene
nieuwe fabriek in aanbouw, Boemiiiijoe genaamd en g e legen in het district van dien naam , terwijl in Kediri de
vroegere tabak.sonderneming Brendjoek in het district
Djambeau door den Chineescheu eigenaar voor suikerfabriek
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zou worden ingericht. De vroeger op contract met liet

1886.

Gouvernement gewerkt hebbande suikeronderneming Dankbaarheid ui het distriet ürati der residentie Pasoeroean zou
in 1888 als vrije fabriek in werking komen. In 1H87 was
deze fabriek , die inede aan een Chinees toebehoort, niet
aan den gang.
T a b a k s o u d a r D e in i n g e 11.
Blijkens liet vorig ver.-l.ig (blz. 172) wareu in 1886 op
Java — buiten de Yorstenhmden . de particuliere landerijen

en de erfpachts- en hanrperoeelan — 47 tabaksondernemingen in werking eu ;> ty'Uelyk gesloten geweest. Hij 3
van deze laatsten Werd in 1887 het be irijf hervat, 2 bleven
nog gesloten en de 3 andere , i: unelijk ile in Kediri gelegen ondernemingen Eppo Djambean , Kotia en Brendjoek,
hielden op te bestaan '). Uit laatste was ook liet geval met
2 van de eerstbedoelde 47 ondernemingen , te weten met
Djeroekkoewee in Probolinggo en Soekoredjo (of Pelem) iu
Kediri, terwijl nog een 3-tal van d e n in 1885 gewerkt hebbende ondernemingen in 1887 tijdelijk het bedrijf staakten.
Er werkten dus in 1887 van de reeds vroeger bestaan
hebbende ondernemingen 45, terwijl er 5 tijdelijk gesloten
waren , manr 11 nieuw opgerichte ondernemingen begonnen
het bedrijf voor 't eerst, en wel 2 (zonder naam) in Pasoeroean, 5 (met namen Maisan , Boender, Tompeug,
Djember-Tabakniaatsobappij en Soembertengah) in Bezoeki,
1 (Goelon geheeten) in Kadoe eu 3 (waarvan 2 zouder
naam en 1 Galoewau genaamd) in Kediri. Splitsing en
samenvoeging van ondernemingen had weder plaats, maar
het een woog tegen liet ander op, zoodat daardoor in het
totaal der ondernemingen geen verandering kwam.
Vier van de 61 ondernemingen waren in handen van
Chineezen.
Wat den bloei der tabaksindustrie in 1887 betreft,
luiden de ontvangen berichten het gunstigst ten aanzien
van Bezoeki. De uitkomsten van den verwerkten oogst
waren daar, zoowel wat qualiteit als quantiteit betrof,
zeer bevredigend , eu voor het product werden hooge prijzen
op de Europeesche markt behaald. (Verg. ook wat nopens
Bezoeki is gezegd in bijlage B van dit verslag.) De hoofdsoort , die in Bezoeki geteeld wordt, is de Kadoe-tabak.
Bij wijze van proef werd evenwel op de onderneming
Djember bijna uitsluitend Deli-tabak geplant. In Banjoemas
verstrekken de ondernemers kosteloos aan de planters zaailingen van Deli-, Kadoe-, Manilla- en Djember-tabak.
Ook enkele ondernemers in Probolinggo zorgden voor plantmateriaal.
In Soerabaija en Madioen verkregen de ondernemers het
product wederom door eigen beplanting op van de bevolking gehuurde gronden. Ook de ondernemer van Taloen
in Kediri liet, bij wijze van proef, voor eigen rekening
tabak op ingehuurde gronden planten. Overigens verschaften zich de ondernemers het product door opkoop vau
de bevolking; in Pasoeroeau uitsluiten 1 in drogen staat.
In dit laatste gewest en in Madioen viel de hoedanigheid
van het product zeer middelmatig u i t , hetgeen o. a. toegeschreven werd aan de lang aanhoudende regeus iu het
voorjaar van 1887. Uit Soerabaija wordt bericht dat de
bevolking aan de teelt meer zorg begon te besteden, hetgeen reeds niet zouder invloed was gebleven op de hoedanigheid van het geoogste product.
De ontvangen opgaven omtrent de in 1887 verkregen
productie, verzameld in bijlage F F F hierachter, hebben
betrekking tot 50 van de 56 ondernemingen die in 1887
aan den gang waren. Uit die opgaven blijkt, dat er weder
slechts 21 ondernemingen waren die geen ander product
dan bladtabak verwerkten ; dat bij 23 ondernemingen (5
meer dan in 1886), behalve bladtabak, ook krossok werd
opgekocht, terwijl een 6-tal ondernemingen (4 meer dan
in 1886) zich uitsluitend tot den opkoop van deze laatste
inferieure soort bepaalden.
Voor elk gewest vindt men de in 1886 en 1887 verkregen uitkomsten getotaliseerd iu bet volgend staatje.

i) Kotta werd echter in eene fabriek voor het zuiveren van kapok
en Brendjock in cene suikerfabriek herschapen.

Aantal
ondernowaartoe
GBWESTKN. de nevenstaande
productie-cijfers
betrekking
hebben.
Soerabaija. .
Pasoeroean .
Probolinggo.
Bezoeki . . .
Banjoemas .
Kadoe....
Madioen. . .

1
1
a) 17
5
9
4

Aantal
Verkregen
Verkregen
hoeveelheia tabak onderne- hoeveelheia tabak
mingen
(in K.G.).
(in K.Gh).
waartoe
denevenstaande
producBladBladKrossok. tie-cijlern
Krossok.
betrektabak.
tabak.
king
hebben.
35 000
1 1(!7 862

«t

9

T e zamen

41
G

343 750
247782 5

t

2 034 000 1642 500
343 685
50 040 5

1

Kediri . . . .

1887.

t

648 339

t

275 625

1 228 886 2 559 704

t

t

1
3
14
5
15
3
1
1
IS
1
50
6

40 000
73 750 208 312'
585 876 342 121»

t

t

t

t

2 904 000 1880 000
545 000 75 000
30 000
6 348
564 250 466 250
4 749 224 2 971684

~*6 788 590~~

t

t

7 720 908

a) Siloeman en Wonomerto tellen hieronder als zelfstandige inrichtingen, hoewel zij in 1886 slechts als onderdeelen van de onderneming
Bades gewerkt nebben.
b) Waar men een ■f vindt ingevuld, zijn geen opgaven nopens de
productie ontvangen.

Wat de door de ondernemers bestede prijzen betreft,
vindt men opgegeven dat, naar gelang van de qualiteit,
per 1000 planten werd betaald : in Probolinggo f 8 af 24,
in Bezoeki en Madioen f 10 & f 2 0 , in Banjoemas gemiddeld p. m. f 8 en in Kediri f 5 & f 10. Alleen voor Probolinggo is bovendien nog vermeld hoeveel de planters
voor krossok konden bedingen. Evenals in 1886 werd die
tabak aldaar met f 3 a f 8 per pikol betaald.
In Bezoeki werden bijna alle met de bevolking gesloten
overeenkomsten geregistreerd (verg. ook wat ter zake gezegd is op blz. 91 hiervóór). Uoor de kleinere ondernemingen iu dat gewest werden aan de planters voorschotten
verleend; ook de ondernemer in Madioen bracht het voorschotten-stelsel in practijk.
Andere

ondernemingen.

Ondernemingen voor de uelt of den opkoop van padi en
tweede qewassen. In de Preanger Regentschappen , waar in
1886 23 rijstpelmolens in werking waren , klom dat aantal
in 1887 tot 3 1 , die te zamen afleverden 64 673 pikols
rijst, tegen 45 620 pikols iu 1886. De ondernemers, allen
Chineezeu, verkregen die padi door opkoop van de bevolking. Ook in Krawang nam in 1887 het aantal rijstpelmolens toe; buiten de particuliere landerijen en de erfpachts- en huurperceelen vond men aldaar 21 van deze
inrichtingen , zijnde 6 meer dan in 1886. Die 21 molens
waren allen in handeu van Chineezen, en verwerkten 156490
pikols padi tot 71 342 pikols rijst, terwijl in 1886, bij de
toen gewerkt hebbende 14 molens, uit 67 700 pikols padi
waren verkregen 34 400 pikols rijst. Elders op Java schijnen
geen nieuwe rijstpellerijen te zijn verrezen. De in 't vorig
verslag bedoel Ie rijstpelinrichting nabij de hoofdplaats
Soerabaija staakte in 1887 het bedrijf. En van de beide
andere, waarvan toen melding werd gemaakt, een stoomrijstpelmolen in Cheribon , en een dito te Pasoeroean, zijn
ook thans weder geen productie-opgaven ontvangen;
eerstbedoelde moet in 1887 op ruimere schaal zijn ingericht geworden.
Nopens de exploitatie van de twee cassavemeel-fabrieken
(één in Cheribon en één in de Preanger Regentschappen)
zijn geen bijzonderheden gemeld.
De in Kadoe voor rekening vau eene naamlooze vennootschap geëxploiteerde onderneming voor de bereiding
van katjang-olie en boengkil was gedurende een groot
deel van 1887 gesloten. In Pasoeroean kwam, behalve
de in 't vorig verslag bedoelde katjang-olie-fabriek, nog
eene andere soortgelijke inrichting in werking. Beide

BUlage C.
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fabrieken werkten evenwel met weinig succes. De k a t i n n g -

olu'inolcn te Bandong(PreangerBagentschappenj bleef nog
altijd gesloten. Daarentegen werkten aldaar talrijke katjangoüeslngerijen met. goed gevolg.
De eigenaar van de onderneming Ketawang in Pekal o n g a n , voor de teelt van padi, katjang-tjina en ketellapohon , bepaalde zich in 1867 alleen tut het planten van
ketella-pohon en mengkoedoe. Hoeveel de verkregen productie bedroeg, is niet opgegeven.
Indigo-ondernemingen.
In 1887 waren 10 uitsluitend op
vrijwillige overeenkomsten met de bevolking berustende
indigo-ondernemingen in werking, waarvan 3 (Tjaroeban.
Tegowangi en Plusso) aan naamlooze vennootschappen , 4
(Ma.-iu, G e g e r , Semen en Garoem) aan Europeanen en 3
(Pielen, Kadjoet en Soembernilo) aan Chineezen toebehoorden.
Uit het volgend staatje kan blijken (voor zooveel is
opgegeven) hoeveel bouws aanplant in 1886 en 1887 werden
verwerkt, zoouiede het bedrag der in. elk van die jaren
verkregen productie.
1886.
ONDERNEMINGEN.

Residentie

Aanplant Productie Aanplant Productie
(in
(in
(in
(in
bouws).
K.G.).
bouws).
K.G.).

I'ekalangaii.

Hasin (of Pandansari). .
Pielen
Residentie

1887.

nipt opgegeven,
id.

4 671

id.

1326

id.

2 046

100

3 000

125

4 6875

70

2 600

7 000

niet opgegeven,
id.

niet opgegeven.
11415

Samarang.

Radjoet
Residentie Pasoeroean.

Soembernilo (of Pandaan
Gelang)
Taloen a)

2.]
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ger Regentschappen bezit de bevolking eigen theeaanplantingen , waarvan zij het tuitte product aan bedoelde
ondernemingen verkoopt. Up deze wijze verkregen in 1887
Je ondernemers van Waspadaen die van Tjiiiangrati-Tjiseda
respectievelijk 44 750 en 30 500 K.G. (in bereiden staat).
Ook bij Sindangsuri en bij Puraknnsalak werd in 1887 op
die wijze de eigen productie dar 00 lernemingen aangevuld ,
maar nopens ue verkregen hoeveelheden zijn geen volledige
opgaven ontvangen. In de meeste gevallen laten deze o p koopers zich ook eenigermate met het toezicht op de bedoelde theeplantsoenen in. De bij Waipada van gronden
buiten de onderneming opgekochte hoeveelheid wordt gezegd
afkomstig te zijn vau 200 bouws.
Inrichtingen voor het lereiden van de koffie der bevolking.
Wat van deze industrie te melden v a l t , heelt reeds eene
plaats gevonden op blz. 200 hiervóór.
4*. Landbouw op giowlen door liet Gouvernement in erfpacht of
in uuur afgestaan.
Het aantal ondernemingen np in erfpacht bezeten gronden
bedroeg bij het einde van 1887 6 0 0 , tegen 501 volgens
de opgaven van 31 December 18«6. Het getal ondememin./en op in huur uitgegeven gronden verminderde met
1 , door de conversie der buuronderneniing Poeloe Pandjang
(verg. blz. 96 hiervóór), ten gevolge waarvan bet aantal
huurondernemii'gen bij het einde van 1887 9 bedroeg ' ) .
Het aantal erfpachts- en huurperceeleu , tot de bedoelde
600 en 9 ondernemingen beho>rende, bedroeg 99i ; zij
besloegen te zamen eene oppervlakte van V90 090 bouws.
Daarvan waren 241469 bouws (in 891 perceelen) als woeste
gronden in erfpacht uitgegeven, 4 2 1 8 5 bouws (in 87
perceelenj aanvankelijk in huur en later in erfpacht afgestaan , en 6436 bouws (in 13 ') perceelen) in buur u i t gegeven.
Volgens de hierachter gevoegde bijlage G G G , die een
overzicht bevat van de uitkomsten van den landbouw op
de verscidllende ondernemingen , waren er :
411 ondernemingen, groot 218 773 bouws, waar één of meer cultures werden gedreven;

Residentie Madiocn.

Geger

120

3 800

100

3 600

Tjaroeban

180

4000

213

7 700

Semen

170

6 000

176

6 000

Tegowangi

170

6 500

270

7 500

Garoem. . '

100

2 500

145

4 250

Plosso

156

5 250

236

_ 9 025

18

5 710 bouws , niet voor eigenlijke
landbouwdoeleinden be.-temd,
of vroeger in exp citatie geweest maar sedert écu of
meer jaren tjjdelijk ilan wel
voorgoed verlaten, en

180

65 607 bouws, waar aan de ontginning pas ol nog in het geheel
niet de hand was gelegd.

Residentie Kediri.

46 647

56 223*

a) Deze fabriek, welke vroeger voor de verwerking van suikerriet, doch in 1886 voor de bereiding van indigo had gediend, werd
tegen het einde van genoemd jaar voor afbraak verkocht.
De ondernemers verschaften zich bet product door eigen
beplanting op van de bevolking gebuurde gronden. Bij de
onderneming Soembernilo in Pasoeroean werden ook voor
de bewerking van de gronden overeenkomsten met de
bevolking aangegaan. De kisten van bewerking kwamen
aldaar op ongeveer f 20 p.<r bouw te staan , terwijl de
grondhuur f 25 per bouw bedroeg.
Ten aanzien van de overige ondernemingen vindt men
alleen opgegeven , dat de huurprijzen per bouw bedroegen
in Pekalongan tusschen f 19 en f 2 2 , in afadtoen toetenen
f 17 en f 2 0 , en in Kediri tusschen f 16 en f 25.
Vanille-teelt. In overeenkomst met particolieren schijnt
deze teelt door de bevolking niet gedreven te worden.
Alleen is weder gemeld dat e: kele inwndache hoofden in
de Preanger Regentschappen op hum e erven vanille-aanplantingen beziiten, waarvan de gezamenlijke opbrengst
in 1887 zou hebben bedragen 46 K.O., tegen p. m. 82'/,
K.G. in 1886.
Opkoop van thee. In deD omtrek van sommige op erfpachtsgronden gevestigde tbeeonderuemingen in de PreanHandelingen dor Btaten-OeneraaJ. Bijlagen. 1888-1889.

609

290 090 bouws.

W a t de laatstbedoelde 180ondernemingen betreft, dient
echter opgemerkt te worden dat daaroLder ruim een 40-tal
begrepen zijn waaromtrent over 18S7 of zelfs over 1886 en
1887 geen gegevens bij bet bestuur zijn ingekomen, zood.it
de meledeeling dat zij nog niet of pas in ontginning waren
l.lootelijk berust op berichten van 1885 of 18«0. link.!e
van bet 40-tal hadden in laatatgemeld jaar reedt Benige
gewassen voor de inlandfcbe n arkt opgeleverd. Het meerendeel oer bedoelde D<0 ondernemingen dugteekei de van
de laatste drie jaren . namelijk 43 (te zamen gr..< t 15 3Ö6
bouws) van 1 8 ^ 5 , 27 (te zamen groot 7388 bouws) van
1886, en 45 (te zamen g r o j t 16 707 bouws) n n 1887.
Van de overige 65 (te zamen groot 26 155 bouws) waren
de gronden ree Is uitgegeven in de jaren 1677 t/m 1884.
Uit het volgende overzicht kan blijken in welke gewesten de aanwezige on lernemingen werden aangetroffen.

') De drie gedeeltelijk uit huur- en god' cltc lijk uit erfpaehtsgronden bestaande ondernemingen Argalai.gu 11'ie.inger Kegeiitsehappen) , Getas (Samarang) BB Papnh (Kediri) zijn hier niet nu degerekend, maar begrepen onder eerstvoimeld totaal van 600.
*) Hiervan bchooren 3 perceelen, te zamen uitmakende 565 bouws,
tot de in noot 1 bedoelde erfpachtsoudernemingen.
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Aantal lal»*<Uin§t% bjj het einde van 1887 :
in
OEWESTKN.

't geheel

aan
wezig

waar
waar
sleehts meer dan
één
één
cultuur cultuur
werd
werd
gedre
gedre
ven.
ven.

7
1
6

o
1
1

3

175
7
4
24
48
6
10
109
25

<•) 64
4
2

60
2
13
25
») 2
2
11

16
18
113

10
f) 19
3
6
54
9
(i
1
I
9
15
67

Te zamcn.

609

265

146

Over 1886 wa
ren de cjjfers.

571

262

136

Bantam . . .
Batavia . . .
Ktawaag . .
Preanger Re
gentschappen
Cheribon . .
Tagal . . . .
Pekalongan.
Samarang. .
Japara. . . .
Soerabana. .
Pasoeroean.
Probolinggo
Bezoeki. . .
Banjoemas .
Bagelen. . .
Kadoe. . . .
Madioen. . .
Kediri. . . .

BI
I
7

waar do
niet voor ontginning of waar aan de
ontginning
eigenlijke
beplanting
landbouw hetzij tijde pas of nog in
't
geheel niet
doeleinden lijk, hetzU
bestemd. voorgoed ge de hand was
gelegd, a)
staakt was. a>

a) Zie in bjjlage GGG hierachter de rubriek M.
b) In de opgaaf is nog begrepen het perceel Genteng,
dat wel is waar, ten gevolge van cxocutorialen verkoop,
in Februari 1887 weder Ma den lande was teruggekeerd ,
maar waarvoor zich een nieuwe gegadigde heeft voorge
daan , te wiens name de gronden echter nog niet waren
ingeschreven.
c) Hieronder Argalinggn, waar nog eenige koffieplantsocucn voorkomen , die echter niet meer geregeld worden
onderhouden. De groi.deu dezer onderneming dienen hoofd
zakelijk tot weideplaats.
rf) Hier worden bedoeld vjjt' ondernemingen welker gron
den uitsluitend als weideplaats gebezigd worden, met namen
Arstralina, Panar.iwoean, Soekabrenti IOI Baros), SoekangAngon en Tjincrocs, zomiede Sindanglaja, welke laatste
gronden eene aanhoo'igheid uitmaken van het gezondbeidsetablisseinent Sindanglnija.
e) Op de/.e onderneming tKandoesanga) wordt zoowel
de klapper- als de lioutciiltuur gedreven. Een gedeelte van
het terrein wordt door vi*chvjjvers ingenomen.
/ ) Op één dezer ondernemingen (Pasebettan), voor de
rijstcultuur gebezigd, zijn ook vischvijvers aang. legd.
o) De onderneming Blorok, welke uitsluitend tot woon
verblijf dient.
//) Hieronder de klapperonderneming Poeloe Pandiang,
waar nu ook tot <!e mengkoedoeeultuur is overgegaan.
t) Deze onderneming (Aren Maron) is uitsluitend voor
de veelökkern bestemd.

r>

3

61
1

rf) 6

ï

1
2
43
16
18

n

8
ï

7

3
29

»
16
10

180

19

147

AANMERKINGEN.

609
571

Het aantal ondernemingen in handen van r.aatnlooze
Omtrent de productie van de erfpachts- en huurondervennootschappen steeg in 1887 van 94 tot 108. Daarvan netningcu over 1887 vindt men hieronder recapituleerende
telde men er o. a. in de residentie Preanger Regentschappen opgaven, waaruit tevens blijkt van hoeveel ondernemingen
37, in Pasoproesm 24 en in Kediri 25. Het aantal van de bij het bestuur ^een opgaven nopens de verkregen oogsten
geheel of ten deele ten name van Chineezen of inlanders zijn ontvangen (hetgeen door bet teeken f is aangegeven)
staande ondernemingen Indroeg 46 (40 hehoorden uitslui en vi.n hoeveel ondernemingen de aanplantingen nog te
tend aan Chineezen, 'i uitsluitend aan inlanders en 3 aan jong waren o:n reeria product af te werpen.
Europeanen en Cliineezeti gezamenlijk).
Op hlz. 94 hiervoor is reeds gewag gemaakt, van hetgeen
Ondernemingen die reeds
Producten
in 1887 en later door c!e Kegtering gelaan is tot vermin
bestonden vöór het in
Later gevestigde onder
werking treden van de
nemingen.
dering der lasten zoowel voor nieuw te vestigen als voor
waartoe de
erfpachtsverordeningen, a)
ree Is bestaande erfpachtsondernemingen op Java. Deze
opgaven
laatsten zullen namelijk gebaat worden , te rekenen van
1 Januari 1888 af. door de afschaffing van het hoofdgeld
Aantal
betrekking Aantal
onder
onder
voor de op de erfpachtsgrouden gevestigde arbeiders, en
Productie.
Productie.
nemin
nemin
hebben.
sommige der reeds bestaande ondernemingen ook door
gen.
gen.
langeren vrijdom van verponding. Deze maatregelen gelden
tevens voor nieuw te ves'igen erfpachtsondernemingen , aan
56
h) 34 913 pikols
152
r) 90 202 pikols
■welke bovendien ten goade komt de voorgeschreven mati
46
t
ging in den op te leggen canon '). Over eene vermindering Koffie. . . , 93
t
28
nog geen productie
van het vrachttarief der staatsspnorwegcn voor thee en
nog geen productie
130 444 K.G.
kinabast, welke verlaging meer bijzonder in her voordeel
39
728 700 K.G.
23
strekt van de ondernemingen in de Preanger Regent Kinabast. . '
t
t
nog geen productie 43
nog geen productie
schappen , zie men blz. 146 hiervóór.
In het verkrijgen van werkvolk ondervonden de onder
11 rf) 1241907 K.G.
3
113 773 K G .
t
7
nemers jreen moedijkheden. In welke mate het getal arbei Thee . . . i 5
t
1
nog geeu productie
4
nog geen productie
ders bij de verschillende ondernemingen uiteenliep. kan
worden gezien uit de reeds aangehaalde bijlage GGG. De
4
29 094 K.G.
11 •) 313 373 K.G.
hoogste dagloonen , die in 1887 betaald werden , bedroegen Tabak . . j n
1
n
t
f 0,4'» (Soerabaija), f 0,35 a f 0,45 (Pasoeroean) en f 0,40
1850 pikols
1 <j)
a f 0,50 (Probolinggo), de laagste f 0,15 ft f 0,25. Op Suiker . . J 52 /") 117 675 pikols
1
l
taak werkende kunnen de arbeiders soms f 0,70 a f 0,80
t
63 K.G.
375 K.G.
1
1
■per dag verdienen. De maandloonen bewogen zich tusschen
9
t
t
f :; en f 15 ; soms werd ook rijst verstrekt. Mandoors ver Cacao. . . ] 1
15 nog geen productie 10 nog geen productie
dienen f 10 a f 20. Op sommige ondernemingen in Pasoe
roean vindt men inlaudsche machinisten op een maandgeld Indigo . . 1
4
13 745 K.G.
1
van f 40.
*
■
t

i

') Over de reeds vroeger behandelde, maar toen in ontkennenden
zin beantwoorde vraag, of er sprake zou kunnen zijn oui ook voor
reeds in erfpacht uitgegeven pereeelen, met wjj/.iging van de sedert
een meer of minder groot aantal jaren tot uitvoering gekomen over
eenkomsten, verlaging t a a erfpachtscanon toe te staan, is een nieuw
overleg met de Indische Kegeering geopend. De Indische adviezen
zijn echter nog niet ontvangen.

16
14 900 pikols
22 318 pikols
7
4
3 i
i
a) Dit zijn allen ondernemingen die gevestigd z(jn op gronden
welke thans in erfpacht worde.i bezeten , na vroeger in huur te
zjjn ■fifilinn geweest, Of welke nog ia buur worden bezeten. Waar
sommige van deze o <l riicmingeii met later uitgegeven nieuwe
pereeelen zijn uitgebreid, wordt natuurlijk ook de productie van
laatstbedoelde gronden hier mcdc;rerckend.
Padi .

.

. |

t

.
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li) 31 860 pikols afgewerkte kofflo en 3047 pikols in de noornsrhil
(dc/.i' l u i s t e hoeveelheid va» 1 oiid"rnemin;; i.i li intuin, 1 in S.iin n in;', 1 in Pasoeroean en 1 in Kciiiril.
e) 79 035 pikols afgewerkte koffie en 11 107 pikols in de hoornschil (deze laatste hoeveelheid van 1 onderneming in de Trean^er
Regentschappen, 1 in Cheribon, 1 in Pekalougan, 7 in PMMfOSM ,
2 iu Probolinggo en 1 in Kadoe).
d) Voor 2 ondernemingen (Tjinangran en Waspada) is onder de
opgegeven hoeveelheid thee ook begrepen de opbrengst van eigen
aunplantingen der bevolking (op gronden niet tot de ondernemingen
behoorende).
e) Uiervan 26 000 K.O. krossok, verkregen b(j I ondernemingen
in Hezoeki.
f) Ten aanzien vin 1 onderneming blijkt niet van hoeveel bouws
aanplant de opgegeven productie (50 000 pikols) verkregen werd.
De 4 andere ondernemingen, die gezamenlijk cene productie hadden

I-s
£ ai

bh

Gewesten.

.S
a.55
c

-

4) e
■o ©
k >

H!
Bi
fcT

a

V
E
es
1-5

u

Productie

0

-

c

r~ c ■ —

JH lil

Pikols.
1886
1887

Batavia. . . 1885

5
5
5

4
4
5

„

_

Productie.

2
2
3

M

11

11

11

11

11

11

11

11

1
1
1

38 500
M 97»i
5C783

•1

11

11

i '

11

n

11

11

11

M

11

H

11

11

11

11

11

11

11

11

1
i
2

1
1
1

15
20
35

1886

40
43

29
32

5 136
9 790

64
68

22
30

183 372
447 i u . ;

21
25

18
20

1 538 80!»
2 18G 008

1887

45

16

2 158'/)

74

34

682 108

28

11

i 037 683

Cheribon . . 1885

2
2
2

1
2
2

724
1 665
39»

3 500

1
1
1

1
1
1

80 000
45 000
3t>2!4

13
14
14

11
8
13

4 260
6 384
2 910

.,
11

33
33
37

32
33
32

23 880
17 285
146u5'/j

Samarang. . 1885
1 86
1887

Japara. . . . 1885
1886
1887

Soerabaija . 1885
1886
1887

Pasoeroean . 1885
1886
1887

Probolinggo 1885
1886
1887

Bezoeki. . . 1885
1S86
1887

1
1

12 500
7 612
4 900

11

11

n

11

n

11

.
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11

11

11

11

11

11

11

11

11
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t

11
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2
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11
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2
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11

11
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1
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74 605
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94 000
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9
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Bantam. . . 1885

Op K>mwige 0:1 l e r n e m i n g e a teeld.; m e n ook k r u i d n a g e l e n ,
' m u s k a a t n o t e n , p e p e r , gDinelasiiek , m e n g k o e d o e , k l a p p e r en vTUCbtboomeu , k a p o k , g r o e n t e n en t w e e In g e w a s s e n .
Ben d r i e j a r i g g e w e s t e l i j k o v e r z i c h t v a n d e n oogst d e r vijt
| hoofdgewateen op dfl erfpacht*- e n h u u r o n d e r n e n i i n g e n ,
I voor zooveel namelijk die o n d e r n e m i n g e n betreft w a a r o m t r e n t
I bij liet b e e t u u r o p g a v e n zijn o n t v a n g e n , v u l g t hieronder.

» a

111
gss
— &.
0

ti) D> opgegeten prodaetle werd verkregen van 40 bouws riet;
de gemiddelde opbrcugit per bouw beliep derhalve ruim 46 pikols.

waartoe
e-opgan.

a

nemingen
cultuur g

0

oo boowi unpbjntiDcea der bevolking. Dooreen leaoawn werd dus
! geniidilelil ruim 74 pikols suiker per DOUW t: -maakt.

K I N A B A ST.

waartoe
e-opgan.

KOFFIE.

van 67 075 pikols, beschikten over een eigen aanplant (opdehuurBfl cr.p 'c!il-g.M'.il'n. va i 186 bOHWl 80 over 3"6 linuws van de
bevolking gehaarde gronden, terwul voorts nng beschikt werd over
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H
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1
2
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1
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50 000
35 037
96 885
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21
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1 847 309
2 527 984
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31

14

1 355 680 1

16

15
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208 037
Ü2217K.G.
en COOkrandj.
342 467

11
11

11

37 045
40 385
55
.108 453
^ 1 2 4 285
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9
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kolom doorgaans veel hooger ia dan het cijfer in de volgende kolom moet hieraan worden toege—
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schreven dat bij vele koffie- en kina-ondernemingen de aanplan tingen nog te jong waren om reeds product af te werpen, terwijl ook van
leracheidene ondernemingen nopens <!e uitkomsten der exploitaue geen opgaven zijn iugekuinen.
i) Hieronder voor 0 oudernemiugeu 2316 püiolu koftie in du hoornsckil.
c) Van nog 2 andere kina-ondernemingen waren opgaven nopens de productie ontvangen, maar do hoeveelheden zijn hier niet ingevuld'
als kennelijk onjuist.
d) Hieronder voor 11 ondernemingen 1 7 404 pikols koffie in de hoornschil.
e) Volgens handelsopgaven zouden in 1880 en 1887 te Amsterdam voor particulieie rekening zijn geveild de volgende hoeveelheden kinabast
(vermoedelijk product uit de oogsten ian 1885 en 1886): in 1H86 435 000 en in 1887 050 UUO K G . , naar de soorten ver.lield aldus: in 1886
Ml nOO K.(i. ledg. riana-bast. 55 UUU K.O succirubra . 59 0"0 K.G. officinalis, 311000 K.G calisaya, en in 1887 respectievelijk 501 000, S6 000,
28 000 en 35 000 K.O. In beide jaren waren de geveilde purtijen hoofdzakelijk afkomstig van de hierbedoelde erlpachtsondernemingen, maar ten
deele ook van particul ere landerijen in West-Javu en van huuroudernemingen in de Vorsteulanden.
f) Ten deele afkomstig vat. aanplantingen buiten de erfnachU- of huurgronden.
J) Hieronder voor 17 ondernemingen 14 214 pikols koffie iu de hoornschil.
k) Als onder./. De voor 1886 opgegeven productie van 124 285 pikols suiker is nog met p. m. 6000 pikols te vermeerderen, als bij de huuronderneming Tanah Lajapan of B.iediradja in Cheribon verkregen van rietnanplautingen op van de bevolking gehuurde gronden. Daar de eigen
gronden dier onderneming alleen voor de rijstcultuur gebezigd worden, is zij niet opgenomen onder de suikerondernemingen in dezen staat
bedoeld.

5°. Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.

een Arabier en van een Chinees. Vandaar dat het getal landerijen,
aub A en B vermeld, verschilt met de opgaaf in 't vorig verslag.

In het volgende overzicht zijn de gebruikelijke gewestelijke opgaven nopens de uitgestrektheid, het zielental en
de verpondingswaarde der particuliere landerijen op Java
bijeengebracht.

b) De opgaven waarbij men een * geplaatst vindt, berusten op
verbeterde of vollediger gegevens.
e) Deze som (die overeenkomt met de in 't vorig verslag genoemde
som voor 96 landerijen) moet verminderd worden met de verpon
dingswaarde waarop bet in 1887 op een Arabier overgegane land
was getaxeerd (verg. noot a). Hoeveel die waarde bedroeg, is echter
niet gemeld.

Geschatte waarde der
Aantal landerijen, naar welke de
Uitge
opgeaanslag in de verponding
strekt
zetenen
was berekend
lande heid der
bij
bet
landerijen
einde
van
rijen. (in bouvrs).
voor 1886.
voor 1887.
1*87.

Aantal
GlWÏSTBN.

A.

IiANDEBIJEN

VAK

d) De in 't vorig verslag opgegeven verpondingswaarde, ad 1400000,
heeft sedert verandering ondergaan.
e) Deze som heeft betrekking tot de in 't vorig verslag bedoelde
186 landerijen, zijnde de verpondingswaarde van het in 1887 op
een Chinees overgegane land (zie noot a) thans niet bijgeteld.

EUBOPEANÏN.

48 051 f 1 0 2 5 000
42 795
Bantam . .
2
Batavia . . a) 95 41*520174'/, 435 386 c) 2 0 342 769
i
138 573
2 200 000
300 000
Krawang .
3 468 907
Cheribon
.
1 257 240 130 240
12 307 if)
600 000
3 497
Tagal. . .
1
1 234 900
13 532
24 238
Samarang .
12
*1 472
7 980
706 200
*7
Soerabaija .
851
3 268
700 0 0 0
1
Pasoeroean.

f 1
19
2
3

025
899
200
468
424
1 219
756
700

f) Ook deze som is onveranderd uit het vorig verslag overgenomen,
ofschoon zjj, in verband met de onder noot a bedoelde mutatiën,
geen betrekking heeft tot dezelfde 40 landerijen die tbans sub C
zijn bedoeld. Gegevens ter verbetering zijn hier te lande niet voor
handen.

000
479
000
907
000
900
000
000

Op de verschillende particuliere landerijen werden in
1886 en 1887 door de opgezetenen de navolgende uitgestrektheden (in bouws) met padi beplant:

f 3 0 1 7 7 776 f 29 693 2 8 6
B.
Batavia .
Krawang
Samarang
Japara .
Soerabaja

. a) 187
1
.
19
.
.
2
*23
.

Particuliere landerijen in:

LANDEBIJEK VAK CHINEEZEN.
* 328
86
5
2
♦4

Batavia .
Samarang
Soerabaija

* 22 333
1442
*628

40
5
•12

24 403

,

36 200

„

39 754

„

Cheribon

42 766

B

44 678

„

2 000

,

2 300

,

Samarang
Soerabaija .

152456'/» „

14158

„

352

„

202

„

1559

„

1677

„

470

-

490

.

.

14 265'/, „

56 553 f /)1 580 730
6 706
540 280
7 702
565 200

f 1 680 990
540 280
577 800

Pasoeroean

70 961

f 2 799 070

A.an voortbrengselen voor de Europeesche markt leverden
de particuliere landerijen, voor zoover opgaven bij het
bestuur zijn ingekomen, in 1886 en 1887 de volgende
hoeveelheden op:

f 2 686 210

Te zamen

o) In 1887 zijn twee landen in de residentie Batavia, laatstelijk
in eigendom toeoehoord hebbende het eene aan een Europeaan en het
andere aan een inlander, overgegaan in handen respectievelijk van
Namen der landerijen.

180 430

Japara

C. LANDERIJEN VAN ANDERE VBEEMDE OOSTEBIINQEN
OF VAX INLANDERS.

15164 bouws

Krawang
Tagal

536 721 f 24 230 048 f 23 0 0 1 6 7 8

1887.

14 473 bouws

Batavia

695 466 429 fe)18 9 7 2 1 8 8 f 18 311 838
25 800
080
900 000
900 0 0 0
564
17 378
1 765 4 6 0
1 703 0 4 0
4 606
228 000
081
158 0 0 0
609
22 508
2 364 400
1 928 8 0 0

427 029

1886.

Bantam

1886.

1887.

Namen der landerijen.

1886.

1887.

10 975

15 450

. 292 408 bouws 270 987 bouws

Namen der landerijen.

1886.

1887.

14 000

2 825

i

S t a l k e r (pikols).

Per transport

Afd. Tangerang.
600
Babakan-Noord en Tange- !
rang-Oost
!
Bodjong Rengit
. . . .
Kampong Melaijoe . . .
Kedaoeng- Oost
Kedioeng-West
Lengkong-Oost

KRAWANG.

Pamanoekan- en Tjiassem-

BATAVIA.

. . . .
. . . .
. . . .

TransporteereD

1 200
l-'.iiu
4 000
320
800
2 450
a) f
f
10 975

!
j

2 000
2 000
4 UUO
250
1 500
2 600
100
1 500

! 15 450

Selapandjang-Oost .
Selapandjang-West.

.
.

.
.

Tjikokol

3 500
3 900
2 000
700
1 850
2 500
1 750
700
1800

200
200
000
500
000
000
000
650
2 850

14 363

; 12 000

44 038

1 51850

4
4
2
1
2
5
2

TAOAL.

Ketanggoengan-West

.

.

12 700

4 664

.

.

430
650
8 500
320
7 096
140

800
8 840
320
5 400

17 136

15 360

SOERABAIJA.

Bagong Sabrangan

.

Afd. Buitenzorg.
Tjiawi en Tjidjeroek (Pon-

1

i) Waar «en -f- voorkomt, zijn de cijfers bij gemis aan opgaven niet kunnen worden ingevuld.

Ketampon of Groedo-Oost.
Transporteeren

t
t

[ft. 2.]
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Namen der landerijen.

188G.

1887.

Namen der landerijen.

Per transport
Ketintang
Koepang
Koepang I of Dermo . .
Koepang I I of Pakis . .
Koepang I I

17 136
800
180
1 000

15 360
2 000

Per transport
KedoengBadak . . . .
Sadeng-Oost
Sawangan
Soekaradja
Tcmangoeugan en Tjikoleang
•
Tjampea en Tjiboenboelan
Tjikoppo Maijak . . . .
'Ijiloear
Tjiomas
Tjoeroek Bitoeng of Nangffoeng

t

19 410

1 000
150
000
19110

10 500

u Ml

100 051

90 938

t
t

PASOEROEAN.

Kedawoeng
Totalen voor de 5 gewesten

Tweede Kamer. 217

1886.

384
60
08
1
27

724
000
000
050
500

50
15
50
35
35

059'
000
309
000
000

85 000

1887.

420
75
67
2
30

994';
000
500
050
000

57 5C0
18 250
50 000
35 000
38410
70 000

Namen der landerijen.

.

.

.

40

17

.

T a l t a k (kilogr.).
BATAVIA.

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Denambo, Tjimapak en
ïjipamingkis . . . .
Pramaga
Jassinga
Koeripan
Sadeng-Oost
Soekaradja
Soekasari
Tjampea en Tjiboeriboelan
ï j i a w i en Tjideroek . .
Tjikoppo.
. . . . . .
Tjikoppo Maijak . . . .
Tjiomas
Tjiseroea
Tjitrap en Tjitjadas. . .
ïjoeroek Bitoeng of Nanggoeng

197
500
133
9
15
30
1
300

t
283
1G4'/.

12
40
100
1
455
2 203
1 250

100
18
7B2
300
77

1 300
1 961
428

.

.

Totalen voor de 3 gewesten

1 750

11 763'/.

5 252

SAMARANG.

Boeloe
Panggoeng
Simongan , Mlojo en Pandjaugan

t
500
15G25

t
1G87

15 500

3 480

Pamanoekan- en Tjiassemlaudcn

Totalen voor de 2 gewesten

IC 125

1781:

81':

.

14 938

tt
15G

8
625
125

8
254

9
375

418

1 142

16 150

17812

( ' a r a n (kilogr.).

187'/.

31

Totalen voorde 3 g e n e s t e n

297

j

G2

G3C'/,;

1 501

I
K r u i d n a g e l e n (kilogr.).
BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Kampong Baroe . .

Afd. Tangernng.
Tjikoija

. . .

C2

Totalen voor de 2 gewesten

66

Afd. Buitenzorg.
Nangiwir en TjibiuoengOost
Tjiawi en Tjidjeroek . .
Tjiomas
Totalen

K i n n l i a s t (kilogr.).

.

1871/.

250

TAGAL.

Ketanggoengan-West.

8 985

SAMARANG.

Panggoeng

Panggoeng.

KRAWANG.

750

KRAWANO.

937

SAMARANO.

Pamanoekan- en Tjiasscmlandeu

250

F o e l i e (kilogr,).

Afd. Buitenzorg.
Kampong Baroe
. . . .
1
823 G42'. 872 204 .. Pondolt Tjabé Oedik. . .
Tjiawi
Tjikempoean Petinggi of
Tapos
Tjioiuas

BATAVIA.

3 500

G750

SAMARANG.

Panggoeng .

Afd. Tangerang.
Besar Baroe

1 000

t

2 500

BATAVIA.

Totalen voor de 2 gewesten

BANTAM.

Tjikandi-Oedik

1887.

KRAWANO.

Pamanoekan- en Tjiassemlanden

817 042 1 /: 8Gi70l','j
K o f f i e (pikols).

188C.

.

.

t

l'/s

203
.219

t

5Ü72

814

625

BATAVIA.
SAMARANG.

45

Bodja
Kraprak
Pan goeiig
Soesockau

22';

t

ij

GO

27 385'/;

.

46

83
Totalen voor de 5 gewesten

Afd. Buitenzorg.
Jassinga
Soekaradja
Tjiomas
Tjitrap en Tjitjadas. .

8 8991/.

400
2 000
4 700
9 34G'/.
10 410'/.

4 100

IÏATAVIA.

Af.1. Buitenzorg.
Sadeng DJamboe
. . . .
IS5««'/J Tjikempoean Petinggi of
Tapos

BANTAM.

.

.

.

.

G000

122 350

Totalen voor de 2 gewesten

l:t8 79Ü'

KP.AWANG.

Pamanoekan- en Tjiassom*
landen

75

M u s k a a t n o t e n (kilogr.)

Afd. Tangerang.
Tjikoija
Tjioeni
Afd. Buitenzorg.
Bolang
Dramaga
Jassinga
Kampong Baroe . . .

t
18»/I

'500

BATAVIA.

12'/.

KRAWANG.

Pamanoekan- en Tjiasscmlandeu
T h e e (kilogr.).
Tjikandi-Oedik

V a n i l l e (kilogr).

9 402',;

14 000
2 720
185 000
1G9 504

t

.

13 500

Transporteereu

384 724

20 000
8 000
155
145
78
14

000
000
544"
450

Totalen voor de 2 gewesten

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Kamnoner liaroc
. . . .
Pondot Tjabe Oedik. . .
Tjiawi
Tjikempoean Petinggi of
Tapos
Tjiomas

i 120 991''

Eene herziening van bet reglement van 183G op de
particuliere landerijen in West-Java is in Indiö aan de
orde gesteld. Aanvankelijk was de directeur van justitie
met het ontwerpen van zoodanige herziening belast (verg.
het verslag van 1886 blz. 174), maar in Januari jl. heeft
de Gouverneur-Generaal genoemden departementschef,
overeenkomstig zijn verzoek, van die opdracht ontheven
en den procureur-generaal bij het Hooggerechtshof uitgenoodigd de l>ewerking van zoodanige herziening ter hand
te nemen. Zeer onlangs is dezerzijds den GouverneurGeneraal het denkbeeld aanbevolen om de. herziening op
te dragen aan eene in Indië samen te stellen regeeriugscommissio van ambtenaren en landeigenaren, niet alleen
Europeesche, maar ook inlawlsche, Chineesche en Arabische.
Handelingen der Stuten-Generaal. Bijlngen. 1888-1889.

t
87'/.
1 719

44
187'/.
1502'/;j

10
4412'..

19
.025
438

'/■:

i u l i g o (kilogr.).
BATAVIA.
Afd. Tangerang.
Penoenggaugan . . .
Totalen

87'/.

6 250
f

G250

6 J . Landbouw op verhuurde landen in Soerakarta en Djoljokarla.
In Djokjokaria bleef het aantal van 50 huurondernemingen in 1887 onveranderd, doch in ,<oerakarta kwamen
er 3 Lij", met namen Kaliwingko, Uondangramee en
Karanguowo ' ) , zoodat daar bet aantal klom van 127 tot
130, die echter als 138 ondernemingen te boek stonden,
daar een achttal ondernemingen reeds vóór 1887 met
andere waren vereenigd, zonder dut op die samenvoeging
reeds de bekrachtiging des bestuurs was verkregen -).
') B[j K a l i w i n g k o werd de indigoeultuur gedreven; de bestcinnim g
der beide andere, nieuwe ondernemingen is niet o p g e g e v e n .
) In 't v o r i g verslag (blz. 1 7 8 , noot \) w e r d aangeteekcnd dat diebekrachtiging nog slechts ontbrak voor ü s a m e n v o e g i n g e n . Thans
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H e t volgend o v e r z i c h t k a n doen zien d a t de o m v a n g I g e d r e v e n s u i k e r f a b r i e k e n , m e t n a m e n T a s i k m a d o e (of K a r a n g v a u d e l a n d v e r h u u r in d e V o r s t e n l a n d e n g e d u r e n d o 1887 I a n j a r ) , M a d o e r e n g g o ( o f K e m i r i ) en T j a l a m a d o e (of M a l a n g
g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g o n d e r g i n g e n e v e n m i n de opper- | D j i w a n ) , w e l k e d u s n i e t o n d e r d e hooger b e s p r o k e n o p
v l a k t e die vour d e t e e l t v a n g e w a s s e n voor de K u r o p e e s c h e
verhuurde gronden gevestigde ondernemingen begrepen
m a r k t w a s iu b e s l a g g e n o m e n , m a a r d a t in S o e r a k a r t a
zijn '). De p r o d u c t i e v a n T a s i k m a d o e en M a d o e r e n g g o
h e t t o t a a l der a a n do i n l a n d s e h e v e r h u u r d e r s t o e k o m e n d e
bedroeg 2 7 2 9 1 p i k o l s ( w a a r o n d e r 9051 pikols u i t o p g e pachtsommen niet /mbolangrijk lager was.
k o c h t r i e t ) ; die van T j a l a m a d o e 2 8 6 7 6 pikols. I n ' t g e h e e l
w e r d bij d e t w e e e e r s t g e n o e m d e fabrieken 4 0 0 b o u w s riet
v e r w e r k t , bij T j a l a m a d o e 441 b o u w s , zoodat g e m i d d e l d
Totaal der door de
p e r b o u w v e r k r e g e n w e r d respectievelijk 6 8 en 6 5 p i k o l s .
inlandsehe verAantal Uitgestrektheid huurders bedon- Uitgestrektheid
Op de v e r h u u r d e g r o n d e n zijn v e r d e r zoowel iu S o e r a (in lionws) van gen jaarlükschc (in bouws) der
k a r t a als in D j o k j o k a r t a de hoofdproducten i n d i g o , t a b a k
onderne- de aan Europea
pachtsommen,
en koffie ''). U i t h e t v o l g e n d e o v e r z i c h t , d a t m e d e t o t de
nen verhuurde met inbegripvande nanplantingcn
roor zooveel
gronden foor overeengekomen
mingen
s u i k e r p r o d u c t i e b e t r e k k i n g h e e f t , k a n blijken w e l k e o o g s t e n
betreft
zonreet de
Jaren.
in de laatste vijf j a r e n werden v e r k r e g e n . (Voor o p g a v e n
geldswaardc voor
volgens
huurnvercende voor de
eenige leveringen
betreffende e l k e o n d e r n e m i n g in h e t b i j z o n d e r , a l l e e n w a t
ioMtln (tour
van de zijde der
Kuropeesche
1886 en 1887 b e t r e f t , w o r d t o v e r i g e n s v e r w e z e n n a a r
het bestuur
de
ondernemers,
markt geteelde
bijlage H H H . )
bekrachtigd
welker opbrengst
producten.
uuren.
registers.
iu natura
facultatief is. «)
Suiker
Indigo
Tabak
Koffie
JAREN.
(pikols).
(K.G.).
(K.G.).
(pikols).
Soerakarta.
1886
1887

135
138

222 570

1 020 714

221 867

980 336

35 218 (bü 130
ondernemingen)
35 115 (bi) 133
ondernemingen)

Soerakarta.
1883

325 410

217628

495 226

121 786

1884

435 417

263 664

390 096

36 434

1885

410 310

307 668

581 500

36 721

1886

419 697

346 034

639 977

20 823

1887

402 148

301 602

792 816

22 694

1883

429 635

209 423

12 922

193

1884

631 072

180 775

8 623

163

1885

044 079

232 106

18 647

100

1886

629 570

217 648

34 813

52

1887

640 644

249 930

27 783

6

Djokjokarta.
1886
1887

50
50

92 238

669 603

92 131

671 558

17 808 (b{j 50
ondernemingen)
17 718 (bü 50
ondernemingen)

«) Dit laatste was bü 6 ondernemingen (allen in Soerakarta)
liet geval. AVaar de ondernemers zich jegens de inlandsehe verhuurders
niivnnricaiirdelijk tot leveringen in natura verbonden hadden, bestonden
die leveringen in den regel uit zekere hoeveelheden klappers, vruchten
en sirih, en verder uit de volgende opbrengsten:
pikols
koffie,
n Soerakarta

over 1880
„ 1887

n Djokjo- i over 1886
karta 1 . 1887

4
4

pikols
rijst,

pikols
suiker.

pikols
gras.

48
328

11 497
11 497

7 182
8113

11865
11865

flesschen
olie.

4 886
4 886

Op 19 h u u r o n d e r n e i n i n g e n in S o e r a k a r t a en o p 18 in
D j o k j o k a r t a w e r d o. a. ook s u i k e r r i e t g e t e e l d . Deze l a a t s t e n
b e s c h i k t e n voor den oogst v a n 1887 over 7 5 4 2 b o u w s riet
e n b e h a a l d e n e e n e p r o d u c t i e van 640 6 4 4 p i k o l s s u i k e r (eene
hoeveelheid w e i n i g v e r s c h i l l e n d e v a n h e t g e e n in d e voora f g e g a n e d r i e j a r e n v e r k r e g e n w a s ) . Voor al d e 18 Djokjosche
o n d e r n e m i n g e n d o o r e e n g e n o m e n k w a m de g e m i d d e l d e prod u c t i e p e r b o u w t e s t a a n o p 84.94 p i k o l s p e r b o u w . V i e r
d e z e r o n d e r n e m i n g e n m a a k t e n e c h t e r m e e r d a n 100 p i k o l s
per b o u w , namelijk ï e g a l w a r o e 125.78, Klatji 1 1 1 ,
D o e k o e h P i s a n g a n 1 0 2 en M l a t i - T j e b o n g a n m e d e 102 p i k o l s ;
v e r d e r w a r e n e r in D j o k j o k a r t a 3 w a a r d i t g e m i d d e l d e
t u s s c h e i i de 9 0 . 6 8 en d e 9 9 . 6 3 p i k o l s b e d r o e g , 5 w a a r
h e t afwisselde t u s s c h e n de 8 0 en 8 8 . 4 4 p i k o l s , en 6 w a a r
h e t beueden de 8 0 p i k o l s bleef. ( V a n deze l a a t s t e n m a a k t e n
Sedaijoe en N g e m p l a k n i e t m e e r d a n respectievelijk 47.50
e n 4 8 . 5 2 pikols p e r b o u w ) W a t S o e r a k a r t a b e t r e f t , zijn
s l e c h t s v o o r ' 9 v a n d e 19 o n d e r n e m i n g e n o p g a v e n o m t r e n t
d e r i e t b e p l a n t i n g e n o n t v a n g e n ; deze b e s l o e g e n a l d a a r
2 8 4 9 b o u w s , en de o p b r e n g s t b e d r o e g 2 3 8 551 p i k o l s ,
zijnde g e m i d d e l d 83.73 p i k o l s p e r b o u w . D e t w e e dezer
9 ondernemingen , welke gemiddeld per b o u w het meest
p r o d u c e e r d e n , w a r e n K a r t a s o e r a m e t 116.30 en T j a n d i s e w o e
m e t 90 p i k o l s p e r b o u w . H e t m i n s t m a a k t e D e l a n g g o e ,
ofschoon t o c h n o g 6 6 . 2 5 p i k o l s p e r b o u w . V a n 7 ondern e m i n g e n in S o e r a k a r t a is alleen de p r o d u c t i e o p g e g e v e n ,
t e n b e d r a g e v a n 163 5 9 7 p i k o l s , terwijl van de 3 o v e r i g e
o n d e r n e m i n g e n s l e c h t s is g e m e l d d a t h e t riet v e r k o c h t
w e r d m e e r e n d e e l s a a n één of m e e r van d e d r i e door
i n l a n d s e h e g r o o t e n in S o e r a k a r t a voor e i g e n r e k e n i n g

blijkt echter dat zij, ofschoon de verleden jaar overgelegde bjjlage
CCC het tegendeel vermeldde, bjj het einde van 1886, en ook bü
het einde van 1887, mede nog niet verkregen was op de samenvoeging van Keboetoeh met Prambonan, van Blorong met Kedoengwedoes en van ï r i a g a n niet Pantjoeran-Tjanden.

Djokjokarta,

D a t h e t K u r o p e e s c h b e s t u u r zich e r o p t o e l e g t om , in
o v e r l e g m e t de r i j k s b e s t u r e n v a n S o e r a k a r t a en D j o k j o k a r t a ,
in h e t b e l a n g v a n eene g o e d e w e r k i n g van de l a n d v e r h u u r ,
de n o o d i g e r e g e l i n g e n o m t r e n t heerendiensten , w a t e r q u a e s t i e s a l s a n d e r s z i n s t o t s t a n d t e doen k o m e n en o p de
n a l e v i n g d a a r v a n zooveel doenlijk h e t o o g t e h o u d e n ,
k a n blijken u i t h e t m e d e g e d e e l d e o p blz. 3 en 8 0 v a n d i t
verslag.
b. B o s c h

wezen.

De p o g i n g e n om J a v a ' s djatibosschen door n a t u u r l i j k e
v o o r t p l a n t i n g — afval v a n zaad — in s t a n d te h o u d e n ,
werden tot hiertoe met geen g u n s t i g e n uitslag bekroond.
V a n d a a r d a t bijna u i t s l u i t e n d k u n s t m a t i g e h e r b o s s c h i n g
w o r d t t o e g e p a s t zoowel op d e door h o u t c o n t r a c t a n t e n l e e g g e k a p t e djatiperceelen a l s op de door verloop v a n tijd in
o n g u n s t i g e n toestand g e r a a k t e boschterreinen. Sedert de
l a a t s t e 17 j a r e n w o r d t daarbij g e v o l g d de reeds i n vorige
v e r s l a g e n beschreven c u l t u u r m e t h o d e , namelijk h o u t t e e l t
in v e r e e u i g i n g m e t a k k e r b o u w . Die m e t h o d e is a l l e n g s
over g e h e e l J a v a i n g e v o e r d . H e t s t r e v e n is o m op die wijze
g o e d k o o p e r en intensiever t e w e r k e n , en d a a r i n is m e n
tot d u s v e r zeer g o e d g e s l a a g d , g e t u i g e de p r a c h t i g e djatia a n p l a n t i u g e n , üie reeds iu v e r s c h i l l e n d e b o s c h d i s t r i c t e n

') Tot dezelfde categorie van ondernemingen als de evenbcdoclde
drie suikerfabrieken behooren ook de in Djokjokarta gelegen indigoondernemingen Soembernilo, Takem en Pengasih, welke in 1887
voor de inlandsehe eigenaars afwierpen respectievelük 10 502, 4880
en 13 064 K.G. indigo.
") Enkele ondernemingen bezitten ook kina-aanplantingen, maar
omtrent de daarvan geoogste hoeveelheden (in 1886 niet meer dan
2650 K.G.) zün over 1887 geen opgaven ontvangen. Op sommige
huurlanden worden ook de djatibosschen geëxploiteerd. Men zie daaromtrent het medegedeelde op blz. 221.
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zijn tot stand gebracht. Daargelaten de financieole voordeelen en de snelle groeikraeht in de eerste 18 maanden
aan genoemde cultuurmethode verbonden, is zij ook voor
de inlandsche bevolking — vooral in streken waar goode
akkergrondcn schaars zijn — in tijden van inisgewas eene
werkelijke uitkomst. Do bevolking kan alsdan overeenkomsten aangaan voor het planten van djati, waarvoor
zij in de eerste plaats een zeker bedrag per bouw ontvangt
(naar gelang van de streek f 10 af 30), onder verplichting
om tusscheu de rijen, ten eigen bate, landbouwgewassen
te telen. Aangezien bet te bezigen terrein staatsdoniein
blijft, heeft de planter tevens het voordeel van geen landrente verschuldigd te zijn.
Werden in 1886 op die wijze 2600 bouws jonge djati—
bosschen aangelegd, ten koste van eene uitgaaf groot
f 74 250, in 1887 geschiedde zulks op ruimere schaal, en
wel over eene oppervlakte van 3848 bouws, terwijl desniettemin de kosten beperkt bleven tot f 70 361. De aanplantingen , die over 't algemeen uitstekend slaagden,
vonden schier in alle gewesten plaats, zooals uit de volgende opgaaf blijken kan.
In 1887 werden de navolgende
uitgestrektheden (in bouws)
met djati beplant:
GEWESTEN.
op door
contractanten
leeggekapte
boschpcrccclcn.

op terreinen waar
het bosch vernield
was of in ontredderden staat verkeerde.

n

37V8

28

25

50

102V3

70

31'A

908V2
n

341
182V;
54
140V2

32
86'/ 2
192
89
17
66V4

60

40

n

593'/j

»

395
17

Soerakarta

156
55

»

78
Totaal

.

.

2 123>/s

1 724',',

Ook ten opzichte van het aanplanten van andere houtsoorten dan djati '), de zoogenaamde wildhoutcultuur, is
men op den goeden weg, zoowel wat het aankweeken van
nuttige soorten , als wat het berbosschen vau kale berg
hellingen betreft. Vooral de boschdistricten SamarangVorstenlanden en Kadoe-Bagelen-Iinnjocinns leveren hiervan het bewijs. In beide boschdistrieten slaagt deze herwouding uitnemend en is ook de cultuur met tusschenbouw
van veldgewassen en kina met goed gevolg ingevoerd ,
zooals de schoone aanplantingcn op den .Merbaboe en
') Het planten van djati op de erven van wachthuizen en postloodsen, waarvoor de ambtenaren by het binncnlandsch bestuur hebben
te zorgen, heelt tot nog toe geen gunstige uitkomsten opgeleverd.
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den Sindoro kunnen doen zien. In 1887 is men ook de
band gaan leggen aan de boschvorming op de bergen
Soembing en Telerep, waarbij op de in 't vorig verslag
(bil. 179) besproken wijze wordt te werk gegaan. Voor het
aanleggen van jong boschplantsocu op kale berghellingen
werd in den westmoesson 1886/1887 f 4383 uitgegeven.
De op kleine schaal genomen proeven met de cultuur
van den mahonieboom, als op zich zelf staande aanplantingen of tusschen djatiboomen in, blijven gunstig slagen,
vooral in Samarang en Pekalongan. Ook de caoutchouccultuur in Krawang blijft zich tot proeven bepalen. Uitgestrekte aanplantingen zijn nog niet tot stand gebracht.
Wat de ceara (manihot Glaziovii) betreft, onthield men
zich biervan omdat do moederboomen — alhoewel ruimschoots zaad dragend — nog te jong zijn om daarvan een
flink nageslacht te kunnen verwachten; terwijl voor de
urostigma elasticum als bezwaar gold dat deze zich moeilijk
door zaad laat voortplanten. Het aankweeken van laatstgenoemde soort geschiedt evenwel zeer goed door markotten (tjangkok). Op die wijze zijn in het boschdistrict
Preanger Regentschappen - Krawang reeds een vrij groot
aantal boompjes gewonnen en kan alzoo van jaar tot jaar
aan deze cultuur uitbreiding worden gegeven.
Reeds lang is de noodzakelijkheid gebleken om aan alle
stelsellooze en clandestiene ontwoudingen van Java's bergen
paal en perk te stellen. Te dien einde werd een onderzoek gelast omtrent de vraag welke wildhoutbosschen op
Java onder geregeld beheer moeten worden gebracht, eensdeels om, waar zulks mogelijk is, aan eene oordeelkundige
exploitatie geldelijk voordeel te ontleenen , anderdeels om
het kwaad tegen te gaan dat door het ontblooten der bergen en berghellingen kan ontstaan. Dit onderzoek, waarbij
nauwkeurig rekening wordt gebouden met plaatselijke toestanden , zou vermoedelijk in 1888 beëindigd worden. 3)
Met het afbakenen en begrenzen der djatibosschen werd
in 1887, in verhouding tot de daarvoor beschikbaar gestelde
fondsen, voortgegaan. Door de daarop betrekking hebbende voorschriften nauwkeuriger te omschrijven, werden
in die werkzaamheden meer orde en regel gebracht, vooral
wat betreft het kaarteeren en verzekeren der afgebakende
boschgrenzen, en verder in de wijze waarop de afgeschreven boschstrooken moeten worden opgeruimd.
Aan de inrichtiug der djatibosschen werd eveneens
krjtchtig voortgewerkt. Om haar zooveel mogelijk ook rechtstreeks dienstbaar te maken aan 's lands geldelijk belang,
worden de nieuw uit te besteden boschperceelen, die daarvoor in aanmerking komen, vóór de uitbesteding van een
behoorlijk wegennet voorzien. Op die wijze zullen de kosten
van het boschinrichtingswerk bij eene bekwame oordeelkundige uitvoering reeds alleen door de hoogere opbrengst
der exploitatie worden gedekt.
De exploitatie van 's lands djatibosschen had, overeenkomstig de bepalingen van het boschreglement (Indisch
Staatsblad 1874 n°. 110), door middel vau de particuliere
industrie plaats. Op 31 December 1887 waren, evenals
het jaar te voren , in werking 18 houtkapondernemingen
met vrije beschikking over het gekapte hout. Wel kwamen
er in 1887 5 nieuwe bij , betreffende de leegkapping of
zuivering van de in 't vorig verslag (blz. 180) bedoelde
pereeelen Tangoeng , Goenoeng Toempeng, Ngawoer ,
Gading en Tja bak (de drie eersten in Samarang en de
beide laatsten in Rembang), maar bij een gelijk aantal
ondernemingen liepen de werkzaamheden af, namelijk bij
Trisobo (Samarang), Paclang (Japara), Soemberpoh (Probolinggo), Goenoeng Tjrimong (Madioen) en Lodoijo
(Kediri).
Aan de voorhanden opgaven omtrent dein 1886en 1887
bij de bovenbedoelde ondernemingen verkregen productie
en de ter zake aan den lande gedane betalingen wordt
bet volgende overzicht ontleend.

;
) BU eene circulaire van 11 April jl. werd door den directeur van
binnenlandsch bestuur onder de aandacht gebracht van de residenten
in de gewesten waar de gouvernements-koffiecultunr wordt gedreven , dat de onder geregeld beheer gebrachte wildhoutbosschen die,
in overleg met en op aanwijzing van de houtvesters, voor koflieteelt worden aangewend, steeds ter beschikking van den Staat moeten
blijven ter eventueele latere herbossching, zoodat daarop geen bezitrechten aau de koflieplanters mogen worden toegekend.
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Productie nan timmerhout en
verkoopbaar brandhout.
Daarvoor gestort aan:
GïWEHTEN.

1BU0.

N A M E N DEH ONDERNEMINGEN.

timmerhout (in
M 3 ).
f)
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Himarang

. . . .

id.'
' . . ' . * ; ; !
ld
ld
ld
ld
ld.
Japara
Beinbang
ld
ld
ld
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
ld
Bezoeki
Madioen
Kediri

1887.

Goenoeng Krikil
Kednwoeng . .
Soebah . . . .
Ngarianak. . .
Trisobo. . . .
Goendih . . .
Sepreh
preli
De'■lik
Tangoeng e. a.
f) (Goenoeng Toempeng c. a.
(Ngawoer c a .
. . . .
Padang
Dengkeh
Djatirogo
,. \ Gading c. a
n)
ÏTjabak e. a
Goenoeng Kendeug
. . . .
Pcteng.
ISoemb'erpoh
INogosaren. . . .
Djati Koekoesan
Goenoeng ïjrimong
iLodoijo

*)

*)

923
1 815
1025
2 254
71
2 207
2 140

1 222
1 983
2 171
2 148
204
2 375
738
337
239
018
n
3 201
4 881
2 591
1 707

ir

Gekapte houtmassa door de ondernemers die de vrije beschikking
hebben over het gekapte hout
Van gouvernementswego gekapte houtwerken, afkomstig van de ge
staakte zuivering der bosschen in eigen beheer , maar door de onder
nemers , op wie de verdere exploitatie of zuivering dier bosschen is
overgegaan , overgenomen /■)

Totalen. .

timmerhout
(in M 3 j.

3)
4512
2 003
i)
032
105
13G

*)
2114
7 825

28 788

28 788

brandhout (in
stapelmeters).

2 704
7 497

niet opgegeven

\d.
0 844
13800
1 OOG
8G8
2114

pachtsom.

/

3 000,00
2ii 750,00
20 097,10
24 205,00
d)

c) /2 450,18

<t)
52 000,00
22 700,00
3 500,00
952,18
3 555,37
18 G49,00
11 000.00
t) 21 000,00
20 600,00
3 039,10

*)

1 793

2 003
i)
1Ó29
25

2'ioo

C 153

1 205
1 851
V
388

5 16G.C7
15 000,00
7 013,00
8 000,00
8 027.50
d)
f') 30 000,00

34 185

42C70

/ 302 788,33

1 992

5 121

36 177

47 791

I

retributie

/

9 996,83

44 411,58'
A302 708,33

/ 54 408,41»

f 357 170,74»
«) Over 188G ontbreken voor al de ondernemingen opgaven nopens de productie aan brandhout.
b) De perceelen Goenoeng Krikil (Cheribon), Goenoeng Kendeng (Soerabaija), Soemberpoh (Probolinggo) en Djati Koekoesan (Bezoeki) leverden
hoofdzakelijk of uitsluitend brandhout op.
c) In December 1880 zijn den ondernemer van Soebah voor den tijd van twee jaren ter exploitatie afgestaan, tegen ecne retributie van f 8,25
voor eiken te kappen kubieken mpter limmerhout, eenige in de nabijheid van het boschperceel Soebah gelegen djatiboschjes. Daaruit werd door
den ondernemer in 1887 p. m. Ï97 M 3 timmerhout g e k a p t , waarvoor hij de hier uitgetrokken retributie betaald heeft.
d) De pachtsom was reeds vóór 1887 geheel afbetaald: ook de contracten waren reeds vóór 1887 nfgeioopen . maar de ondernemers hadden ver
gunning gekregen de werkzaamheden nog eenigen tijd voort te zetten, en wel die van Trisobo tot 31 December 1887, die van Gocndih tot 30
Juni 1888 en die van Goenoeng Tjrimong tot 30 April 1887.
e) De ondernemers van Sepreh en Djatirogo exploiteerden in 1887 twee jaarperceelen en betaalden ieder dan ook twee jaartermijneD van de pachtsom.
f) Deze drie ondernemingen kwamen in 1887 in werking. Tangoeng c. s. is een afbakeningsperceel en de twee anderen zijn zuiveringsperceelen.
g) Bij deze onderneming, waarvoor het contract eindigde op 30 September 1887. was de aankap reeds nagenoeg geheel afgeloopcn in 1885. In
1886 werd nog een w e i n i g klein timmerhout en brandhout gekapt, maar in 1887 niets meer. D e ondernemer had echter nog één jaartermijn
van de pachtsom te betalen, welken hij in 1887 voldeed. (Verleden jaar — z i e bijlage D D D van het vorig v e r s l a g — was ten onrechte gemeld dat
de pachtsom reeds vóór 1885 geheel was afbetaald.)
h) Deze twee ondernemingen kwamen in 1887 in werking. Gading c. a. is een afbakcningsperccel on Tjabak c. a. een zuiveringsperceel.
»') De exploitatie van Lodoijo . ook van het in 1880 daaraan toegevoegde boschgebied. waarvoor het contract voortliep tot 30 September 1889,
werd reeds in 1887 beëindigd. De ondernemer betaalde in 1887 de laatste termijnen pachtsom (drie semesters).
k) Biervan verkregen de ondernemers van T a n g o e n g , Goenoeng Toempeng en Ngawoer G8G 3 P timmerhout en .1121 stapelmeter brandhout,
waarvoor zij als retributie betaalden f 18 541.61 5 , en die van Gading en Tjabak 1300 M ' timmerhout, waarvoor het Gouvernement f 25 806,97 ontving.

Boven en behalve de in het overzicht vermelde som van
f 357 17G,745 werden door sommige der ondernemers nog
de volgende sommen in 's lands kas gestort, als:
door Kedawoeng (Tagal) wegens vergoeding voor één jaarperceel ter
zake van de door het boschpersoneel overgenomen zorg voor het
plantklaar maken van de door den ondernemer leeggokapte jaar
perceelen
f 1 230,00
„
Kedawoeng-Poetjoeng (Samarang) wegens achter
stallige retributie voor gekapt hout (deze onderne
ming bestond reeds sedert 1885 niet meer). . . .
1 370.33
„
Ngarianak (Samarang) wegens boete . beloopen door
te late betaling van pachtsom
2 426,50
„
Tangoeng (Samarang) wegens boete , beloopen door
te late betaling van pachtsom
175,00
„
Ngawoer (Samarang) wegens boete , beloopeu door
te lat« betaling van pachtsom
32,75
„
Peteng (Pasoeroean) wegens achterstallige pachtsom
over vier maanden (f 5000) en ter zake van be
loopen boete (f 250)
5 250,00
„
Lodoijo (Kediri) wegens retributie voor afgestane
grensboomeu
4 743,52
Totaal

. . .

f 15228.10

Nog twee lioutkapondernemiugen waren in 1887 in
werking voor exploitatie ten behoeve van den lande, dat
is dat zij het gekapte hout aan het Gouvernement hadden
te leveren tegen een contractueel bepaald kap- en sleeploon. Het waren de ondernemingen Bajangan in Rembang
en Tam bak Kressek in Madioen, welke laatste echter,
wegens afloop van het contract, uit. Juni 1887 ophield
te bestaan. Oe productie van Bajangan en Tambak Kressek
vond niet ten volle aanwending voor 's lands dienst; het
overtollige werd deels bij openbare inschrijving van de
hand gezet tegen f 20.25 per M'. (verg. vorig verslag
blz. 181), en zou deels in 1888 te Bodjonegoro in publieke
veiling worden gebrach*. Voor verdere bijzonderheden
wordt verwezen naar bij Inge J.IJ, welk overzicht ook
nadere gegevens bevat omtrent de houtkapondernemingen
met vrije beschikking. Van deze, op uit. 1887 — zooals
hooger gezegd — ten getale van 18 , waren er 8 in handen
van Europeanen en 10 in handen van Chineezen. De
exploitatie van Bajangan wordt door Europeanen gedreven,

BUlage C.
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De blijkens het vorig verslag (blz. 180, noot 2) in
Augustus 1887 vastgestelde nieuwe model-voorwaarden
waarop de exploitatie van 'stands bosschen op Java en
MaJura aan particulieren wordt gegund, vonden het eerst
toepassing bij de uitbesteding in December 1887 van het
boschperceel Djatirogo in bet district Kanigoro (afdeeling
en residentii) Madioeii). Dit perceel, dat in hoof zaak
brandhout en klein timmerhout, oplevert, werd bij Indisch
besluit (ld. 2 Maart 1888 n°. 26 gegund aan den hoogsten
inschrijver (een Kuropeaan) ter exploitatie in twee jaren ,
in te gaan 30 Maart 1888, en zulks tegen eene som van
f 2008 'sjaars Sedert is nog besloten tot het in uitbe
steding brengen van 17 boschperceelen , voor 16 van welke
de openbare inschrijving heeft plaats gehad in Juni of
Juli j l . , terwijl van 1 (Senggowar in Kediri) de uitbe
steding tot nader is verschoven. Voor 7 van de 10 in
uitbesteding gebrachte perceelen heeft, volgens de tot 1
Üctober jl. ontvangen berichten, nog geen gunning plaats
gehad , hetzij wegens gemis aan gegadigden , hetzij omdat
de voorloopig gedane toewijzing door de Indische Regeeriug niet werd goedgekeurd. Van de 9 overige kwamen
er 8 aanstonds en 1 bij herbesteding in handen van aan
nemers (voor 3 perceelen waren dit Chineezen). Tegen do
daarnevens vermelde jaarlijksche pachtsommen zijn namelijk
in Juli en Augustus jl ter exploitatie afgestaan de volgende
djatinoschperceelen : Tjawet Brontok in Pekalongan voor
drie jaren a f 6000, Mouggot in Samarang voor vijf jaren
a f 27 168, Gedangan Seneng, ten deele in Samarang en ten
deele in Soerakarta, voor vier jaren a f 11 534, Ngareugan in
Japara vo )r tien jaren af 10 00't, Mraijoen, Gandool en Pradok,
alledrie in Rem bang, voor twee, vijf en zeven jaren a f34 100,
f8000 en f43 200, Rebalas in Pasoeroean voor vijf jaren a
f 4382 , en Tjougkrong in Bezoeki voor twee jaren a f 6200.
Bij de vorenstaande mededeelingen is buiten aanmerking
gelaten de djatibosch-exploitatie op huurlanden in Soerakarta,
voor zoover' het recht op die exploitatie eens vooral, tegen
eene in termijnen te betalen koopsom, door het Gouvernement
(als eigenaar d r djatibosschen) aan de landhuurders is afge
staan. Over 1887 ontving 'slands kas te dier zake f 31 090,67,
als: van de huurders van Bretjak Wilatoeng f4000, Ngaroem
f 2723, Madjenang f2087,40, Kebonromo f 2016,60, Kedoengbanteng f 6000 , Broemboeng Gading f 1347 en Getas
f 12 916,67. De exploitatie der aldus afgestane bosschen
geschiedt zeer onregelmatig, terwijl voor de vernieuwing
daarvan , hetzij langs kunstmatigen , hetzij langs natuur
lijken weg, niets gedaan wordt. Overal wordt alles weggekapt en blijven de aldus ontbloote terreinen , voor zoover
die voor den landbouw onbruikbaar zijn , waardeloos liggen.
Met de grensregeling van een groot boschcomplex in
Soerakarta (Telawa Gagatan in de afdeeling Boijolali),
dat ouder beheer van het boschwezen staat, houdt men
zich onledig. Daaruit wordt voorzien in het voor den kraton
en de openbare werken van den Soesoehoenan benoodigde
hout, met welks bjzorging zich hetgouvernementsboschpersoneel belast, tegen vergoeding van wege den Soesoe
hoenan van de daarop gevallen kosten '). Na afloop van
de bedoelde grensregeling zal nader blijken welke afval
lende strookeu djatibosch alsnog in aanmerkiug komen
om aan particulieren ter exploitatie te worden afgestaan.
Met de exploitatie in eigen beheer van het bij de grens
regeling der wildhoutbosschen in de residentie PreangerRegentschappen uitvallende rasamala-hout werd ook in 1887
voortgegaan. De daarvan verkreiren houtwerken werden
voor 's lands rekening op verschillende plaatsen (te Buitenzorg , Soekaboemi , Tjiandjoer en Bandong) in publieke
veiling gebracht. De opbrengst bedroeg in 1887 f 26 025,50,
en daar dit hout het Gouvernement was te staan gekomen
op f 13 066,24, bleef voor 'slands kas een voordeel over
van f 12 459,26.
Ter voorziening in de dadelijke behoeften van 's lands
dienst werden eenige houtwerken in eigen beheer gekapt,
te samen (volgens tarief) eene waarde vertegenwoordigende
van f 91 059,53*. De aldus »op last" gekapte houtmassa
beston 1 uit 3009 M\ diat ; -eu 1819 !!•. ander timmerhout,
welke hoeveelheden in 1886 hadden be tragen 4329 en 1548 M'.
') In 1887 werden voor de behoefte van den kraton enz. gekapt
490 balken, 1600 groote sierap!>en en 3S ooo stuks kleine, eene
gezamenlijke houtmassa vertegenwoordigende van 2i8 M'. Het
van dezen aankap verkregen afvalhout werd op publieke veiling
van de hand gezet.
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Verder werd uit de houtvoorraden, afkomstig deels
van de in 1885 gestaakte zuivering der djatibosschen in
eigen beheer, deels van de leveringen der contractanten
van Bajangan en Tambak Kressek , ten behoeve van 'slands
dienst voor eene waarde van f 250 833,63* verstrekt.
Een verzamelstaat van de baten en lasten der bosschen
over 1887, vergeleken met de gelijksoortige cijfers van
18ö6 , volgt hieronder:
Baten.
1880.
1887.
a pachtsom verschuldigd voor die UT leegkappiug afgestane boschperceelen . waarvan
het hout aan de ondernemers verb'.ijft . . f 293111 f 302 768,33
6. retributie door twee dezer ondernemers
verschuldigd (die van Soeban en Lodoijo)
wegens hun onderhands afgestane boschjes
of boomeu buiten hun oorspronkelijk contractsgebied
c aanzuivering van achterstallige pachtsom

3 | 940

7 193 70
-

n

5 000,00

d. boeten wegens te late betaling van
pachtsom
e. retributie verschuldigd door ondernemers
van zuiveringsporceeleu (in verhouding tot
de hoeveelheid bout waarover zij de beschik
king kregen), ook voor het door hen over
genomen hout, afkomstig van de in 1885
door den lande gestaakte zuivering der bos
schen in eigen beheer

„

2 884.25

„

51 958,23 s

/. aanzuivering van achterstallige retri
butie als sub e bedoeld

„

1 370,33

g. afkoopsom door ondernemers verschul
digd wegens de door het boschpersoneel over
genomen zorg om de leeggekapte perceelen
weder plautklaar te maken

5 920

1 230,00

h. opbrengst van boschperceelen die door
aannemers worden leeggekapt, uitgedund of
gezuiverd ten behoeve van de marine of van
andere takken van dienst. met ander* woor
den : verschil van de tare fswaarde van het
geleverde hout (in 1886 f' 140 145 en in 1887
f 298 369.63) met het nan de aannemers betaalde kap- . sleep- en vervoerloon (in 1886
f 116 575 en iu 1887 f 300 390,51) . . . .

23570

i. retributie, verschuldigd door een der
laatstbedoelde ondernemers , wegens aan hem
afgestane voor 's lands dienst onbruikbaar
bevonden boomen

1500

1 500,00

/'. pacht der Krawangsche strandbosschen
(zie bijlage SS hierachter)

6 252

4 212,00

k. retributie voor het afstaan van hout
gewas O,J gronden die in erfpacht zijn uit
gegeven

13 935

15 326,04

17 500

31090,67

201328

250 833,63'

l. retributie voor het afstaan van djatibos
schen op huurlanden in de Vorstenlanden .
m. waarde (volgens tarief of volgens de
door de Reg erin^ voor bijzondere gevallen
vastgestelde regularisatieprijzeii) der in eigen
beheer voor 's lands dienst gekapte djati- en
andere houtwerken
». tarietswaarde van ten behoeve van
's lands dienst op last aangekapte djati- en
andere houtwerken , niet geregulariseerd. .
o. retributie ter zake van door de inlandsche bevolking en particulieren op licentie
gekapte houtwerken
p. opbrengst hij verkoop van op verschil
lende wijten verkregen en niet voor 's lands
dienst te benuttigen houtwerken
q. belasting op het vervoeren of verkoopen
van djatibout van particuliere landerijen (In
disch Ötaaublad 1821 n". 29) b)

nadeelig saldo
(zie lager onder
„Lasten").

a)

91 059,53 ■

26 422

25 723,19'

59 459

71 432,92fc

12 530

6 928,40

r. vergoeding verschuldigd door transport
aannemers wegens het te min uitleveren van
houtwerken
*. opbrengst van op publieke vendutie ver
kochten lossen inventaris , afkomstig van de
gestaakte gouvernements-boschexploitatie in
Japara
t. andere ontvangsten
u. terugbetaling van kap- en sleeploonen
voor aan den Soesoehoenan van Soerakarta
verstrekte houtwerken

686,55

„

2 614,15

„

306,00

1 668

e)

Tezamen . . . f «0 695135 f 8 7 4 118,04»
Lasten,
traktementen, reis- en verblijfkosten , enz.
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van het technisch boachpersoneel en van de
inlandsche boschpolitie
f
konten van aanleg van nieuw djati- en
willhoutplantsoen

1886.
«70 509 f

1887.
262 80»,00

80 047

71 158,81

uitgaven voor het zuiveren , uitdunnen en
eiploiteeren ui eigen beheer van bosschen en
djati-aanplantingen

22 779

41 871,04

uitgaven voor het afbakenen van de bosschen en het opnemen van nieuw uit te geven
bosehperceelen

14 077

13 782,00

diverse kleine uitgaven, waaronder bureauen lokaalbehoeften

1 181

1 559,00

Dadeelig verschil tusschen de tariefswaarde
van de door aannemers voor het kappen ,
uitdunnen en zuiveren van bosschen aan den
lande geleverde houtwerken en het hun daarvoor betaalde kap-, sleep- en vervoerloon
(zie rubriek h hiervóór)

„

2 020,88

Te zamen

loopen zeer uiteen, maar men kan aannemen dat de prijzen
niet lager waren dan in 1886 Uitvoer van djatibout DUT
landen buiten Nederlandsch-lndie bleef weder tot de uitzonderingen behooren. Slechts987 stuks balken, afkomstig
van de houtkaponderneming Lodoijo (Kediri), werden naar
Nederland en 2*/« M'. naar Hongkong verscheept.
c.

f

388 653 f

393 195,73

a) Over 1886 en vorige jnren werd van de ..op last" gekapte houtwerken de tariefswaarde niet jpgegeven , althans niet afzon lerlijk ; dit
laatste zou namelijk het geval zijn wanneer het cijfer tot 'lusver mocht
zijn begrepen geworden onder de tariefswaarde der «in eigen beheer"
gekapte houtwerken (verg. rubriek m), hetgeen de voorhanden gegevens
in het onzekere laten.
b) Deze belasting komt te vervallen zooclra de verponding wordt geheven volgens Indisch Staatsblad 1886 n*. 78.
e) Van het door den Soesoehoenan over 1887 verschuldigde is hier te
lande geen opgaaf ontvangen.
d) Zie noot a.

Blijkens het vorig verslag (blz. 182) waren in het voorjaar
van 1887 onder het technisch personeel van het boschwezen ,
organiek bestaande uit 1 inspecteur, 13 houtvesters (2 van
de 1ste, 4 van de 2de en 7 van de 31e klasse) en 3 adspirant-houtvesters, alle rangen overeenkomstig de formatie
bezet, en waren bovendien drie technische boschambtenaren,
in afwachting van vacatures, op voorloopigen voet werkzaam. Twee ambtenaren van het vaste korps waren toen
afwezig met buitenlandsch verlof, namelijk 1 inspecteur,
(eerst sedert April 1887) en 1 houtvester 3de klasse (sedert
Juni 1885). In den verderen loop van 1887 vertrok ook
een houtvester 2de klasse met verlof naar Europa, terwijl
een houtvester 3de klasse overleed In verband met de
opschuiving, door deze vacatures ontstaan, konden twee
der op voorloopigen voet werkzame bosotiambtenaren benoemd worden tot adspirant-houtvester. De derde nog niet
in het vaste korps opgenomen candidaat erlangde in Januari jl. een verlof naar Europa voor den tijd van één jaar
buiten bezwaar van den lande. Inmiddels waren echter
sedert October 1887 weder twee technische ambtenaren op
voorloopigen vost werkzaam gesteld, en wel de twee candidaten die blijkens het vorig verslag, na voltooide opleiding in Europa, in Juni te voren ter beschikking van den
Gouverneur-Generaal waren gesteld. Toen in April jl. we
der een houtvester 2de klasse buiteulandsch verlof verkreeg,
is één dezer twee candidaten als adspirant-houtvester ingevallen. In actieven dienst bevonden zicli dus toen bij
dezen tak van dienst 18 technische ambtenaren, waarvan
17 behoorende tot het vaste korps en 1 boven de formatie,
terwijl bet getal der met buitenlaiidsch verlof afwezigen
was geklommen van 2 tot 5. Sedert heeft ec .ter een dezer
laatsten (de in 1885 herwaarts gekomen houtvester 3de
klasse) 's lands dienst met pensioen verlaten.
Na vergelijkend examen, overeenkomstig het in 1881
vastgestelde programma (Bijblnd op het Indisch Staatsldad
n°. 3698), zijn in September 1888 uit de drie candidaten
die aan het examen deelnamen (allen in het bezit van een
aan 's Rijks landbouwschool te Wageningen verworven diploma van landbouwkundige) weder twee jongelieden
aangenomen om voor gouvernements-rekening een driejarigen theoretischen en practischen cursus in de boschcultuur in Pruissen te volgen.
Eene wijziging van het stelsel van opleiding voor technisch ambtenaar bij liet boschwezen, met de bedoeling om
meer partij te trekken van het onderwijs in de boschwetenschappen aan genoemde Rijks-laudbouwschool, is in
overweging.
De ontvangen opgaven omtrent de in 1887 op de drie
hoofdplaatsen van Java bestede prijzen voor het djatihout

Veeteelt.

Behoudens hetgeen met betrekking tot den veestapel op
Java en Madura reeds is aangeteekend onder het hoofd :
> Veeartsenijdienst" (zie blz. 104/105 hiervóór), valt ten
aan den van de veeteelt niets te zeggen wat afwijkt van
do mede leelingen in vorige verslagen.
Weder is bericht, dat, terwijl de Madureesche bevolking
zich aan haar hoornvee veel laat gelegen liggen , in den
toestand van den veestapel op Java over het algemeen geen
verbetering is te bespeuren. Meer nog dan voor buffels en
runderen , geldt dit voor de paarden. Van bestuurswege
wordt evenwel voortgegaan bij de bevolking aan te dringen op betere zorg voor de stalling van het vee , op het
kweeken van krachtige voedergewassen , op het niet te
vroeg ot'overmatig belasten van de beesten, enz., terwijl
wordt toegezien zoowel op het reiubouden van de kralen
als op eene behoorlijke naleving van de verbodsbepalingen
tegen het mishandelen van vee en tegen het slachten van
nog voor de voortteliug geschikte wijtjes-buffels eu koeieu
en van onvolwassen dieren.
Gebrek aan veevoeder deed zich in 1887 nergens voor.
Waar men aan de weidegronden niet genoeg had, liet
men het vee op de afgesueden padivelden grazen of ging
de bevolking op de hooger gelegen gronden gras snijden.
Met het aankweeken , bij wijze van proef, van de uitheemsche grassoort rheana luxurians, Ier aanvulling van
de voedingsmiddelen voor het vee, werd in Bagelen voortgegaan , doch in Banjoemas werd de proef gestaakt,
omdat zij afstuitte op de onverschilligheid der bevolking.
Het vee , dat op de huur- en erfpachtslanden wordt aangehouden , dient doorgaans alleen voor den landbouw of
voor mestwinning. Door de erfpachters van Argalingga in
de Preanger Regentschappen en Aren Maron in Japara
wordt echter uitsluitend van den veefok werk gemaakt,
terwijl in eerstgenoemd gewest nog op verscheidene andere
erfpachtslanden voorname veefokkerijen worden gevonden
en op kleine schaal ook op de erfpachtslanden Tjisela en
Lebakparei en op het buurland Goenoeng Poentang in de
residentie Bantam.
De ondernemingen Tendjoajoe, Parakansalak en Sinagar
in de Preanger Regeutsenappen bezitten vrij belangrijke
stoeterijen, waar door kruising met Engelsche, Arabische
en Hongaarsche hengsten sehoone paarden verkregen worden.
Van de in ditzelfde gewest nog aanwezige gouvernementsdekhengsten werd steeds gebruik gemaakt.
Aan de Buitenzorgsche en Preanger wedl< opsocieteiten
werd het gewone jaarlijk^che gouvernementssubsidie toegekend.
Ook werden voor het houden van inlandsche wedrennen,
benevens de daarmede gepaard gaande volksfeesten , dan
wel tentoonstellingen van paarden en vee (uit.-luitend van
de inlandsche bevolking), op de hoofdplaatsen der residentiën
Bantam, Krawang, Banjoemas, Bagelen en Kadoe, zoomede voor het houden van eene veetentoonstelling in de
Preanger Regentschappen , gelden toegestaan
De binnenlandsche veehandel was niet onbelangrijk.
Veel vee werd weder aangevoerd van Madura en Bali,
zoomede paarden van Soenibawa, Rotti, Savoe, Timor,
Celebes en Soemba. Het is ondoenlijk den uit-, in- en
doorvoer tusschen de verschillende gewesten te volgen.
Voor zooveel men op de van de inlandsche hoofden
afkomstige opgaven mag afgaan, zou de getalsterkte van
den veestapel in onderscheidene gewesten in 1886 (latere
opgaven zijn nog niet ontvangen) eenigszins zijn toegenomen , terwijl waar zich verminderingen voordeden deze
over 't algemeen niet van groote beteekenis waren. Een
en ander kan nader blijken bij vergelijking van onderstaand gewestelijk overzicht der op 31 December 1836 op
Java en Madura aanwezige buffels, runderen en paarden
met de gelijksoortige op uit. 1885 afgesloten tabel, te
vinden op blz. 182 van 't vorig verslag. Eveuals toen is
ook nu in het overzicht tevens opgenomen het in elk
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gewest aanwezig aantal

voertuigen

GEWESTEN.

■

n

n

»

1885
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voor personen- en goederenvervoer.

Buffels.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger R e g e n t s c h a p p e n . . . .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soeraba[)a
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoek!
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Jladura
Totaal op 31 December 1886
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83 032
201 192
53 520
195 000
152 224
136 945
59 640
212 561
138 330
237 597
141 448
10 774
4 812
20 503
115 536
82 869
47 595
59 055
198 618
160 465
200 357
29 863
2 541 936
2 483 991

Runderen.

806
13 377
1262
9 707
2 283
1 505
5 061
68 665
2 588
142 265
214 236
181 593
146 774
205 346
77 286
105 533
M 234
76 585

Paarden.

Te zaiucn.

106 113
130 397
76 934
427 794

40 408
20 041
14 957
9 324
13 542
10 889
42 715
41053
41 708
32 424
55 989
10 492
9 175
9 110
5 767
32 002
44 076
35 328
19 942

234 075
184 010
281 838
203 314
197 577
1491139
141 407
886 733
334 938
312 619
477 599

161
252
185
148
129
153
139
213
179
359
213
282
367
480
184
156
204
222
317
329
322
342

2089 404
2 040 111

517 854
517 629

5 149 194
5 047 731

237
238

3 949
19 269
5 694

87 847

Aantal
Voertuigen bestemd voor
beesten gehet vervoer van
middeld per
1000 inlanpersonen.
poederen.
ders, o)

233 888
60 476
2 l.r. 115
174 548
153 407
74 025
294 768
151 807
422 577
396 737

361
3 284
165
1 168
1 100
731
566
701
1 751
1 117
2 567
1997
1 113
793
3C7
696
302
256
725
354
665
993
81 772
20 408

994
5 000
720
1 594
It 259

4 180
2 468
8 780

4 997
1 13".
10611
81M
14 688
5 730
526
1010
14'.i

4 002
5 370
843
3 3ir,
309
85 661
82 750

a) Vermits het vee dat aan Europeanen on andere niet-inlanders toebehoort niet afzonderlijk is opgegeven, en bovendien in elk gewest
slechts een zeer klein gedeelte van de opgegeven totalen kan uitmaken, is by deze berekening van de veronderstelling uitgegaan
dat de geheele veestapel het eigendom der inlandsche bevolking is.
§ 2.

Buitenbezittingen.

1°. Atjeh en onderhoorigheden.
Rijst en tweede gewassen. In Groot-Atjeh werd in den
loop van 1887, zoowel binnen als buiten de postenliuie,
eenige uitbreiding aan de rijstcultuur gegeven. Evenals
in vorige jaren stond gebrek aan ploegvee uitbreiding
op groote schaal in den weg (verg. blz. 6 hiervóór), ü p de
Oostkust wordt nog weinig aan rijstbouw gedaan; daarentegen treft men aan de Noord- en Westkust uitgestrekte
sawabs aan.
De rijstoogst viel in Groot-Atjeh bevredigend uit; toch
werd te Olehleh nog rijst ingevoerd voor eene waarde van
ruim 3 ton g.uds. De IV en VI Moekini voorzagen zicli
van rijst uit de eilanden Bras en Nassi, terwijl in de
bovenstreken van Groot-Atjeh rijst uit Pedir werd aangevoerd. De prijzen waren matig; gemiddeld werd voor de
rijst f 6 en voor de padi f 2 a f 2,50 per pi kol betaald.
Te Edi (Atjeh's Oostkust) werd voor ruim f 200 000 aau
rijst ingevoerd.
Peper. Zoowel ter Oost- en Noordkust als ter Westkust
werd de reed3 op ruime schaal gedreven pepercultuur,
onder den invloed van de vrij hooge marktprijzen, verder
uitgebreid. Hetzelfde kan gezegd werden van de aanplantingen op het eiland Waij In het district Belonen
op Waij werd aan peperplanters door het branden van
kalk belangrijke schade berokkend, doordat de dichte rook
over uitgestrekte aanplantingen neerstreek en de jonge
bloesems deed afvallen. Hoewel de oogst niet zóó overvloedig was als in 1886, waren de uitkomsten vrij bevredigend
te noemen. De prijzen liepen van 17 tot 21 dollar per
pikol. Te Olehleh werd doorgevoerd eene hoeveelheid peper,
afkomstig van de Westkust, ter waarde van f 1 386 6 3 9 ,
terwijl uit de onderafleeling Edi voor eene waarde van
f 3 240 850 werd uitgevoerd.
Luidens het jaarbericht van onzen ooi.sul-generaal te
Pinang l ) , naar welke plaats de uitvoer van Atjeh bijna
uitsluitend plaats vindt, beliep de hoeveelheid Aijeh-peper
gedurende 1887 aldaar aangebracht 134 860 pikols zwiirte
peper (van de Westkust 44 400 en van de Oostkust 9u 400),
benevens 208 pikols witte.
Aan peperhassil (zie het verslag van 1880 blz. 6) werd
') Afgedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 31 Juli 1888.

in 1887 door het Gouvernement geheven ter Oostkust 43 884
en ter Westkust 6539 of t^ zamen 50 423 dollar. Van de
in vroegere jaren door het Gouvernement aan enkele hoofden
verleende rentelooxe voorschotten ter opbeuringen uitbreiding van de pepercultuur werd slechts door de datoe's van
Tampat Toean een {Tering gedeelte terugbetaald. Vermoedelijk zou in 18^8 ook de Loeloebalang van S.-dimoen
beginnen met de aanzuivering van het hem verleende
voorschot.
Klappert.
Alle Atjebsehe kampongs bevatten uitgestrekte klapper-aanplantingen. Alleen in de peperplantende districten worden over het algemeen weinig klapperboomec bijgeplant, doordat vele peperplanters eigenlijk
meer eene vlottende bevolking uitmaken. Uitvoer van
klappers of klapperolie had nagenoeg niet plaats; de olie
wor !t zelfs slechts in geringe hoeveelheden voor eigen
gebruik als verlichtingsmiddel bereid. Gedroogde klepp e n (copra) werden alleen uitgevoerd van Malaboeh en
Si Maloer. Te Olehleh en te Edi werd eene w i a n i e van
respectievelijk f 34 550 en f 8 500 aan klappers ingevoerd.
Pinangnoten.
De cultuur van p i n a n g - o f betelnoten gaat
eer achter- dan vooruit, daar, zooals reeds in 't voiig verslag
werd medegedeeld, de bevolking zich in de laatste jaren
meer toelegt op de cultuur van peper en andere spoediger
voordeel afwerpende gewassen. De uitvoer van betelnoten
had voornamelijk plaats naar P i n a n g en Vóór-Indiö,
waar het product wordt aangewend in leerlooierijen en
ververgen. Te Pinang werden in 1887 van Atjeh aangebracht 62 282 pikol», zijnde iets minder dan liet gemiddelde over de jaren 18^2 t/m. 1886. Naar gelang van de
soorten liepen de prijzen uiteen vau f 11,50 tot f 13,50
per pikol.
Bosckproducloi.
Omtrent de inzameling van boschproducten valt weinig bijzon,'ers te vermelden, terwijl opgaven omtrent den uitvoer geheel ontbreken. De handel in
rotten was in 1887 wederom levendig en de uitvoer toenemen 1. Aan de rottansoorten, afkomstig van den vasten
w a l , wordt de voorkeur.gegeven boven die van Si Maloer.
De prijzen ondergingen geen verandering. Getah werd in de
ouilerhoorigheden slechts in betrekkelijk geringe hoeveelheden
ingezameld, en hoofdzakelijk naar Pinang verscheept. Voor
de g e t a h - r a m l ' o e i g , de beste soort, werd f 175 a f 2 2 5
per pikol betaald; voor de getah-balam en getah-pertja
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f 160 per pikol. Van de harssoorten werd alleen de witte
uitgevoerd, waarvoor betert) prijy."U komlen bedongen worden dan in voorgaande jaren. De prijzen liepen van f 19
tot f 22 per pikol. De zwarte hars, meer voor binnenlandsch
verbruik bestemd, kostte f (i ii f 7 per pikol. De inzameling vim was verminderde sterk en diende geheel voor eigen
gebruik. Ofschoon in de laatste jaren meer werk gemaakt
werd van de inzameling van drakenbloed, had de uitvoer
daarvan nog zeer weinig te beteekenen. Aan reukhouten
verschdlende soorten van gahroebast werd eene hoeveelheid
van nagenoeg 40 pikols door Ghineezen en Klingaleezen
verscheept naar Pinang en Vóór-ludië. Slechts 5 pikols
ivoor werden uitgevoerd, waarvan de waarde niet op te
geven is.
Door Chineezen werden vrij veel rhinoceros-hoornen
opgekocht, waarvoor, naar gelang van de grootte, f 14
a f 50 per stuk werd betaald.
Veeteelt. Hieromtrent valt weinig te vermelden. Toeneming van den veestapel had slechts langzaam plaats.
Jaarlijks worden wel is waar veel beesten aangevoerd,
doch de sterfte daaronder is groot.
2°. Sumatra's Westkust.
Rijst en tweede gewassen. De rijstcultuur onderging in
1887 uitbreiding in de afdeelingen Painan , Priaman en Aijer
Bangiesen Rau (PadaDgsche Benedenlanden), zoomedein de
onderafdeelingen Batang Taro-districten, Toba en Silindong
(Tapanoli), waar nieuwe sawahs werden aangelegd, terwijl
in de PadaDgsche Bovenlanden verscheidene velden, die
jaren lang braak hadden gelegen, weder in bewerking
werden genomen. De sawahs werden nagenoeg allen beplant. Daar waar dit niet plaats had, was zulks toe te
schrijven aan gebrek aan water of werkkrachten. Uvenals
in vorige jaren werd in streken , waar de rijstcultuur nog
op ladangs gedreven wordt, voortgegaan met die velden,
waar mogelijk , door aanleg van waterleidingen in sawahs
t i herscheppen.
Over het algemeen was de weersgesteldheid in 18^7 voor
het padigewas gunstig en de oogst dan ook voor leelig,
doch in de tot Tapanoli behoorende onderafdeelingen KleiuMandheling en Singkel had men veel last van overstrooniingen , en in enkele streken der Padangsche Bovenlanden
viel het gewas minder bevredigend uit ten gevolge van
langdurige droogte.
De binnenlandsche rijsthandel was vrij levendig. Van
Padang echter werden in 't geheel slechts uitgevoerd 2762
pikols rijst, voornamelijk naar andere havens van dit gewest en naar Atjeh. Dat die uitvoer zoo luttel is, valt
hierdoor te verklaren dat de noordelijke havens ter Sumatra's Westkust, evenals Benkoelen , de rijst goedkooper
kunnen verkrijgen door rechtstreeksere aanvoeren van Java.
Uit den aard der zaak was het voedingsmiddel niet in alle
gedeelten van het gewest even goedkoop. Voor padi liepen
de gemiddelde prijzen van f 1,75 tot f 4 en voor rijst van
f 5 tot f 8,50 per pikol.
Hier en daar werd, op aansporing van het bestuur, ter
verbetering van het gewas zaad-padi van elders gebruikt
en de ijle uitzaaiingswijze beproefd. De uitkomsten beantwoordden echter niet aan de verwachting, hetgeen ten
deele moest worden toegeschreven aan het minder gunstige
weder tijdens de bibiet nog op de kweekbedden stond.
Tweede gewassen worden ter Sumatra's Westkust niet
op groote schaal geteeld. Djagong bekleedt daaronder nog
de voornaamste plaats. Overigens worden in de omstreken
van de hoofdplaatsen verschillende groenten, zoomede aarden peulvruchten gekweekt.
Klappers. Vooral in de kuststreken en op de nabijgelegen eilanden van dit gewest worden steeds op vrij
groote schaal klapperboomen bijgeplant. De prijzen van
klappers en olie ondergingen weinig verandering. Voor dit
laatste artikel bestond nog altijl goede vraag, niettegenstaande het petroleum-verbruik in het binnenland zeer
toenam. Aan gedroog Ie klappers (copra) werd uitgevoerd
voor eene waarde van f 288 935, tegen f 412 804 in 1836.
Koffie. De weersgesteldheid was gedurende 1886/87 voor
de koliiecultuur vrij gunstig. De levering was dau ook niet

zoo gering als in 1886 , maar toch was zij slechts middelmatig te noemen , zooals uit het volgend vijfjarig overzicht blijken kan.
1883.
Padangsche Boveol. . . 124525

1884.
69424

1885.
1886. 1887.
80 806 37 176 67 478 pik.

Padangsche Benedenl. .

0 310

3 278

3 827

Tapanoli

19 286 16 958

17 635

Tezamen.

2 266

3 364 „

8 769 12 913 „

. . 150 127 89 660 102 268 48 211 a)83 755 „

ui Hiervan waren 1190 pikols uls inferieure soort ingeleverd.
Voor 1888 wordt, gerekend op 104 400 pikols; over de eerste negen
maanden van liet jaar was bij de pakhuizen ontvangen eene hoeveelheid
van 92 820 pikols.

De rapporten omtrent het onderzoek naar den toestand
der gouvemement8-koffiecultuur in dit gewest en naarde
middelen om dien toestand te verbeteren, ingesteld door
een der ambtenaren van de koffie-inspectie op Java, den
tegenwoordigen hoofdinspecteur der koffiecultuur (zie het
verslag van 1884 blz. 192), zijn, weinige maanden geleden , hier te lande ontvangen. Eenige daarbij aanbevolen
maatregelen, o. a. de versterking van het besturend personeel En een drietal onderafdeelingen, zullen in 1889 tot
uitvoering komen. Andere voorzieningen worden in Indiö
nog voorbereid. Thans zijn de rapporten en de ter zake
uitgebrachte Indische adviezen in handen van de koffiecommissie, van welke sprake is op blz. 197 hiervóór. ')
Wat over 1&87 uit lndië aangaande de cultuur gemeld
is, komt op het volgende neer.
Aan 170 534 cultuurdienstplichtigen werden voor 1887,
in overleg met de volkshoofden, bijplantingen opgelegd
tot een totaal van 6188 364 boomen, welk totaal voor
1836 bedragen had 6 012 815 boomeu, verdeeld over 179 014
cultuurdienstplichtigen. Om gelijke redenen als in vorige
verslagen vermeld, werden weder vele bij de cultuur ingedeelden tijdelijk of voorgoed van bijplantingen ontheven.
Nopens de afschrijvingen gedurende den westmoesson van
1887/88 zijn geen cijfers verstrekt; alleen vindt men aangeteekeud dat, op verzoek van de bevolking , afschrijving
plaats had van 7- en 8-jarige tuinen in de afdeeling L
Kotta (Padangsche Bovenlanden), zoomede van eenige afgeleefde tuinen in de onderafdeeling Groot-Mandneling
(Tapanoli).
Aangaande het onderhoud der plantsoenen luiden de
berichten gunstiger dan in vorige jaren; aanhoudend toezicht van de besturende ambtenaren blijft echter noodig.
De pluk laat steeds te wenschen over, omdat de bevolking
daarbij zeer ruw te werk gaat, zonder onderscheid te
maken tusschen groene en rijpe bessen. De koffie werd
voor een groot deel op de gewone inlandsche wijze bereid.
Van de in 1883 verstrekte hand pelmolens voor WestIndische bereiding werd door de bevolking nog steeds
weinig gebruik gemaakt, hetgeen hoofdzakelijk wordt
toegeschreven aan ae omstandigheid, dat met die molens
alleen volkomen rijpe bessen kunnen verwerkt worden.
Slechts eene geringe hoeveelheid van de op die wijze bereide koffie werd bij de pakhuizen ingeleverd.
Hier en daar treft men in de Padangsche Bovenlanden
tuinen met Literia-koffie aan, die zich goed ontwikkelen.
Op haar verzoek werden aan de bevolking der lager gelegen larassen, alwaar grond en klimaat minder geschikt
bleken te zijn voor de cultuur der gewone koffie, 25 000
Liberia-kofnezaden ter uitplanting verstrakt. In de afdeeling Painan (Padangsche Benedenlanden) liet de toestand
der — trouwens siecht verzorgde — Li beria-aan plantingen
veel te wenschen over.
Gelegenheid tot inbreng van koffie bestaat voor de
bevolking in de Padangsche Bovenlanden op 4 9 , in de
Padangscoe Benedenlanden op 14 en in de residentie Tapanoli op 23 plaatsen. Onder die 86 plaatsen') tellen er 7
') Het op diezelfde blz. vermelde plan, om in 1889 alvast den
inkoopsprijs der koffie van f 14 op f 15 per pikol te brengen, geldt
ook voor Sumatra's Westkust en voor Menado.
*) Zooveel mogelijk zijn al deze plaatsen aangeduid op de bij dit
verslag behoorende kaart, bedoeld op blz. 77 hiervóór. Alleen zjjn
daarop niet vermeld —omdat te Batavia de ligging ervan niet g e noegzaam bekend w a s — 6 van de bewuste plaatsen, namelijk 1 in
de Padangsche Bovenlanden iBaroeng Baioeng Kandah in de afdeeling
XIII en IX Kotta), 3 in de Padangsche Beaedeolauden U'antjong
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waar slechts hulp-inkooppakhuizen gevestigd zijn.
Bij de in 1887 en in de eerste drie kwartalen van 1888
te Padang gehouden veilingen der aan het Gouvernement
geleverde Sumatra-koffie werden de volgende uitkomsten
verkregen:

Soort
der
koffie.

Tijdstippen
der
-veilingen.

Hoeveelheden (in
pikols).

Opbrengst.

Gemiddeld
per
pikol.

1887.
f

57,06
27,00

1ste
2de

12718
280

f 733 345,00
7 500,00

1ste
2de

212C0
240

1 285 091.00
9 600,00

00.44*
40,25

24 September .

.

.

1ste
2de

22 250
350

1 450 482,50
16 025,00

65,46
45,78»

20 December ,

.

.

1ste
2de

19 300
300

1 113 852,50
13 665.00

57,71
45,55

.

.

1ste
2de

75 528
1 170

f 4 588 771,60
40 910,00

00,77
40,09

1ste
2de

22 000
350

f

994 745,00
9 017,50

45.21»
27,47»

1ste
2de

27 350
G00

1 240 095,00
14 950,00

45,34
24,91»

1ste
2de

31750
90O

1 512 897.50
24 310,00

47,05
27,01

Totalen

.

1888.

87 September .

.

.

Wat de in 1887 te Padang ter markt gekomen particuliere koffie betreft, is alleen de hoeveelheid aldaar aangebrachte Korintji-koffie opgegeven, ten bedrage van 1254
pikols, tegen 104'.)pikols in 1886. Deze koffie, afkomstig
uit de onafhankelijke Korintji-laiuien , wordt te Indrapoera
door aldaar gevestigde Klingaleezen ingekocht voor rekening
van Padangsche handelshuizen.
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en 1886 te zamen, namelijk 16 837 pikols. Het artikel
vond zijn weg naar Nederland, Amerika, Singapore en

Pinantr.

Indigo en tabak. Wegens de weinige voordeden die de
indigocultuur oplevert, wordt zij door de bevolking, met
uitzondering van die in do afdeeling L Kotta (Padangsche
Bovenlanden) en i:i de Ommelanden van Padang, slechts
op kleine schaal en hoofdzakelijk voor eigen gebruik gedreven. In de laatste twee jaren werd geen indigo uitgevoerd. Op da pasatrs gold het product f 12 af 14 per pikol.
De teelt van tabak — uitsluitend voor de inlandsche
markt —neemt in enkele afdeelingender Padangsche Bovenlanden en van Tapanoli voortdurend in omvang toe; zij wordt
aangemoedigd door den goeden afzet van het product tegen
gewilde prijzen. Ofschoon de oogst over het algemeen gunstig
afliep, werd slechts eeno hoeveelheid van 3987 pikols verscheept , tegen 6748 in 1886. Naar gelang van de qualiteit
kon , bij verkoop in het groot, f 25 a f 75 per pikol
worden bedongen.
Bosckproduclen. Van du allerwegen voorkomende goede
houtsoorten wordt over het algemeen weinig nut getrokken
voor uitvoer, hoofdzakelijk wegens de kostbaarheid van het
transport. In de bovenlanden van Baros en Singkel (Tapanoli)
wordt steeds veel benzoë ingezameld. Omtrent de uit die
havens uitgevoerde hoeveelheden zijn geen opgaven ontvangen. De van Padang, hoofdzakelijk naar Nederlanden
verder naar Oostenrijk, Amerika, Singapore en Pinang.
uitgevoerde hoeveelheden bedroegen in 1887 fa zamen 794
pikols, tegen achtereenvolgens 597, 658 en 215 pikols in
1884, 18S5 en 1S86.
Veeteelt. Omtrent de getalsterkte van den vcstapel ter
Sumatra's Westkust bij het einde van 1887 zijn de volgende
opgaven ontvangen:
Paarden. Kundere:).

Muskaatnoten, gambitr en cassia. Eenigszins belangrijke aan plantingen van musknatnotenboonien worden alleen
aangetroffen in de Padangsche Benedenlarden , meer bijzonder in de Ommelanden van Padang en in de afdeeling
Priaman , zoomcde la de afdeeling Natal (Tapanoli). Bijplanting had in 1887 slechts op kleine schau plaats Uit
Agara {Padangsche Bovenlanden) viel te vermelden dat
zich onder de notenplantsoencn van de negorij Manindjoe
een vernielend insect vertoonde, waardoor een vrij groot
aantal boornen stierven. De prijzen bleven gunstig: gemiddeld kon voor de noten f 150 en voor de foelie f 90 per
pikol worden bedongen. Uitgevoerd werden slechts 2682
pikols noten en 514 pikols foelie, tegen respectievelijk
3338 en 494 pikol* in 1886.
De gambiercultuur werd belangrijk uitgebreid in eenige
larassen van de afdeeling L Kotta der Padangsche Bovenlanden , terwijl ook in een dedl der afdeeling Aijer Bangies
en Rau (Padangsche Benrdenlanden), namelijk te Loeboe
Sikaping en in het landschap Moeara Tahis, de bevolking
uitgebreide aanplantingen begon aan te legg.in. In 1887
werd eene hoeveelheid van 5027 pikols uitgevoerd, tegen
4667 in 1886. Ue verdiensten met deze cultuur waren
echter belangrijk minder dan in vroegere jaren ; do gemiddelde marktprijs te Padang daalde namelijk van f 29,50
in 1886 tot f 20 in 1887.
Aan de inzameling van cassia, eene merstal in het wild
groeiende kaneelsoort, werd in 1887 nog al veel gedaan.
Ofschoon de prijzen weinig beter waren dan in 1885 (zij
bewogen zich in 1887 tastenen f 8 en f 12 per pikol),
werd toch ruim zooveel uitgevoerd als in de jaren 1885

Tabal in Painan, Batoe Bangaoem in Priaman en Kotta Nopan in
AJjer Bangies en Raa), zoomcde 2 in Tapanoli (Si Pogoe en Kotta
Gedang, beide in Mandheling en Ankola). Verder vermeldt de
kaart niet dat ook te Kaüoetanam in Priaman (Padangsche Benedenlanden) koffie wordt ingekocht, en zulks omdat daar geen afzonderlijk inkooppakhuis bestaat; de ingeleverde koffie wordt er namelijk
geborgen in eene aanhoerighaid van de controleurswoning.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

Padangsche Bovenlanden

Buffels.

13 118

117 055

109 324

Padangsche Benedenlandon

2 490

56 353

52 786

Tapanoli

1723

13 430

25 282

Totaal

17 331

187 444

187 392

tegen in 1886

17309

191514

184 101

15 884

190 535

180 814

„

,, 1885

De cijfers berusten op de moeilijk te controleert gegevens va i de inlandsche liojfden. Voor do vermindering, die
het getal runderen volgens die gegavens zou hebben ondergaan , zijn geen oorzaken bekend.
De binnenlandsche veehandel bleef ook in 1887 levendig;
in de residentie Tapanoli werd veel vee van Mandheling
Ankola en Sipirok uitgevoerd naar de Toba-Ian.Ien , zoomcde slachtvee naar de garnizoe::splaatsen Siboga, Lagoeboti en Taroetoeng. Te Singkel en Siboga werden buffels
van Si Maloer ingevoerd Met goed gevolg werd in 1887
te Fort de Koek (Padangsche Bovenlanden) eene veemarkt
geopend.
Omtrent den toestand van den veestapel luiden de berichten gunstig. De veepest kwam in de afdeeling Priaman
(Padangsche Benedeulandeu) bijna geheel tot staan, doch
vertoonde zich ook in de afdeeling Siboga (Tapanoli),
echter niet in verontrustende mate (verg. blz. 104/105
hiervóór). Onder de paarden brak in Maart 1887 eene ziekte
uit, die door den veearts als influenza werd herkend,
doch na korten tijd verdween. Hier en daar kwamen ook
gevallen van kwaden droes voor.
Europeesche landbouwnijverheid. In het volgende overzicht vindt meu opgaven betreffende de in dit gewest op
erfpachtsgronden gevestigde particuliere koffie-ondernemingen , van welke er 2 (Loerah Batoeng en Arendsnest),
naar het schijnt, niet meer in exploitatie zijn.
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AFDEELINOEN.

ONOKHAFDEKMNOBN.

NAAM

Grootte
(in
bouws).

DER O N D E R N E M I N G .

Padangsche Benedenlanden.
| Loeboe Gedang West
Padangsche Bovenlanden.
Kotta Zuydcwijn of Kotta Sani

Painan.

Painan.

Tanah Datar.

Singkarak of XX Kotta.

ld.

ld.

ld.
ld.
X I I I en IX Kotta.

Solok.

ld.

ld.

Loeboe Gedang Oost

ld.

ld.

Loeboe Soelassi

ld.

ld.

ld.

|

Beplanto
oppervlakto (in
bouws).

500 |

Verkregen
boeveelheid koffie
(in pikols)
in 1886.

120 |

110 f

in 1887.

100

1 332

a)

628

980

2 031

Gadang Batoe (ook wel Gadang Beo genaamd)

3 041

i)

550

740

2 700

ld.

Loerah Batoeng

1423

0

ld.

Arendsnest

352

c)

.

Esperanza I en I I of Kaijoe Kalen

. . . .

0
4

')
')

324

170

419

786

400

160

137

90

1 061

700

2 000

2 800

Soebang

635

300

260

400

ld.

Boekit Gompong

670

670

700

2 300

ld.

Alahan Pandjang.

Soerian I en I I

459

ld.

SoengeiPagoe en X I I Kotta.

Rimboe Soengei Pasampan

ld.

ld.

Agam.

Dauau-districtcn en Matoea.

L Kotta.

Pang-kallan Kotta Baroe en
X I I Kotta Kamrar.

Mandheling en
Ankola.

Ankola.

159

262

508

125

200

200

De twee gebroeders of Oeloe Soeliti. . . .

209

150

662

579

Si Berasap

320

120

140

220

Raijan of Boekit Siban

377

100

149

170

771 I

122

514

600

4 074

7 273

13 526

Tapanoli.
Aik Sisoma of Loeboe Raija. . . .
Te zamen

. . .
.

I

11 382

d)

f)

e)

550

a) De nanplantingen, in 't vorig verslag ten onrechte opgegeven als eene oppervlakte te hebben van 728 bouws, ondergingen in 1887 geen
uitbreiding.
i) 20 bouws werden in 1887 afgeschreven en evenveel bijgeplant. De onderneming bezit ook eene kleine aanplanting van kinaboomen.
«) Naar het schijnt niet meer in exploitatie.
d) Bij deze uit twee perceelen bestaande onderneming schijnen in 1887 koffietuinen te zijn afgeschreven; althans in 't vorig verslag werden
257 bouws als beplant opgegeven.
e) Door gebrek aan arbeiders ging een gedeelte van het koffieproduct verloren.
/ ) Bij Si Berasap werden in 1SS7 niet minder dan 80 bouws afgeschreven.

Zooa!s uit de vorensta:.nde opgaven blijkt, viel de
kolfieoogst over liet altren een bevredigend uit. Naarmate
de ondernemingen zicli uitbreiden , doet zich liet geurak
aan werkkrachten , zoowel voor het onderhoud als voor
den pluk, gevoelen. Het totaal der werklieden , die de
erfpachten in 188"? in dienst hadden, wordt opgegeven
geini Ideld per das te hebben bedragen 2144. waarvan er
645 op en 149'.) buiten de ondernemingen gevestigd waren.')

De eerstbedoelden werken op contract overeenkomstig- het
bepaalde bij de zoogenaamde koelie-ordonnantie voor dit
gewest (Indisch Staatsblad 1886 n°. 223) en bestaan hoofdzakelijk uit Javanen, Hindoes en Niassers, die zich voor
1 tot 3 jaar verbonden hebben. Geschillen omtrent niet
nakoming van de overeenkomsten kwamen enkele malen
voor en werden door het bestuur opgelost. Slechts eens
deed het geval zich voor, dat 36 Javanen , d.^or hun werver
misleid . van hunne verbintenis werden ontheven; zij zouden
op kostenvan den werkgever naar Java zijn teruggezonden
') In verband met de vrijstelling van hecrendienstcn die de erf- indien zij er niet de voorkeur aan gegeven hüddcn om
pachtsvcrordeiiingcn voor Java ca Sumatra's Westkust verz'kcren
aan de arbeiden dor ondernemingen, voor zooveel zij op de eri- werk te zoeken bij den ipoOfwegaanleg.
Behalve op de 16 in bovenstaand overzicht vermelde
pachtsgTondcn getatigi zijn , is indertijd, naar aanleiding van eene
opmerking op blz. 20 van het Voorloopig V e r s l a der Tweede prfpachtaondernemingeo wordt ook nog koffie, zoomede
Kamer betreffende de Indische begrooting voor 1886, aan de I n - een weinig gatnbier, geteeld bij eene thans voor hel eerst
dische Begeef int! de vraag gericht welke kenmerken voor de hicr- vermelde onderneming in de Padangsche Bovenlanden,
bcdoelde i i m l g l e i in de pr.ic'ijk golden. Uit de verstrekte inlichtingen
bleek toen, d a t , terwijl op Java de vestiging rekent te zijn inge- Langkoet genaamd, geleden in de onderafieeling Pangkallan Kotta Baroe en XII Kotta Kampar (*f!eehng L
gaan zoodra de arbeiden bjj den erfpachter zijn in dienst getreden,
ter Suiuatra's Westkust tvn deze overeenstemming betracht werd
Kottn), en toebehoorende aan den kapitein der Chincezen
met de voorschriften omtrent het hoofdgeld door de erfpachten te
ie Padang. Dit is echter geen erfpachtaonderaeming, daar
betalen voor de b j hen in dienst zijnde opgesotcnen (Indisch Staatsbedoelde Chinees de gronden niet van het Gouvernement,
blad 1870 n°. 240) en derhalve de autoriteiten in dat gewest eerst
maar van i!e inland-che hoof len van Pangkallan verkregen
als gevestigd bc. chouwib n die arbeiders die langer dan zes maanden
heeft, vóórdat dit landschap door het Gouvernement onder
op de erfpachtsgrondcii woonden. Overigens wer.len ter Sumatra's
Westkust als op de eri'pacbtsondcrnemingen gevest gd b -schouwd
geregeld bestuur was gebracht. Opgaven omtrent de grootte
mandoors, opzichters, schrijvers en zij die er zich met hun huisgeen de productie van Langkoet zijn niet ontvangen.
zin hadden nedergezi t. Eene nadere briefwisseling met de Indische
In de Padangsche Benedenlanden worden , behalve de
Regecring omtrent dit punt heeft er toe geleid, dat in November
hooger genoemde koffieondernemin^r Loeboe Gedang West,
1887 nadere in.structiën aan den gouverneur van Sumatra's Westkust zyn verstrikt. D a a b j j is opgemerkt dat een \erbljjf van langer
nog 5 kleinere perceelen in erfpacht bezeten, en wel in de
dan zes maanden op eene erfpaehtsond^rneming van een daar in
onderafdeeling Ommelanden van Padang: Rimboe PiSe,
dienst zjjnden werkman is te beschouwen als vestiging op die o n - Bimboe Datar en Datar (of Tanah Siriah), respectievelijk
d e r n e m i n g irainiecrer nivt reeth rroetjvr antltrr kfiinierkni Ma vi*ti<jin>i zijn,
groot 51 , 35 en 26 bouws, en in de onderafdeeling
en is verder de aandacht er op gevestigd dat het van eene te beKaijoetanam : Kiambang-Kimboe Bakoeng , groot 9 , en
perkte opvatting getuigde om het kenmerk van vestiging afhankelijk te stellen van het medebrengen van het gezin, vermits toch een
Kaijoe-Kapoer, groot 5 bouws. Deze ondernemingen leveren
arbeider ook op eene onderneming gevestigd kan z[jn , al heelt hy
hooflzakelijk gewassen voor de inlandsche markt op (padi,
z[jn gezin niet bjj zich.
klappers, enz). Bij Datar werd in 1887 niet geplant,
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terwijl op Kiambang-Rimboö Bakoeng ook eene aanplaiting van muskaatnotenboomen werd aangetroffen. Verder
vindt men nog op eenige kleine in eigendom bezeten perceelen onder anderen Liberia-koffie, kruidnagelen, muskaatnoten en aanplantingen van diverse gewassen.
3°. Benkoelen.
Rijtt en tweede gewassen. Uitgenomen in de afdeeling
waartoe de hoofdplaats behoort, viel in dit gewest weinig
vooruitgang in deu rijstbouw te bespeuren. Eene voorname
oorzaak daarvan is , dat de aanleg van sawahs met vele
moeilijkheden gepaard gaat, ten gevolge van bet heuvelachtig terrein en van gebrek aan waterleidingen. In de afdeeling Laïs mislukte, de oogst geheel uithoofde van te vroeg
ingevallen regens. Elders was, op enkele uitzonderingen
n a , het beschot bevredigend. Waar gebrek aan voedingsmiddelen dreigde, werd daarin voorzien deels door bet
verbouwen van tweede gewassen, die goed slaagden,
deels door aanvoer van rijst uit Batavia. De lage prijzen
der Java-rijst kwamen der bevolking zeer te stade.
Klappers. De klapper-aanplant ingen in de lagere streken
breiden zich jaarlijks uit. Klappers en olie bleven gedurende 1887 over 't algemeen laag in prijs. Slechts ter hoofdplaats Benkoelen steeg gedurende de maanden Maart t/m
September de gemiddelde prijs per 100 noten van f 2,50
tot f 6 a f 7 , tengevolge van den geringen invoer van
Engano, waar klapperratten belangrijke schade aan de
boomen hadden toegebracht. Bereiding van copra vond niet
meer plaats, omdat zulks te weinig voordeel gaf.
Koffie. In de afdeelingen Kroö, Mokko-Mokko, Manna
en Kauer werden de bestaande aan plantingen vergroot en
nieuwe tuinen aangelegd. De oogst viel bevredigend uit.
Aan pluk en bereiding werd weinig zorg besteed , waardoor de qualiteit var. het product te wenschen overliet.
De prijzen waren eenigszins beter dan in 1886. Gemiddeld
kon f 35 ïi f 55 per pikol worden bedongen. De uitvoer
naar Batavia, Padang en Baudar (Palembang) bedroeg
ongeveer 2770 pikols.
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werd de rijst doorgaans nog op ladangs geteeld; vele woeste
gronden werden aldaar in ontginning gebracht. Terwijl
van de sawahs over het algemeen een bevredigende oogst
verkregen werd, leverden de ladangs slechts een middelmatig product op. Hier en daar bleef do verkregen hoeveelheid ver beneden de behoefte. De bevolking had echter
nog voorraad overgehouden uit den overvloediger! oogst
van 1886. Overigens werd het tekort aangevuld door invoer
van elders.
Peper. Deze cultuur is voor de bevolking eene groote
bron van welvaart. Als gevolg van de voordeelige marktprijzen zijn in de laatste jaren bestaande tuinen uitgebreid en vele nieuwe aangelegd. Zorgvuldiger onderhoud der tuinen kwam bovendien ten goede aan de hoedanigheid van het product. Na den zoo ruimen oogst vau
1886 (ruim 41000 pikols) was het te voorzien dat de
productie in 1887 minder groot zou zijn. Daarbij was
tijdens den bloeitijd der ranken het weer zeer ongunstig.
De inzameling bedroeg dan ook niet meer dan p. m. 26 000
pikols. De prijzen liepen van f 28 tot f 41 per pikol.
De in 't vorig verslag (blz. 186) besproken ziekto in de
peperranken , die tot, de afdeeling Sekampong beperkt is
gebleven, is, na de daartegen genomen maatregelen , tot
staan gekomen.
Klappers. Hoewel van bestuurswege daartoe aangemoedigd , legde de bevolking zich weinig op de klappercultuur toe. De bestaande aanplantingen werpen dan ook
lang niet genoeg af voor de behoefte, zoodat belangrijke
hoeveelheden klappers en klapperolie moeten ingevoerd
worden.
Koffie. Ofschoon de gronden in de hoogere streken van
dit gewest voor de koffiecultuur zeer geschikt zijn, weiden geen geregelde aanplantingen aangelegd. Slechts
hier en daar werd door de bevolking om en bij de kampongs en in de pepertuinen eenige koffie aangeplant. Dit
gebeurde ook daar waar aard en gesteldheid van den bodem niet geschikt zijn voor de pepercultuur. Het grootste
gedeelte van het prouuct diende tot eigen verbruik ; slechts
geringe hoeveelheden werden door handelaren opgekocht
en uitgevoerd.

Peper. De pogingen van het bestuur om de bevolking
over te halen zich meer op de pepercultuur toe te leggen,
werden met den besten uitslag bekroond. Algemeen werd
Tabak. In de afdeeling Toelang Bawang wierp de
lust tot uitbreiding der aanplantingen bespeurd. Vele aanvragen om peperstekken kwamen bij bet bestuur in. tabakscultuur voor de bevolking weder goede uitkomsten
Met het oog op de ziekte die zich in sommi'go pepertuinen af, hetgeen ook lieden uit Palembang uitlokte om zich
der Lampongicbe Districten kortelings had voorgedaan, | daar te komen vestigen. Men schat ds geoogste hoeveelwerd het raadzaam geacht vooreerst geen stekken uit dat heid op 400 pikols, waarvan een gedeelte zijn weg vond
zoowel naar andere afdeelingen als naar Palembang Op
gewest te doen verstrekken.
de plaatsen van voortbrenging wprd p. in. f 1 en te Meng*
Muskaatnoten, kruid aaiden en taoak. De omtrent de gala p. m. f 1,50 per katti betaald. Op kleinere schaal
noten- e:; nageleoteelt ontvangen berichten over 1887 komen wordt de teelt ook gedreven in de afdeelingen Katimbang
overeen met die welke in 't vorig verslag werden opgenomen. en Ommelanden van Telok Betong, doch daar uitsluitend
In de afdeeling Mokko-Mokko, voornamelijk in de marga's voor eigen behoefte. De pogingen om de Lampongsche
Ipoe en XIV Ko?ta, werd in den laatsten tij l nog al veel tabak voor de Europeesche markt geschikt te maken (zie
tabak geplant. Over het algemeen wordt echter het in- vorig verslag blz. 186) hebben kiins van slagen. Zaden
heemscl.e product meer en meer door Java-tabak verdron- verkregen van de uit Deü-zaad gewonnen planten hebben
gen. Alleen de Hanau-tabak (ia den omtrek van het meer weder een product opgeleverd, dat op Java, waarheen het
van dien naam geteeld) bedingt steeds goeie prijzen (in ter fermentatie gezonden werd, zeer voldaan moet hebben.
1887 f 1,25 h f 1,78 per katti). Zij dient niet voor'binnen- Het blad werd van goede breedte en de qualiteit uitmunlandsch verbruik , maar wordt uitgevoerd via Moeara Doea tend bevonden. Met goed gevolg is in de Lampongsche
Districten ook Manilla-zaad uitgeplant, verkregen uit 'slands
en Semangka.
plai.tentuin
te Buitenzorg.
Sago en aren. Hoewel nog op kleine schaal werd de
sagopahn meer en meer aangeplant, voornamelijk in de
Boschproduclcn. Over het algemeen word» slechts weinig
Ommelanden van Benkoelen en in andere streken aan de voordeel getrokken van den overvloed van producten, die
kust, en zulks niet zoozeer voor het winnen van sago, dan de uitgestrekte bosschen van dit gttweatopleveren. Alleen
wel voor het benuttigen van de bladeren , waarvan veel in de afdeeling Sepoetih wordt nogal werk gemaakt van
gebruik gemaakt wordt als beclekkings-materiaal.
de inzameling van dammar, getahpertja, nmamboe en
In de bergdistricten van de afdeeling Kroë wijdt de be- rottan. Niet onbelangrijke hoeveelheden van die producten
volking zien bij voorkeur aan bet aankweekeu van den werden van Telok Betong naar Java en langs de rivieren
arènpalm en aan het bereiden van arènsuiker.
ter Oostkust naar Singapore verscheept.
4°. Lampongsche Districten.
Veeteelt. Bij het einde van 1887 bestond de veestapel
Rijst. Aangemoedigd door den gunstigen sawah-oogst uit 470 paarden , 1742 runderen , 13 285 buffels, 7789
van 1886, gaf men in 1887 in menige streek, waar over geiten en 1884 schapen. Van ziekte had hij slechts te
water te beschikken viel, de voorkeur aan den zooge- lijden in de afdeelingen Sekampong en Toelang Bawang,
naamden natten rijstbouw. Voornamelijk vond dit plaats waar enkele met miltvuur overeenkomende ziektegevallen
om en nabij de hoofdplaats Telok Betong en inde afdeelingen voorkwamen, nu en dan met doodelijken afloop, uitvoer
Ommelanden van Telok Betong, Katimbang en Semangka. van vee had alleen plaats uit de afdeelingen Katimbang
In de afdeelingen Sepoetih, Sekampong en Toelang Bawang en Toelang Bawang naar andere deelen van het gewest
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«ui u u r Palumbang. Do invoer van paarden en buffels te
Telok Betoog WM v.in zeer weinig betoekenis. Buffels werden
verhandeld tegen f 45 a f 95 en runderen tegen f 6 0 a f 9 0
per stuk, terwijl voor een schaap ofeenegeit f 3 a f 10
werd betaald.
Particuliere ondernemingen. In dit gewest zijn, naar
thans gemeld wordt, tw<;e landbouwondernemingen ge
vestigd. Beide beschikken uitsluitend over gronden die
van do bevolking zijn gehuurd op den voet van Indisch
Staatsblad 1885 n°. 4 5 , en hebben hoofdzakelijk de teelt
van peper ten doel, terwijl als bijproduct koffie wordt
geteeld. Ken daarvan . ter grootte van ruim 88 bouws, is
gelegen in do Ommelanden van Telok Betong en behoort
aan een handelshuis te Batavia; de tweede bestaat uit het
eiland Seboekoe Bcsar (afdeeling Katimbang), welk eiland
door den rechthebbende (een kamponghoofd die er erfelijke
individuecle bezitcech'en op uitoefent) is verhuurd aaneen
particulier te Batavia. Deze laatste onderneming heeft
ook de teelt van andere gewassen dan peper en koffie,
zoomerle houtaankap en veeteelt ten doel. Bijzonderheden
omtrent den stand der exploitatie zijn niet vernomen.
5°. Palembang.
Rijst. De oogst van 1887 viel in de verschillende ge
deelten van dit gewest zeer ongelijk uit. Daar waar men
zich tot ladangbouw bepaalde , slaagde het njstgewas zeer
gied, doch in sommige streken werd de bewerking der
ladang.s door vroegtijdige regens of gemis aan ploegvee
belemmerd. Hier en daar bleef de oogst beneden de be
hoefte, en moest f 8 a f 9 per pikol rijst worden betaald,
een prijs die sedert 1881 niet was voorgekomen.
In Djumbi ging veel padigewas door overstroomingen te
loor, zoodat er meer dan anders van dit voedingsmiddel
moest worden ingevoerd.
Koffie. Do koffieaanplantingec werden in 1887 in onder
scheidene streken van het gewest uitgebreid. Over het
algemeen Het men zich echter aan het onderhoud van de
plantsoenen weinig gelegen liggen , bebalve in de afdeeling
Tebing Tinggi, waar gaandeweg eene meer geregelde
werkwijze wordt gevolgd. In de Sindangstreken werd
meer torg gedragen Toor pluk en bereiding der bessen,
waardoor het product hoogere prijzen kon behalen. De
oogst viel vrij gunstig uit, vooral in de Pasoemahlanden,
waar ruim 6500 pikols werden verkregen. De uitvoer be
droeg 15 240 pikols (waarvan 2517 naar .Singapore), tegen
29 368 pikols iu 1886.
Tabak. De tabakeeultour wordt door de bevolking het
meest gedreven in de afdeeling Koinmeriug, Ogan Óeloe
en Enim en Ranaudistricten. Vooral in de onderafdeeling
Kannu districten muntte het product van 1887 door goede
qualiteit uit. Naar Singapore werden 1298 pikols tabak
verscheept.
Katoen (kapas). In de binnenlanden van dit gewest is
de teelt van kapas vrij algemeen. Het niet voor eigen
gebruik bestemde product vindt voornamelijk zijn weg
naar Java en Singapore. Sedert de daling der prijzen tot
f 5 per pikol werd echter veel kapas aangehouden , zoodat
in Ogan Oeloe nog groote hoeveelheden in voorraad bleven.
In het geheel werden in 1887 uitgevoerd 13 322 pikols,
tegen 22 511 pikols in 1886.

gedrukt door lage marktprijzen. Overigens werden van de
boschproducten het meest ingezameld : rottan , gomdammar, getabpertja en gomelastiek; de uitvoer daarvan
richtte zich hoofdzakelijk naar Singapore.
Particuliere ondernemingen. Omtrent de in de afdeeling
Iliran en Banjoeasin in voorbereiding zijnde twee onder
nemingen voor boschexploitatie en landbouw, een aan de
Dawas-rivier en een aan de Toengkal-rivier, zijn geen
bijzonderheden gemeld. Naar liet schijnt ligt bet in de
bedoeling met de tabakscultuur te beginnen.
Veeteelt. Do veestapel had in 1887 wederom veel te
lijden van ziekten. Over het voorkomen van veepest in een
paar afdeelingen is ■. ehandeldop blz. 105 hiervóór. Volgens
de ontvangen opgaven telde men bij het einde van 1887
in het gewest 19 282 buffels, 2232 runderen , 361 paarden,
28 251 geiten en 1648 schapen.
6°. Oostkust van Sumatra.
Rijst en tweede gewassen. Omtrent de wijze waarop de
rijstbouw in dit gewest gedreven wordt, zijn de berichten
nagenreg gelijkluidend met die in 't vorig verslag. De
oogst van 1887 viel over het algemeen zeer bevredigend
uit. Ziekten onder het gewas kwamen weinig voor; hier
en daar werd echter schade aangericht door veldmuizen
en ander schadelijk gedierte, zoomedo door hooge water
standen. Uitvoer van rijst had plaats uit de afdeelingen
Assahan en Laboean Batoe, zoowel naar andere plaatsen
in het gewest en naar Padar.g Lawas (gouvernement
Sumatra's Westkust) als naar Pinang en Singapore. De
van Assahan uitgevoerde hoeveelheid wordt gesteld op
112 000 pikols padi, zijnde ongeveer het dubbele van den
uitvoer in 1886. Belangrijk waren ook de rijst-invoeren
uit de Strait.'-Settlements, die echter niet onder cijfers
zijn te brengen. De rijstprijzen bedroegen op de voor
naamste plaatsen f 7,50 a f 8,50 per pikol.
Twee ie gewassen, zooals djagong, gierst en verschillende
aard-en peulvruchten, worden zelden afzonderlijk geteeld,
maar doorgaans tusschen de padi in. Deze producten dienen
alleen voor Linnenlaudsch verbruik.
Klappers. Groote aanplantingeu van klapperboomen
worden alleen in Assahan en Batoe Bara aangetroffen,
van welke afdeelingen dan ook steels aanzienlijke hoeveel
heden klapp<T3 en ook wat copra worden uitgevoerd. In
Tamiang werd in 1887 aan de aanplantingeu veel uit
breiding gegeven; wild gedierte richtte daar echter in de
jonge plantsoenen nogal vernielingen aan. Elders in het
gewest treft men veelal den klapperboom op de erven aan
tusschen andere vruchtboomen. Uitgenomen in Assahan
en Batoe Bara moet echter in de behoefte aau olie en
klappers grootendeels door invoer worden voorzien.
Peper. Alleen in Tamiang, Beneden-Langkat en Batoe Bara
is de pepercultuur van eenige beteekenis. In de beide eerst
genoemde onderaf leelingen treft men onder de peperplanters
verscheidene Atjehers aan , die zich daar gevestigd hebben.
De aanplantingeu zijn voor het meerendeel het eigendom
der hoofden, die voortdurend de cultuur uitbreiden. Cijfers
nopens de geoogste hoeveelheden zijn niet bekend. Goede
prijzen konden worden bedongen. In het landschap BovenLangkat was bij een paar tabaksondernemingen een begin
gemaakt met het aanplanten van peper.

Gambier en peper. Over het algemeen wordt in dit
Ko/jte. Er bevinden zich eenige kleine koffietuinen van
gewest de gambier alleen in kleine hoeveelheden , hoofd inlanders in Boven-Bila en Soengei-Kanan , maar overigens
zakelijk voor eigen gebruik , aangeplant. Eene uitzondering wordt door de inheemsche bevolking nagenoeg geen koffie
maakt de onderafdeeling Rawas (afdeeling Tebing Tinggi) geteeld.
waar de gambierteelt in de laatste jaren een voornaam
De op verscheidene tabaksondernemingen aanwezige koffiemiddel van bestaan voor de bevolking uitmaakt. In 1887
lantsoenen leverden ook in 1887 geen bevredigende uitveroorzaakten echter de lage marktprijzen voor de planters
omsten op. De belangrijkste zijn die op de ondernemingen
veel teleurstelling.
Gedong Ojohoro, St. Cvr, Bekalla en Mariendal, allen in
Pepertuinen treft men slechts hier en daar aan. Van de onderafdeeling Medan. Laatstgemelde onderneming,
veel beteekenis waren de aanplantingen niet, doch in den waar men p. m. 22 500 koffieboomen aantreft, oogstte
laatsten tijd was uitbreiding merkbaar, waartoe de goede slechts 104 pikols (volgens het gewicht in de hoornschil). De
prijzen bijdroegen. In de onderafdeeling Ampat Lawang Liberia-koffie scbynt in dit gewest niet te willen gedijen. In
(afdeeling Tebing Tinggi) werden iD 1887 meer dan 25 000 den regel vallen de vruchten af vóór zij tot rijpheid ziju
peperranken aangeplant. Hier en daar kostte het echter gekomen. Op de tabaksonderneming LoeboePakam in Sermoeite peperstekken te verkrijgen.
dang oogstte men van deze koffie 300 pikols (gewogen iu de
hoornschil).
Botchproducten. In de afdeeling Moesillir is de benzoë
een belangrijk handelsartikel, maar de omzet werd in 1887
Suikerriet. Zoowel door de inheemsche bevolking als
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door Chineezen wordt suikerriet in kleine hoeveelheden
uaugoplaut om tot versnapering te dienen. In Koealoe
bestaat sederteenige jaren eene kleine suikeronderneming,
die door een Chinees met ongeveer 70 koelies gedreven
•wordt en in 1887 ongeveer 20 000 K.G. suiker opleverde.
Op de tabaksonderneming Amplas in üelisch Senembah
werd mede suikerriet geplant, ten behoeve van de aldaar
bestaande aan een Chinees toebehoorende fabriek. Omtrent
de uitkomsten werden geen opgaven ontvangen. Beide
Chiueezen zetten de suiker voor een gedeelte plaatselijk
van de hand en voeren die overigens uit naar Pinang en
Singapore.
Sago en cassave. De omtrent deze cultures ontvangen
berichten komen in hoofdzaak overeen met die in 't vorig
verslag (blz. 187). De onderneming voor de bereiding van
cassavemeel (tapioca) op Bengkalis en die in .Siak bleven
ook gedurende 1887 gesloten. In het landschap Koealoe
wordt op kleine schaal en op zeer primitieve wijze tapioca
bereid door een Chineeschen ondernemer, die ongeveer 30
arbeiders in dienst had. De verkregen en uitgevoerde
hoeveelheid tapioca bedroeg 1200 pikols.
Boschproducten. De inheemsche bevolking, wonende
lang3 de Rokkac-, Siak- en Kampar-rhieren, zoomede
op de langs de kust gelegen eilanden , houdt zich voor
namelijk met de inzameling van busehpro lucten bezig en
drijft een levendigen handel in rottan , getah , dammar,
was, drakenbloed, balam- en soenteipittu:i. Voor de be
volking der afdeeling Siak ligt in die inzameling eene
belangrijke bron van inkomsten. Bijzonderheden omtrent
uitvoer zijn niet gemeld. Nipah wordt bijna overal in
meerdere of mindere mate aan de mondingen der rivieren
aangetroffen, voornamelijk aan da Besitan-baai, in Koealoe
en Laboean Batoe. De handel in atap . van dit ma'eriaal
vervaardigd, neemt zeer toe. In de afdeeling Deli wordt
door de tnbaks mdernemers 14 dollar en meer betaald per
1000 stuks atap, elders 8 tot 10 dollar, liet jiiarüjksche
verbruik vnn atap wordt alleen voor Deli, Langkat en
Serdang op ongeveer 25 millioen stuks geschat.
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Omtrent de door Chineezen gedreven houtzagerijen luiden
de berichten gunstig. De indertijd, krachtens eene concessie
van het inlaudsch bestuur, in Beneden-Lu ngkat gewerkt
hebbende houtkaponderneming van de Kali Anam-maatschappij is in andere handen overgegaan. De nieuwe
eigenaars moeten liet voornemen hebben do gronden , tot
die concessie behoorende, in exploitatie te brengen door
liet aanleggen van peper- en cuoutchouc-aanplantingen.
Het hoofdetablissement zou gevestigd worden aan de
monding der Toengkam-rivier. Van de drie door den .sultan
van Siak verleende concessies tot boschexploit.tie was
slechts één, Soengei genaamd, in exploitatie. Omtrent de
uitkomsten werd niets gemell.
Landboutcconcessies. De over 1887 verzamelde opgaven
ten aanzien van de door het Kuropeesch bestuur bekrach
tigde ') land bouwconcessies voor gronden in de inlandsche
rijken van dit gewest zijn bijeengebracht in de bijlage
! KKK hierachter, waarin, in afwijking vau de gelijkI soortige overzichten bij vorige verslagen overgelegd, de
j ondernemingen zijn gerangschikt meer in overeenstemming
! met de administratieve indeeling van het gewest, welke
' volgorde ook in den Regeeringsalmauak voor XederlandschIndié is aangenomen (zie het overzicht voor 1886 in den
j jaargang 1888, deel I, bijlage OU).
Volgens gemelde bijlage KKK, welke voor menige con! cessie, zoowel ten aanzien van de uitgestrektheid der afge. stane grondeu , als ten aanzien van het tij lstip van ii.gang
cf einde der concessie, opgaven bevat, wdke afwijken van
de vroeger verstrekte, beliep het aantal laudboutc-concessies : ) 167, waarbg niet gerekend zijn een 6-tal (te zamen
j beslaande 13 800 bouws) die wol voorkwamen in het3 overi zicht van 1886 (bijlage KHE van 't vorig verslag). ) In
1
't geheel vermeldde dat overzicht 143 concessies, waarvan
er 137 ook in de opgaven over 1887 voorkomen.
Deze 137 concessies besloegen te zamen 334 050 bouws;
de 167 thans opgegeven co:.cessies — op 4 na — 399 100
bouws. Zij waren over de verschillende landschappen
aldus verdeeld:
I 880.

AFDEELINGEN.

ONDERAFDF.EL1NGEN.

LANDSCHAPPEN.

Aantal
COlli'CMU's.

Deli.

ia.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
B a t o e Bara.
Id.
Id.
Id.
Id.
Assahan.
Id.
[iaboean Batoe.
Beng'knlis.
Id.

Laboean Deli.
Mcdan.
LI.
U.
Id.
Id.
Id.
Padanff en B e d a g c i .
Id.
Boven-Langkat.
Id.
Beneden-Langkat.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Serdang.
Id.

—
—
—
—
—
—
—
—

Laboean Deli
(rijk van Deli)
. .
Soeka 1'iiing
(
id.
) . .
X I I Kotta
(
id.
) . .
Scrbanjmnan
(
id.
) . .
Pevtjoet
(
id.
) . .
Senembah
(
id.
) . .
Tan.'jong lloilia (
id.
j . .
Padang [ondechoofigiMid van Deli) .
Bedagei (
id.
) .
Soengei üingci
(rijk van Langkat).
Selesie
(
id.
).
Oebang
id.
).
Sera poli
(
id.
).
liataii;r Serangan (
id.
).
Benedcn-LangUat,
id.
).
Stabat
(
id.
).
Bingei
{
id.
).
Serdanff
(rijk van Serdang)
Senembah (
id.
)
Soekoe Lima Pocloeh
Soekoe Tanah Datnr
Soekoe Lima Laras
Pagoerawan
Si i'aré Pare
Assahan
Koeatac
.
Bila

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
■■
. .
. .
. .
. .
. .

u

id
Uitgestrektheid
tgestrektheid
van het
Aantal
van het
■■1
contractsgebied concessies. con'ractsgebied
(in bouws).
in bouws).
7
20
32
24
5
7

500
530
500
400
000
700

13G00
I5O0O
15 000
25 230
3IHIII

1 500
21 100
4 500
8 000

:

13
12
1
3

|
I
!
. . . ' •
:

41 450
29 500
9 000
11 000
M
2 500
19 000
3 000
C000
8 000

Siak.
Bengkalis.

Totalen.

1887.

137

334 050

G
9
15
10
1
4
1
7

o)

»]

o

10
2
1
7
C
2
17

13
3
3
1
3
1
C
3
1
C
1
107

t)

8
21
33
23
3
7

400
550
100
750
000
700
100
11 100
28 400
15 000
24 750
3 000
1 500
21 100
GSOO
8 000
1 500
55 150
32 500
13 000
13 500
1 000
2 500
1 000
19 000
4 000
COOO
30 000
•l

399 100

o) Betreft 8 concessies. Van 1 concessie (Batoe Sang.:har genaamd) is de uitgestrektheid niet opgegeven.
b) Betreft 14 concessies. Van 1 concessie (Soengei Kaaipah genaamd) is de uitgestrektheid niet opgegeven
c) Betreft 5 concessies. Van 1 concessie (Bockit Toewa genaamd) is de uitgestrektheid niet opgegeven.
') Ook thans valt weder op te merken dat het Kuropeesch b e 
stuur, met het oog op den politicken toestand in Tamiang en in
het westelijk deel van Langkat, nog geen termen vond om op
landbouwcontractcn, die streken betreffende, zijne goedkeuring
te verleenen.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

:
) Daaronder dus niet de concessies voor /w«(Ao;)ondernemingen,
voor zooveel bekend ten getale van 4 (zie de voorgaande rubriek).
3

) Nameljjk Karang Gading in Deli, Taboeran (of Tamboenan) ia
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Zondert men de straks vermelde 6 concessies uit (zie noot 3
op de voorgaande blz.), dan komt men , bij vergelijking van
de overzichten over beide jaren, tot de volgende uitkomsten :
ondernemingen die reeds produceerden . . . .
id.
omtrent welker exploitatie niets
is gemeld
id.
die tijdelijk gesloten waren. . .
id.
die pas ui exploitatie waren ge
komen maar nog geen oogst ver
kregen hadden
id.
die nog niet in exploitatie waren.

1886.
103

1887.
114

3
1

22
1

4
26

13
17

a) 137

b) 167

a) Deze 137 ondernemingen tellen in de opgaven over 1887, ten
gevolge van splitsing of samenvoeging, slechts als 133 ondernemingen.
b) De 34 ondernemingen die niet in het overzicht over 1880 voorkwa
men (zie de voorgaande aanmerking), waren verdeeld als volgt: 12 die
reeds produceerden (voor een H-tal te zamen 1236 018 AmsL ponden),
2 omtrent welker exploitatie niets is gemeld. 9 die pas in exploitatie
waren gekomen (waaronder 1 heropende), maar nog geen oogst verkre

AFDEELINOEN.

gen hadden, en 11 die nog niet in exploitatie waren. Deze 34 onder
nemingen zijn in bijlage KKK door een * aangeduid.

Opgaven omtrent de met tabak beplante uitgestrektheid
zijn niet verstrekt. De teelt breidde zich echter nog voort
durend uit. Gedurende 1887 werden weder 35 landbouwcontracten met de iulandsche bestuurders gesloten en door
het bestuur goedgekeurd, namelijk 24 betreffende gronden
in de afdeeling IJeli en 11 betreffende gronden in Siak
(afdeeling Bengkalis), van welke concessies er slechts enkele
reeds onder de bedoelde 167 begrepen zijn. Over het alge
meen viel de oogst van 1887 bevredigend uit. Door de
weersgesteldheid was echter van vele ondernemingen het
product van mindere hoedanigheid dan aanvankelijk ver
wacht werd. ') Ziekten kwamen onder het gewas slechts
zelden voor; ook van rupsen werd weinig nadeel ondervonden.
De ontvangen productie-opgaven over 1886 en 1887, die
echter niet tot al de in exploitatie zijnde ondernemingen
betrekking hebben, wijzen de volgende hoeveelheden aan
(in Amst. ponden).
1886.

Hoofdlandschappen
waarin de
ondernemingen
gevestigd zijn.

ONDEBAFDEELINGEN.

tiï£
iTabaksproductie
„„.„.„„„„ *(in Amst. rponden■ .
nemingen.

Deli.
Deli.

Langkat.

Batoe Bara.
Assahan.
Laboean Batoe.
Bengkalis.

Serdang.
Batoe Jiira.
Assahan.
Bila.
Siak.

7
39
9
14
8
18
5
3
1

Siak

van Singapore in 1880 74 322 en in 1887 125 760 balen (a 80 K.G)
,. Pinang
., ,, 61 151 ., „ „
16 450 „ ( „
)
tezamen . . . 135 473
142 216
LANDAARD DER ARBEIDERS.

Deli.
17
3
1
1
1

Bojans (van Bawean) .

Totalen.

. . .

859
150
755
100
034
560
482
10
30

25 950

2 076
12 053
1 018
4 052
t 014
2 784
299
156
34

ii

Totalen

Evenals in vorige jaren werd weder in meerdere of
mindere mata tabak geplant op gronden die reeds vroeger
voor deze cultuur gebezigd en daarna korteren of langeren
tijd (van 6 inaaiilen tot 13 jaren) braak gelaten waren.
De uitkomsten van die beplnn'ingen , met of zonder tusschenbouw van rijst, liepen zeer uiteen. Voor bijzonderheden
dienaangaande wordt verwezen naar de mededeelinge:1. in
de bovenaangehaalde bijlage KKK. Algemeen werd voor
het bemesten van de velden liet meest gebezigd Peruaansche
guano en stalmest.
De Sumatra-tabak wordt nagenoeg uitsluitend hier te
lande te gelde gemaakt. De verscheping geschiedt via Singa
pore en Pinang. Volgens de consulaire berichten beliepen
de in 188(5 en 1887 van die plaatsen naar A.msterdam en
Eotterdam en voor eea klein deel ook naar Brenien, Ham
burg en Londen verscheepte hoeveelheden:

ii
ii
ii

3 038

. .

Aantal
| Ta b a ksproductie
onder—
,• . .
■ .
.
i(m Amst ponden),
r
nemingen, y

440
975
677
055
463
229
420
386
375
11

104

1 733
11 880
1 364
3 351
743
4 342
921
462
50
8

6
37
11
10
8
25
10
4
1
2

24 857 037

114

23 490 020

090
497
326
104
350
311
432
777
000
750

De afneming der verschepingen via Pinang hnudt ver
band met de opening van de spoorlijn tusschen Langkat
en Deli (verg. blz. 155 hiervóór), ten gevolge waarvan het
Langkat-product, dat vroeger per stoomschip naar Pinang
ter overscheping werd verzouden, thans per spoorweg naar
Laboean Deli afgevoerd en vandaar naar Singapore ver
scheept wordt. (Van den geheelen oogst van 1887 rekende
men dat 100 000 balen per spoorweg zouden worden af
gevoerd ; gedurende het op 30 April 1888 geëindigde vijfde
boekjaar der Deli-Spoorwegmaatschappij werden per spoor
afgevoerd 79 000 balen, waarvan 32 000 balen oogst 1886
en 47 000 balen oogst 1887. Van dezen laatsten oogst waren
op 1 Mei il. bij de ondernemingen die per spoorweg afvoeren
no;r 53 000 balen aanwezig.)
Het totaal der gebezigde arbeiders wordt voor de booger
vermelde 114 ondernemingen gesteld op 49 794, zooals uit
de volgende specificatie blijkt.

Padang en Langkat.
Bedagci.
2 053
440
302
122
90
31

1887.

Serdang.

Batoe
Bara.

5 309
047
316
231
251
163
434
150
45

5 481
1 189
1 232
435
175
206
20
1
ii

ii

7 546

8 739

2 753

1 503
534
255
240
14
50
151
11

Assahan.

Laboean

Batoe.

Siak.

Totalen.

1 124
1G3
75
67
59
10

05
2

132
Cl

ii

"

ii
ii
ii

11
ii
ii
ii
ii
ii
ii

33 526
6 186
3 005
2211
1 623
1 020
1087
161
75

77

193

49 794

11

10
ii

n

11

1 498

o) Allen tijdelijke arbeidere. op 40 Maleiers na die (bij ondernemingen in Boven-Langkat) in vasten dienst zijn.
b) Onder de 1087 Bandjareezen telde men 363 tijdelijke arbeiders.

Volgens consulaire opgaven werden in 1887 te Pinang
door 12 726 Chineesche immigranten werkcontract u ge-

sloten voor Sumatra's Oostkust, terwijl het aantal der voor
dat gewest te Singapore gesloten werkcontracten, meeren
deels 'loor Cbineezen . maar ten deele ook door immigranten

L a n g k n t , Reliance in Serdang, Loeboe Tjengkani en eene zonder
naam (n°. 134 van gemelde bijlage E E E ) in Assahan, zoomede
Mandau in Siak. Op Karang Gading na (productie 20 087 Amst. pon
den tabak) behoorden deze ondernemingen tot die welke in 1886 niet
of nog niet in exploitatie waren. Het blijkt niet om welke redenen
er in het overzicht van 1887 geen gewag meer van wordt gemaakt.

') Omtrent de uitkomsten van den oogst van 1888 meldde de resi
dent in het begin van September dat de productie, wat hoeveel
heid betrof, over't algemeen beneden het middelmatige was gebleven.
De groote drooptc was van na'iceligen invloed geweest. In Siak
waren de verkregen uitkomsten meerendeels onbevredigend.
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van andere nationaliteiten (Javanen, Bojans, Bandjareezen,
«nz.), ') 758Ü beliep.
Op blz. 83/84 is reeds gewag gemaakt van de gevoerde
voorbereidende onderhandelingen tot bet verkrijgen van vrije
emigratie van Klingaleesche koelies naar Sumatra's Oost
kust en naar andere gedeelten van Nederlandsch-Indië.
Onder de te Singapore en Pinanjr aangekomen Klingaleezen
■waren er in 1887 respectievelijk 1399 en 1132, aan wie
aldaar certificaten werden uitgereikt dat zij geen op dagloon
werkende veldarbeiders waren en dus konden gaan waarheen
zij verkozen; deze gingen bijna allen naar Sumatra's Oostkust.
De in 1887 aan de orde gestelde herziening van de zooenaarnde koelie-ordonnantie voor dit gewest (Indisch Staatslad 1880 n°. 133), waarop reeds in 't vorig verslag (blz.
47 en 189) werd gedoeld , is nog niet tot stand gekomen.
Blijkens eene mededeeling van April jl. wenschte de Indische
Regeerin<r die herziening in beraad te houden met het oog
op de bovenbedoelde onderhandelingen over het verkrijgen
van koelies uit Britsch-Indiö.

f

7°. Riouw en onderhoorigheden.
Rijst. Met uitzondering van eenige rijstvelden op moeras
sige gronden wordt op de tot dit gewest behoorende eilanden
nagenoeg geen rijst geteeld. Ue cultuur wordt op grooter
schaal gedreven in Indragiri en in de overige op den vasten
wal van Sumatra gelegen onderhoorigheden, maar veel zorg
wordt daaraan niet besteed, omdat de bevolking in som
mige streken de voorkeur geeft aan de zooveel gemakkelijker
sagoteelt. Hoezeer de oogst bevredigend uitviel, was de
opbrengst ov»r het geheel niet voldoende voor de behoefte.
Omtrent de ingevoerde hoeveelheden zijn geen cijfers bekend.
Sago, cassave en arroioroot. In de laaggelegen gedeelten
van de onderhoorigheden op Sumatra's vasten wal, zoomede op het eiland Lingjra en op de Karimon-eilanden wordt
overal sago geteeld. Wegens de lage marktprijzen, die
eerst tegen het einde van 1887 iets verbeterden, werkte
de fabriek te Dai (Lingga) niet. Daarentegen verwerkten
drie fabrieken te Meral (Ivarimou) den geheelen oogst uit
de afdeeling Karimon tot gezuiverde sago. Voor het geheele
gewest werd de productie aan ruwe sago, evenals die van
vorige jaren, op 180 000 pikols geschat. Te Singapore
werd de ruwe sago met f 1,80 a f 2,10 en de gezuiverde
met f4,20 h f 4,75 per pikol betaald.
De teelt van arrowroot en cassave is geheel verwaarloosd;
die gewassen werden nog slechts voor eigen gebruik aan
gekweekt.
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Nagenoeg de geheele productie werd naar Singapore ver
scheept.
Boschproducten. Behalve met de inzameling van boschproducten in de op den vasten wal van Sumatra gelegen
onderhoorigheden, hoofdzakelijk bestaande uit rottan, «lammar, getah, nipa, enz., houdt de Chineesche bevolking
zich ook onledig met den aankap van brandhout en den
aanmaak van houtskolen. Vooral deze beide laatste artike
len worden in belangrijke hoeveelheden naar Singapore
uitgevoerd.
8°. Banka.
Rijst. Voor den rijstbouw was het. jaar 1887 op Banka
zeer ongunstig. Ter beplanting van 7804 ladangs werden
8786 pikols zaadpadi gebezigd, welke slechts een oogst
van 84 038 pikols opleverden, terwijl in 1886 15 113 pikols
zaadpadi, waarmede 9415 ladangs waren beteeld, hadden
afgeworpen 284 418 pikols In het tekort aan voedings
middelen werd voorzien door het op uitgebreide schaal
verbouwen van tweede gewassen en door invoer van rijst,
hoofdzakelijk van Java en Palembang. Ingevoerd werden
2310 pikols padi en 34 184 pikols rijst, tegen 3950 pikols
rijst in 1886. Voor de rijst werd f 3,75 h f 8 , en voor
de padi f 2,50 a f 3,75 per pikol betaald.
Klappers. De klapperteelt breidde zich op kleine schaal
uit Het aantal boomen klom dientengevolge van 188 411
tot 194 206. Noten worden weinig uitgevoerd , maar wel
heeft uitvoer van olie plaats ; naar Palembang gingen 7560
liters olie. Echter werd nagenoeg evenveel olie op Banka
ingevoerd. (Voor het hooge invoercijfer van 1866 — 49 350
liters — vindt men geen verklaring.) De prijzen der i;o*en
liepen van f 3.50 tot f 10 per 100 stuks en die der olie
van f 25 tot f 50 per pikol.
Gambier. De aanplantingen stonden gunstig en werden ge
leidelijk uitgebreid. Het aantal heesters klom van 1404198
tot 1458 097 en de productie van 162 tot 170 pikols.
Uitgevoerd werden 119 pikols, waaronder een gedeelte
van de in 1886 verkregen hoeveelheid Naar gelang van
.Ie qualiteit werd f 18 ft f 50 per pikol betaald.
Arinsuiker. Op aansporing van het bestuur begon de
bevolking in de afdeelir.g Koba zich meer toe te leggen
op het aankweeken van arènpalmen voor de bereiding van
suiker. De aanwezig? aanplantingen bestonden uit 10 659
boomen, en de bereide hoeveelheid arènsuiker, die ver
handeld werd tegen f 10 per pikol, bedroeg 266 pikols.
Uitvoer van het product had nog niet plaats.

Koffie en cacao. De Lioeria-koffieaaiiplantingen op het
eiland Battain , voor rekening van den onderkoning van
Riouw aangelegd , werden geheel verwaarloosd. Óp de
onderneming Vietoria-ostate, mede op Battam, bestonden
Boschproducten. De inzameling van boschproducten levert
de aanplautingen reeds uit ongeveer 36 000 boomen, die 1 op Banka aar. velen een middel van bestaan op. De in
een gering product begonnen af te werpen. Apen en ratten . 1887 verkregen hoeveelheden honig en was beliepen echter
berokkenden veel schade aan de plantsoenen. De kleinere ' op nieuw minder dan in het voorafgeg'ne jaar; voor de
aan Chir.eezen behoorende aanplantingen werden over het ! honig daalde het cijfer van 493 tot 210 pikols, en voor
algemeen goed onderhouden. De opbrengst was nog on de was van 230 tot 181 pikols Eerstgenoemd artikel gold
beduidend en werd grootendcels plaatselijk verbruikt.
f 2,50 a f 2 5 , de was f 70 ft f 90 per pikol. Uitgevoerd
De mede aan den onderkoning van Riouw toebehoorende werden , deels naar Java en Palembang, deels naar Sin
cacaoplantage op het eiland Basing wierp eene geringe gapore, aan honig 176, aan was 94, aan getahpertja 146 ,
productie af; het schijnt dat de tuinen te on beschut liggen aan dammar 1810 en aan andere, gcmsoorten 51 pikols.
voor de dikwerf felle winden.
9°. Billiton.
Gambier en peper. De algemeen verspreide aanplantin
gen dezer beide gewassen bleven , op weinige na, in han
Rijst en tweede gewassen. De rijstcultuur wordt op Büliton
den van Cbineezen. Beide cultures ondergingen eenige nagenoeg overal op ladangs gedreven , daar de natte rijst
uitbreiding, waarvoor men thans hier en daar moerassige bouw, blijkens herhaaldelijk genomen proeven, geen goede
gronden bestemde, die op de meeste eilnndon voorkomen uitkomsten oplevert. De oogst van 1887 viel gunstig uit
en tot nu toe onontgonnen bleven. De productie, hoewel en bedroeg 9103 pikols, tegen 5530 pikols in 1886. Toch
lager dan inl88G, was niettemin bevredigend; naar schat moesten belangrijke hoeveelheden rijst en padi van Java
ting bedroeg zij (in ronde cijfers) 50 000 pikols peper en en Singapore worden ingevoerd, zoowel voor rekening
200 000 pikols gambier. De prijzen, ofschoon iets gedaald , van de Billitonmaatschappij ten behoeve van hare werk
bleven loonend. Voor de witte peper werd f 62.70 tot lieden , als door Chineesche handelaars.
f 72,20 en voor de zwarte f 20,9l) tot f 32,30 pet pikol
Tweede gewassen gaven mede een goed beschot. Hoewel
betaald. Gambier werd verkocht: de lstesoort TOorf 17,90 sedert eenige jaren de teelt van cassave, ten gevolge van
è f 18,60 en de 2de soort voor f 16 a f 16,50 per pikol. de lage marktprijzen, zeer afgenomen w?s, werd in 1887
toch nog eene hoeveelheid van 230 pikols tapioca-meel
naar Singapore uitgevoerd.
>) Verg. ook het medegedeelde op blz. 83 hiervóór.
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tS'Uju. Over het geheelo eiland treft men den sagopalm
a a n , doch niet in geregelde tuinen. Bij planting' vond hier
en daar plaats, waardoor het aantal boomen in 1887
klom van 13 184 tot 14 294.
Klapper- en fllltnfftllftm.
De klappercultuur is bij de
bevolking seer gewild. Van laar dat de aanplantingen
voort iurend worden uitgebreid. Olie wordt nog niet in
voldoende hoeveelheid aangemaakt, maarwor.lt ingevoerd
van Singapore en van de Tambilan-eilanden (Kiouw).
Ten aanzien van de pinangeultuur is slechts g e m e l d ,
dat bet aantal pinangboomen bij het einde van 1887 ongeveer 145400 bedroeg. Productiecijfers zijn niet opgegeven.
Kleine hoeveelheden pinangnoten werden naar Singapore
uitgevoerd.
10°. WesterafJecling van Borneo.
Rijst en tweed* </ewassen. De uitkomsten van den rijstbouw waren in 1887, ten gevolgo van het ongestadige
weer, over het algemeen zeer ongunstig. De in voeren van
rijst klommen dan ook n a 18740 tot Ü2297 pikols, terwijl
de uitvoeren (na:ir Serawak en de tot Riouw behoorende
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Tabak. De bevolking van de ufdeeling Amoeulhai legt
zich meer en meer op do tabakscultuur toe. Het product,
dat van goede hoedanigheid schijnt te zijn, werd tut dusver
alleen voor de inlandsche markt bereid. Kr bestaat echter
kans d a t , met Europeescli k a p i t a a l , de teelt voor de
Europeesche markt zal worden ondernomen. Reeds zijn
voor dat doel, op grond van met goeden uitslag genomen
proeven , gronden in erfpacht gevraagd. Verg. blz. 90 en
97 hiervóór, waar tevens besproken is de ordonnantie van
21 Maart 1888 (Indisch Staatsblad u°. 58), houdende regelen
nopens do uitgifte in erfpacht van woeste gronden in dit
gewest.
Peper. Behalve in Tannhlaut (afdeeling Martapoera),
zooinede oj) het eiland Poeloe L a u t , begint deze cultuur
ook in de afdeeling Pasir en Tanah Boemboe-landen meer in
den smaak te vallen. Binnen een niet te lang tijdsverloop
is ook van daar eenige uitvoer van peper te verwachten.
Indigo.
Van de twee in het district Barabei (afdeeling
Amoenthai) beslaande indigo—onderi.emingen (verg. het verslag van 1884 bis, 201) werd er in 1887 één gesloten.

Natcens eilanden), die in 18S6 bedragen hadden 33 510
piko.'s padi en 10 300 pikols rijst, in 1887 beperkt bleven
tot respectievelijk 18 691 en 11079 pikols.
Als tweede gewassen werden hoofdzakelijk verbouwd |

12°. Celebes en onderhoorigheden.
Rijst

en tweeit gewassen.

Ten gevolgo van de zeer on-

mail, venebillende aard- en peulvruchten, slems Ie groenten, j gunstige weersgesteldheid was de padi-oogst in 1887 ver

Hier en daiir werden die gewassen te gelijkertijd met de
padi op de ladangs geteeld.
Suiker. Het suikerriet wor.lt alleen in de afdeelingen
Sambas, Taljan en Pontiauak en Ommelanden, en in de

onderafdeeliug Sanggou der afdeeling Bintang op velden
uitgeplant. Overal elders worden slechts om en bij de
woningen suikerriettuintjes aangetroffen. De cultuur werd,
in verband met de groots vraag nanr rietstekken voor
Java, belangrijk uitgebreid. Zoo werden in de afdeeling
Baiubas rui ui 3 ' / 4 milliuen e:i i:: de afdeeling SoüigciKakap 3 millioon stekken van de teboe-hitain en de teboehilang in den grond gebracht. De luikerbereiding heeft
nog op zeer primitieve wijze plaats. Fabriekmatige bereiding
komt nergens voor.
Koffie. Omtrent de aanplantingen van Liberia-koffie in de
afdeeling Bambaa luiden de berichten minder g u n s t i g ten
gevolge van onvoldoend onderhond. Het aantal Liberiakoffieboomen nam niet noemenswaardig t o e ; slechts van
3S570 tot 38763 (hiervan 4250 vruchtdragende). Het aantal
andere koffieboomen steeg van 8226 tot 8846 (hiervan
2610 vruchtdragende). Proluctie-opgaven zijn niet o n t vangen.

Klappers. De klapperaanplantingen in de afdeelingen
Pontianak, Boengei Kakap, Mampawa, Singkawang en
Sambas worden voortdurend uitgebreid. Uitgelokt door
de voordeelen die deze weinig zorg vereischende cultuur
kan afwerpen, begon ook in de afdeeling Soekadana de
bevolking daaraan meer aandacht te schenken. Gedurende
1837 werden van Pontianak naar Singapore uitgevoerd
94 305 pikols copra en 9680 liters klapperolie, tegen 104 736
pikols en 4500 liters in 1885.
Sago. De lage gronden van dit gewest eigenen zich
uitermate voor de sagoeultuur. Jaarlijks worden de aan
plantingen uitgebreid. Het product wordt in bereiden staat
hoofdzakelijk naar Singapore uitgevoerd. Gedurende 1887
werden 4082 pikols verscheept, tegen 1838 pikols in 1886.
Peper. De pepercultuur neemt in de afdeelingen Sambas,
Montrado en Pontianak en Ommelanden steeds t o e , als
een gevolg van de goede winsten die zij afwerpt. De inzameling slaagde naar wensch; 240 pikols werden uitgevoerd.
11°. Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
Rijst en tweede gewassen. De padi-oogst bleef in 1887
beneden het middelmatige; aan de vraag naar het artikel
werd door invoer voorzien. De op ruimere schaal dan anders
geplante tweede gewassen gaven over 't algemeen een
ruim beschot.

van bevredigend. Daarbij kwam dat in de Noorderdistricten , door gebrek aan snijders, die zich anders in grooten
getale uit de vorstenrijken aanbieden, een gedeelte van
het te veld staan Ie gewas niet tijdig kon worden geoogst
en verloren ging. Aan voedingsmiddelen bestond evenwel geen gebrek. Bvenali in vroegere jaten werden belangrijke hoeveelheden padi en rijst van Bali en elders
aangevoerd. De prijzen liepen wederom, naar gelang van
tijd en plaats, /.eer uiteen, namelijk voor padi van f 2 , 3 0
tot f 4 , en voor rijst van f 4,50 tot f 9 per pikol.
D.; xoogeoaani Ie tweede gewassen, waaronder de djag o n g , die hier en daar ook als eerste gewas werd geplaut,

Blaagden naar wensch.
Klappers.
In het geheele gewest treft men klapperboomen in grooter of kleiner aantal a a n , doch eeue eigenlijke klappercultuur bestaat alleen op het eiland Saleijer.
Aldaar was de omxet in versche klappers, copra en olie
i wederom r.eer belangrijk.
i
j
K"ffle. Telken jare worden de koflieaanplantingen uitgebreid en in enkele streken bestaat ree Is gebrek aan
voor die cultuur geschikte gronden. Van eene meer intensieve cultuurwijze wil de bevolking nog weinig weten,
ondanks de herbaalde wei.ken en raadgevingen van het
j bestuur.
In 1887 was de oogst veel kleiner clan in het voorafge!
j gane j a a r , toai de producth r.ie.ls aanmerkelijk ten achter
stond bij die van 1885. Cijfers deswege zijn echter niet
i bekend , en ook de door liet havenkantoor te .Makasser
| verstrekte opgaven nopens den uitvoer zijn niet volledig,
omdat buiten onze controle blijven de hoeveelheden die uit
G o a , Boni en andere inlaudscho staten nu en dan rechtstreeks naar Singapore worden verscheept.
In den regel echter wordt de Celebes-koflie (ook die
welke te Bonthaiu, Boelekomba en in andere kleine havenplaatsen wordt ingeladen) naar Makasser gebracht en daar
nader gesorteerd voor den uitvoer. Van die ho fdplaats
werden in 1886 uitgevoerd 133 554 pikols (waaron Ier als
restant van 1885 84 040 pikols) en in 1887 98 637 pikols
(waaronder als restant van 1886 21 950 pikols). Van deze
hoeveelheden werden bij den uitvoer opgegeven als bestemd:
1886.
1887.
naar Nederland
74 824
56 027 pikol»
„ Amerika
34.'J80
22 567 „
„ Singapore
110
925 „
Java en andere gedeelten van NedcrB
landsch-Indië
24 240
19118 _
Te zamen
waarvan aan koffie uit de vorstcnrjjken
(naar schatting)

133 554

98 637

17 000

45 000
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Op de passars nabij de productieplaatsen betaalden de
opkoopers voor het ongezuiverd product f 25 a f 30 per
pikol, doch op do afseheepplaatsen kon, naar gelang van
qualiteit, f 40 a f 60 per pikol zuivere koffie worden
bedongen.
Particuliere ondernemingen. Ten aanzien van de op particuliere landerijen en op huur- en erfpachtsgronden gevestigde landbouwonderneiningen in dit gewest valt in
hoofdzaak hetzelfde als in het vorig verslag to vermelden.
Beide de erfpachtsondememingen Bakoengan en Koetoeloe,
waar de koffieoogst totaal mislukte, werden in 1887 op
publieke vendutie verkocht.
13°. Menado.
Rijst en tweede gewassen. Over het algemeen viel de
rijstoogst in 1887 bevredigend uit. Toch werden ter hoofdplaats weder belangrijke hoeveelheden rijst aangebracht
van Java, Makasser en Singapore, doch die aanvoeren
waren hoofdzakelijk bestemd ter voorziening in de behoefte
op de omliggende eilanden. In de laatste jaren vond derwaarts ook een weinig Mmahassa-rijst haren weg.
De tweede gewassen, waaronder de miloe (djagong)
steeds eene voorname plaats inneemt, slaagden in 1887
mede naar wensch.
Klappers. Gedurig worden nog klapperboomen bijgeplant, hoewel niet in geregelde tuinen. De bevolking werd
daartoe uitgelokt door de groote vraag naar copra, waarvan
in 1887 wederom belangrijke hoeveelheden met zeilschepen
naar Europa werden verzonden. De handel in versche klappers en in klapperolie was daarentegen afnemende.
Muskaatnoten. Omtrent de eigenlijke notenziekte en andere
ziekteverschijnselen in sommige aanplantingen, waarvan in
't vorig verslag (blz. 191) melding gemaakt is, werd sedert
niets vernomen. Hier en daar werden de aanplantingen
op kleine schaal uitgebreid. De oogst was niet groot.
Koffie. Hoofdzakelijk door ongunstig weer in den bloeitijd
en tijdens de vruchtzetting, maar gedeeltelijk ook door
uitputting der plantsoenen ten gevolge van de groote oogsten
van 1885 en 1886 (achtereenvolgens 23 561 en 22 484
pikols), was de in 1887 in de Minahassa verkregen koffieproductie zeer gering. Slechts 4511 pikols (waaronder 18
pikols 2de soort) werden in 'slands pakhuizen geleverd ').
Veel toezicht werd gevorderd op de behoorlijke inzameling
van het product, vooral nu de vruchtdraging zoo schraal
was dat de bevolking het soms niet de moeite waardig
achtte de weinige rijpe bessen te gaan plukken. De staat
van onderhoud der tuinen was overigens voldoende. In
1887 werden afgeschreven 174503 boomen, terwijl het in
den regentijd 1887/88 bij te planten aantal bepaald werd
op 473 085. De thans gedane afschrijvingen leverden weinig
verschil op met die van 1886; daarentegen was h?t cijfer
der opgelegde bijplantingen thans veel hooger, daar voor
den voorafgeganen wcstmoesson, dien van 1886/87, de
bijplantingen slechts waren bepaald geweest op 233 230
boomen. Toch vielen ditmaal weler ettelijke negorijen
buiten de verplichting om bij te planten , en wel omdat
zij óf binnen de zes palen niet over de noodige goede
gronden beschikten óf reeds eene voldoende hoeveelheid
koffie inleverden, namelijk reeds 3 of meer pikols gemiddeld per cultuurdienstplichtige.
Omtrent de in 't vorig veislag (blz. 192) besproken
zending naar dit gewest van den (toenmaligeu) hoofdinspecteurvoor de koffiecultuur zijn tot dusver geen nadere
mededeelingen ontvangen.
Voor gouvernements-rekening werden in 1887 hier te
lande aan Menado-koffie geveild: uit den oogst vau 1885
4017 en uit dien van 1886 10 030 pikols, te zamen 14 047
pikols , en daarvoor werd eene gemiddelde bruto-opbrengst
verkregen van f 0,584 per »/i K - G - > z Ü n d e r u i m f ° ' 0 8
') Voor 1888 wordt de levering geraamd op 8000 pikols. Tot 1
September jl. waren ingeleverd 6807 pikols.
De voorgenomen verhooging in 1889 van den inkoopsprijs der koffie
(van f 14 tot f 16 per pikol) geldt ook voor de Menado-koffie.
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meer dan gemiddeld voor het Java-product (verg. bijlage
OO hierachter).
Gedurende 1888 zijn door het Gouvernement te gelde
gemaakt (in twee veilingen) ruim 9020 pikols, mede nog
behoorende tot den oogst van 1886._De daarvoor bedongen
prijzen waren als volgt:
Aan de
koopers in Gemidd. opbrengst
per '/, K.G. u)
rekening gehoeveelheid brachte netto
hoeveelheid
(in pikols).
Bruto. Netto. *)
(in K.Ö.).
Verkochte

DAOTEBKENINQ

der
VEILINGEN.

7 Maart 1888 .

.

4 281

252 315»

11 September 1888

4 739'»

282 688

Totaal .

9 020"

536 003»

f

f

0,48» f

0,43"

0,58«

0,64»»

0,53»» f

0,49»

a) Veilingsprijs verhoogd met de aan de koopers in rekening gebrachte 1 pet. veilingskosten, doch verminderd met l1/] pet. korting
voor contante betaling.
b) De hier in mindering gebrachte onkosten zjjn alleen die van
aflading uit de afscheeppakhuizen in Menado, zeevervoeren verkoop.

Europeesche landbouionijverheid. In dit gewest kwamen
sedert het medegedeelde in 't vorig verslag (blz. 75 en 192)
geen nieuwe erfpachtsondernemingen tot stand. Bij 2 van
de 12 bestaande ondernemingen werd ook in 1887 met de
ontginning nog geen aanvang gemaakt. Van de tien reeds
in exploitatie zijnde ondernemingen waren zeven uitsluitend
of hoofdzakelijk koffie-ondernemingen , terwijl op de drie
anderen voornamelijk klappers, muskaatnoten en cacao
werden geteeld. Van 6 ondernemingen zijn geen bijzonderheden gemeld, doch nopens 4 der koffie-ondernemingen
valt aan te teekenen dat zij gezamenlijk een oogst verkregen van 4493 pikols, namelijk Masaran 3000, Bojong
1455, Kelelondej 20 en Poene 18 pikols.
Op de door particulieren (Europeanen en Chineezen) in
eigendom bezeten landerijen nabij de hoofdplaats worden
hoofdzakelijk muskaatnoten , klappers en vanille geteeld.
De ongunstige uitkomsten aldaar van de koffieteelt verkregen , hebben sommige eigenaren doen besluiten zich
meer op de notencultuur toe te leggen.
Over gebrek aan arbeiders of over niet nakoming van
werkcontracten werden zelden klachten vernomen.
14°. Amboina.
Sago, djagong en rijst. De omstandigheid dat de sago
op de eilanden van dit gewest overvloedig voorkomt en
de gemakkelijke inzameling van dat voedingsmiddel zijn
oorzaak dat aan landbouwarbeid weinig wordt gedaan.
Zelfs de instandhouding der sago-aanplantingen en bosschen wordt over het algemeen aan de natuur overgelaten.
De prijzen waarvoor te Amboina de sago (die er vooral
uit Ceram en Boeroe wordt aangevoerd) verkrijgbaar was,
liepen van f 0,25 tot f 0,75 per toeman (mandje van
p. m. 10 K.G.) of van f 0,50 tot f 1 per 100 lempeng
(koekjes). De te Amboina opgerichte sagomeelfabriek,
waarvan in 't vorig verslag (blz. 192) melding gemaakt
werd, moest reeds in October 1887 den arbeid staken
ten gevolge van de lage prijzen van het product. De door
die fabriek voor de Europeesche markt bWeide en uitgevoerde hoeveelheid sago bedroeg 618 pikols, ter waarde
van f 8330.
Ook de djagong neemt, vooral op de zuidelijke eilanden
van dit gewest, eene belangrijke plaats onder de voedingsmiddelen in. Omtrent de uitkomsten van den oogst is niets
gemeld. Het product gold ter hoofdplaats, evenals in 1886
f 9 a f 10 per pikol.
De rijstcultuur bleef van weinig beteekenis. Alleen in
enkele afdeelingen werd rijst op droge velden geteeld. Het
product is niet van de beste hoedanigheid en kwam slechts
in aanmerking voor plaatselijk verbruik. In de behoefte
aan rijst werd voorzien door aanvoeren van Java, Makasser
en Singapore. Te Amboina werden gedurende 1887 ingevoerd 27340 pikols rijst, eene waarde vertegenwoordigende
van ongeveer f 195 400, tegen 22 308 pikols in 1886.
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Koffie. Deze cultuur is van weinig belang. In de afdeeling Amboina leveren de aanplantingen (bij het einde van
1887 bestaande uit 23(5 710 boomen) niet eens genoeg koffie
voor plaatselijk verbruik, en in de afdeeling Saparoea nemen
de aauplantingen geleidelijk af. Aldaar vond men in 18S7
nog slechts 76 245 boomen, waaronder 38 834 vruchtdragende. Uit andere gedeelten van het gewest zijn nopens
het telen van koffie geen berichten ontvangen.
Kruidnagelen (tjenghé). Bij het einde van 1887 was de
kruid nagel oogst nog niet afgeloopen. Eene overvloedige
opbrengst werd verwacht. In de afdeeling Saparoea onderging deze cultuur over 't geheel eene kleine uitbreiding.
Het aantal jonge hoornen klom ervan 78 583 tot 120 404,
terwijl dat der oude verminderde van 124 581 tot 85 893.
Voor het product werd te Saparoea f 60 & f 65 per piko
betaald. In de afdeeling Amboina werden in 1887 2810
boomen bijgeplant, waardoor het totaal gebracht werd
op 139 740. Van Amboina werden in 1887 slechts 1886
pikols uagelen uitgevoerd (ter waarde van f 84 550), tegen
7598 pikols ») in 1886.
Muskaatnoten en cacao. De teelt van muskaatnoten heeft
haar grootsten omvang op de specenjperken der Bandaeilanden, waarover lager wordt gehandeld. In de afdeelingen
Amboina en Saparoea wordt zij slechts op kleine schaal
door eeuige doessoen bezitters gedreven; men vond er in
1887 respectievelijk 105 084 en 7787 boomen. Tegen 185
pikols noten en 85 pikols foelie in 1886 (ter waarde van
f 14 500), werden in 1887 van Amboina uitgevoerd 2284
pikols notenen 178 pikols foelie, ter gezamenlijke waarde
van f 94 492.
Omtrent de cacaocultuur is niets bijzonder gemeld. Van
Amboina werden uitgevoerd 135 pikols cacao, ter waarde
van f 7825 , tegen 80 pikols in 1886 , ter waarde van f4325.
Klappers. Tengevolge van den levendigen handel in
copra wordt de klappercultuur bij voortduring uitgebreid.
Betrouwbare gegevens omtrent het aantal boomen zijn echter
niet voorhanden. De uitvoer bepanlde zich hoofdzakelijk
tot copra voor de Europeesche markt en tot olie voor de
nabijgelegen eilanden. Versche klappers waren verkrijgbaar
tegen f 3 a f 4 de 100 stuks, terwijl voor copra f 10 a f 12
en voor klapperolie f 25 a f 30 per pikol betaald werd.
Europeesche landbouwondememingen. Ten gevolge van de
gunstige weersgesteldheid gedurende 1887 herstelden zich
de muskaatuotenboomen op de van ouds bekende specerijperken der Banda-eilanden volkomen van den kwijnenden
staat waarin zij door de groote droogte van 1885 geraakt
waren. Deze verbetering verwachtte men dat vooral aan
de productie van 1887/88 zou ten goede komen. Intusschen
was in het thans te bespreken oogstjaar, loopende van 1
November 1886 tot 31 October 1887, de oogst reeds
gunstiger dan in 1885/86, daar aan noten (volgens het
gewicht in bereiden staat) werden verkregen 10 605 en aan
foelie 2586 pikols , tegen respectievelijk 6417 en 1645 pikols
in 1885/86 en 9261 en 2479 pikols in 1884/85. In de eerste
helft van 1887 bleven noten en foelie nog laag in prijs.
In het volgende overzicht vindt men voor elke der 34
notenperken in het bijzonder de productie van 1886/67 in
vergelijking gebracht met die van I880/86.
Productie (in pikols).
1886/87.

1885/86.
NAMEN
DER
NOTENPERKEN.

Noten

Noten
uit den
dop
(d. i.
in bereiden
staat).

in den
uit den in den
dop (d. i.
dop dop (d. i. Foelie.
Foelie.
alleen
alleen
(Ai
van de
van de
in
befoelie
foelie
reiden ontdaan).
ontdaan)
staat).

Eiland Neira.
Zevenbergen

en Her232»
337"
127»»

Transporteeren

360°<,

337»»,

56»
56T7
3152
144*

320
356*44
168»
488»

11

356"

78
59"
40"
178 08

') In 't vorig verslag (blz. 192) werd als waarde hiervan opgegeven
f 14 264, doch deze som is kennelijk onjuist.

Productie (in pikols).
1880/87.

1885/80.

NAMEN
DEB

NOTENPERKEN.

Per transport

Noten

Noten

uit den in den
uit den in den
dop dop (d. i Foelii dop dop (d. i.
alleen
(d. i.
alleen
(ÏT van
de
in be- van de
in be- foelie
reiden
foelie
reiden ontdaan)
staat). ontdaan).
staat).
300°«

337-°

1«"

Foelie.

356"

178°>

374 5 «

05"

M
280
733 3 7
76
91
478

13207
17
17
85

480'3
220'»
340"
56188
46244
6U»o
314"
37»
513»«

9284
39"
59»7
95»»
7643
84»
54«°
11508
81»°

618»°
409

343»«

981»
74
102
6977
82»«
207'»
11288
81
47»<s

1 02217
617
18388
221
205«
347*4

154»»
91
29*>
35
350»
534»

Eiland Lonthoir.
District Lonthoir
Weltevreden ofLontboir
Nnmoeloe
Tnkkermoro . . . .
Simonwa!
Keli en Noorwegen. .
Lackoeii
Orang Datang . . .
District Voorwal.
Boijauw
Klein-Waling. . . .
Groot-Waling . . .
Spantjebij
Keizerstoren
. . . .
Combir
Boerang
Raning
Zoete inval
District Achtertval.
Boven Dender. . . .
Beneden Dender. . .
Drie gebroeders . . .
Babimandi
Boetong
Laoetang
Evens
Lust
Toetra

70
40»°
H3*

129»°

295«o
90
70»7
332"
24«»
55
189

63«
34
26"
72"
677
10
39»°

1233:
136 3 »
22074
375M
340»»

5501
28'8
4)83
65»4
5678
79
3 O7»
63«»
4248

480
155»7
241««
251»»

262"

345»»
316"
0?»

238*4
18P8

4768
438»
7063
2104
49"
11070
5.368
4540
26«8

662"
558
2087»
188»4
234
190"

103»»
85
36*8
29 U
3317
2884

290"
i837i
18»»
105*>
214<l
94*

240

1»
438

497
122«

n
2420»
451"

8048»
47810
473

65
54

Eiland Aij.
Welvaren
Westklip
Weltevreden of Aij. .
Alatalengko . . . .
Kleinzand
Verwachting . . . . |
Totaal

. . . !1

7 8 2 7 0 a ) 6 951°* 1 64470 3 542»4 *) 10 59283 2 5861»

a) Deze hoeveelheid is te stellen op 4634 pikols bereide noten.
b) Gelijkstaande met 706188 pikols bereide noten.

In den loop van 1887 werden 1800 oude boomen afgeschreven , waartegenover 30 000 jonge boomen werden in
den grond gebracht.
Op enkele perken vindt men als bijcultures ook aanplantingen van cacao , koffie en vanille. Welke uitkomsten
daarvan verkregen werden , blijkt niet.
Ten aanzien van de exploitatie der vier erfpachtslanden
in dit gewest zijn de volgende berichten ontvangen. De
klapperonderneming op het eiland Pisang bleef' in verwaarloosden toestand verkeeren ; men oogstte slechts 3500
klappernoten. Van de in andere handen overgegane notenonderneming Rozengain worden in de toekomst goede
uitkomsten verwacht. In 1887 wierp zij 7 5 ' pikols noten
en 1 " pikol foelie af. Van de 400 bouws, waaruit het
perceel bestaat, zijn tot dusver 220 bouws ontgonnen.
Op de ondernemingen Arcadië en Eldorado (op Noordelijk
en Zuidelijk Rhun), mede voor de notencultuur bestemd ,
stonden de aanplantingen gunstig, doch moeilijkheden
in het verkrijgen van werkkapitaal waren een beletsel
Toor verdere uitbreiding. Arcadië gaf in 1887 een oogst
van 5 " pikols noten en ruim 1 pikol foelie.
In het geheel waren , volgens de over 1887 ontvangen
opgaven, op de 34 specerijperken werkzaam 2638 vaste
en 237 tijdelijke arbeiders, tegen 2751 en 225 in 1886.
Bovendien werden in den grooten pluktijd vele bewoners
van de naburige eilanden als daglooners aangenomen. De
vier erfpachtslanden telden bij het einde van 1887 112
opgezeten arbeiders, tegen 68 in 1886.
Tot regeling van de onderlinge rechten en verplichtingen
der werkgevers en der van elders afkomstige werklieden
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strekte tot dusver de ordonnantie van 26 Februari 1884
(Indisch Staatsblad n°. 28a). Deze regeling , die enkel betrekking hnd tot de op de Banda-eilanden gevestigde
ondernemingen , is bij ordonnantie van 29 April 188s (Indisch Staatsblad u° 76) herzien in overeenstemming met
de op I Januari 1887 nopens het onderwerp ter Sumatra's
Westkust ingevoerde regeling. De nieuwe ordonnantie heeft
nu niet enkel meer betrekking tot de Banda-eilanden ,
maar is tot de geheele residentie Amboina uitgebreid.

luid de Maatschappij aanleiding gevonden om opeene regeling
der rechten en verplichtingen tusschen werkgevers en werklieden bij de Indische Kegeering aan te dringen. Zoodanige
regeling is sedert voor de geheele residentie Ternate tot
stand gekomen bij de reeds op blz. 61 hiervóór vermelde
ordonnantie van 29 April 1888 (Indisch Staatsblad n°. 74).

15°. Ternate.

Rijst en tweede gewassen. Op Timor slaagden in 1887
zoowel de met patli als de met djagong heteelde droge velden niet zoo goei als in 1886. Daarentegen waren de uitkomsten van i;eu natten rijstuouw weder zeer gunstig. Het
langdurige natte weder gaf der bevolking gelegenheid achtereenvolgen.--, meer sawahs te bewerken dan gewoonlijk.
Gemis aan voldoend ploegvee bleef echter eene belemmering.
Hoewel op Soemba uitgestrekte, voor cultuur geschikte,
gronden worden aangetroffen , wordt er weinig landbouw
gedreven , daar de opbrengst van den paardenhandel den
Soembaneezen genoeg geld verschaft om zich langs anderen
weg van voedingsmiddelen te voorzien. Op de overige
eilanden van het gewest viel de oogst bevredigend uit.
Toch is de productie op verre na niet toereikende voor de
behoefte. Jaarlijks worden dan ook, zoowel te Koepang
(Timor) als te VVaingapoe (Soemba), belangrijke hoeveelhelen rijst aangevoerd van Soerabaija, Makasser en Balt.
De tweede gewassen slaagden vrij algemeen naar wensch.

Sago en andere voedingsgewassen. Sagopalmen werden
door de bevolking slechts hier en daar, doorgaans op
moerassige terreinen , aangeplant, daar ze vrij algemeen
in het wild groeien. Op Halraaheira maakt de sago een
voornaam handelsartikel uit; groote hoeveelheden werden
van daar uitgevoerd. De prijzen bleven op gelijke hoogte
als in 1886.
Djagong wordt op kleine schaal verbouwd De oogst
slaagde naar wensen.
Van de rijstcultuur wordt weinig werk gemaakt, omdat
de Alfoer zich bij voorkeur met sago of' djagong voedt.
Voor zoover zij echter gedreven werd, viel de oogst over
het geheel vrij gunstig uit. In de behoefte aan rijst ter
hoofdplaats werd meereudeels voorzien door aanvoeren van
Makasser en Java. Van daar werden in 1887 aangebracht
12 000 pikols rijst, waarvoor gemiddeld f 8 per pikol
betaald werd.
Tabak. De inlandsche tabakscultuur heeft in dit gewest
over het algemeen weinig te beteekeuen Slechts op .Makiau
(Halmaheira) en in sommige streken van Nieuw-Ciuinea
wordt door de bevolking, uitsluitend voor de inlandsche
markt, eenig werk van deze cultuur gemaakt. Zoowel de
keuze der planten voor zaadwinning als de verzorging der
aanplantingen en de bereiding van het product laten veel
te weuschen over.

16°. Timor en oaderhoorigheden.

Klappers. De klapperaanplantingen verkregen in 1887
geen noemenswaardige uitbreiding. Nu de copra zeer in
prijs gedaald was, hield de uitvoer van dat artikel naar
Makasser en Singapore op; ook de uitvoer van versche
klappers en van klapperolie had in 1887 weinig te beteekenen.

Veeteelt. Zooals reeds in't vorig verslag (blz. 194) werd
aangeteekend , kwam in het begin van 1887 op Rotti onder
Klappers. Omtrent de klappercultuur valt niets bijzon- runderen en varkens miltvuur voor, waaraan 3388 buffels
ders te vermelden. Aan copra werd in 1887 voor eene waarde bezweken. De uitvoer van buffels naar Timor was dientenvan f 6500 uitgevoerd. In 1886 was dat cijfer f 13 282 en gevolge zeer gering. Overal elders in dit gewest was de
toestand van den veestapel bevredigend.
in 1885 f 16 598.
De handel in paarden was voor de verschillende eilanden
Cacao en koffie. De cacaocultuur gaat slechts langzaam in 1887 niet minder belangrijk dan in voorgaande jaren.
vooruil. De productie had in 1887 niet veel te beteekenen ; Naar Java werden uitgevoerd 2469 stuks, als van Soemba
de uitgevoerde hoeveelheden vertegenwoordigden slechts 1956, van Savoe 412 en van Timor 101.
eene waarde van f 1700, in 1886 daarentegen van f4305.
De berichten omtrent de koffieaanplantingeu luidden niet
17°. Bali en Lombok.
ongunstig. De oogst, afkomstig van eenige particuliere
ondernemingen, werd op ongeveer 200 pikols geschat,
Rijst en djagong. Met voorliefde blijft de bevolking
waarvan een klein gedeelte werd uitgevoerd.
zich aan de rijstcultuur wijden, en zoowel in de gouverMuskaatnoten. Terwijl muskaatboomen op llalmabeira, nements-afdeelingen Boeleleng en Djembrana als in de
Nieuw-Guinea en Batjan alleen in het wild voorkomen , vorstenrijken viel de oogst van 1887 over 't algemeen zeer
vindt men op Ternate eenige geregeld aangelegde muskaat- overvloedig uit. Alleen voor Djembrana vindt men opgeplantsoenen , waarvan de opbrengst gunstig uitviel. Aan geven dat de verkregen hoeveelheid op ongeveer 300 000
noten en foelie werd in 1887 vooreene waarde van f21000 pikols padi werd geschat. Aldaar was dit voedingsmiddel
uitgevoerd; in 1886 was dit cijfer f 11655.
weler goedkooper dan in 1886 ; rijst was er verkrijgbaar
Kuropeesche landbouwnijverheid. Omtrent den stand der tegen f 2,50 per pikol; doch in Boeleleng bleven de prijzen
exploitatie van de terreinen der Batjan-maatschappij op o p f 4 a f ü . Van daar werden uitgevoerd 10 000, van DjemBatjan zijn weinig bijzonderheden gemeld. Voornamelijk brana 25 000 pikols. Uitvoer van Lombok en Klongkong
wordt er werk van de tabakscultuur gemaakt. In 1887 naar de oostelijker gelegen eilanden had mede tot vrij
werd eene proef genomen met Deli-tabakszaad , waarvan aanzienlijke hoeveelheden plaats.
De djagong-aanplantingen werden in 1887, vooral in de
verkregen werden p.m. 44 000 Amst. ponden, die bij het
einde des jaars ter verscheping naar Europa gereed lagen. bergstreken , zeer uitgebreid. De oogst slaagde naar wensch.
Toen de resident zich in Februari jl. op Batjan bevond, Het product werd verhandeld tegen f 3 a f 4 p e r 10u0 stuks.
bezocht hij de tabaksvelden der Maatschappij. Het gewas
Klappers. De productie van klappers was in 1887 bestond redelijk goed. Een paar weken te voren was een
gemachtigde van belanghebbenden bij tabaksonderuemingen langrijk minder dan anders, zonder dat men daarvoor eene
in Deli op Batjan geweest om 20 000 bouw-van de .Maat- bepaalde oorzaak heeft kunnen vinden. De bereiding van
schappij over te nemen ter beplanting met tabak. ') Hierin klapperolie is alleen nog van eenige beteekenis in KarangAsem. Uitgevoerd werden 11 870 pikols copra en 133 000
stuks versche klappers, tegen respectievelijk 37 959 pikols
') In April 1888 is door de Batjan-maatschappü een deel harer en 70 000 stuks in 1886.
gronden aan bedoelde belanghebbenden in huur afgestaan , welk
huurcontract sedert is ingebracht in eene naamloo/.e vennootschap,
de „Rotterdam- Batjan Cultuurmaatschappij ", gevestigd te KotterKoffie. De oogst viel in 1887 op Bali zeer slecht uit,
dam, op welker statuten bewilliging is verleend bjj Koninklijk hetgeen voornamelijk wordt toegeschreven aan mindere
besluit dd. 29 Juli 1888 n». 28 (Staatscourant van 18 September). vruchtzetting ten gevolge van de ruime productie in 1886
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt t 600 000, waarvan voorloopig
alleen de 1ste serie (ad f 200 000) is uitgegeven, welke 1steserie en verder ook aan de oi gunstige weersgesteldheid (groote
droogte en daarop gevolgde hevige winden). Er werden in
ten volle is geplaatst.
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1887 van Uoeleleng dan ook slechts uitgevoerd 16 000 pikols,
tegen 50 250 in 1886, Daarbij liet de qualiteit van het
product ditmaal meer nog dan anders te wenscheu over,
omdat de bevolking, belust op de booge prijzen die in
het begin van den oogsttijd geboden werden, en uit vrees
voor diefstal uit de tuinen, de bessen reeds plukte vóórdat zij volkomen rijp waren. Gemiddeld werd door de
bandelaren f 50 per pikol betaald, en in de maanden
Augustus en September zelfs f 65. In Bangli moet de
bevolking belangrijke koffieaanplautingen omgehakt en
verlaten hebben, nadat de vorst een bevel had uitgevaardigd , dat al het door de bevolking geoogste product tegen
eeu vastgestelden prijs aan hem moest geleverd worden.
Veeteelt. Van ziekten onder het vee werd in 1887 weinig
bespeurd. Cijfers omtrent de getalsterkte van den veestapel
zijn niet bekend. De uitvoer van vee was belangrijk minder
dan in vorige jaren. In het geheel werden in 1887 uitgevoerd 8291 runderen en 76 paarden , tegen 12 193 runderen en 168 paarden in 1886. Van Soeinbawaen Soemba
werden 82 paarden ingevoerd.
II.

MIJNBOUW.

§ 1. Dienst van het mijmoezen.

De scheikundige onderzoekingen ten behoeve van mijnbouw en geologie werden, evenals vroeger, door een deskundige te Batavia verricht. De uitkomsten van diens
onderzoekingen worden , evenals de verrichtingen der mijningenieurs , kwartaalsgewijze openbaar gemaakt dour middel van de Javasche Courant.
Mineralogische geschriften en verzamelingen. Van het
van regeeringswege uitgegeven wordende Jaarboek van
het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië is, se lert de verleden
jaar gedane opgaaf, verschenen de 2de helft van den 16den
jaargang (1887) en de 1ste helft van den 17den jaargang. l)
Ook zag weder eene aflevering het licht (de 16de) van het
in 't Duitsch geredigeerde tijdschrift van 's Rijks Geologisch Museum te Leiden , waarin o. a. de fossielen en gesteenten worden beschreven welke door het hoofdbureau
van het mijnwezen te Batavia herwaarts worden gezonden.
Het geologisch kabinet van gemeld bureau werd verrijkt met eene uitgebreide verzameling van gesteenten van
de Wester- en de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo,
bijeengebracht door de eerst-aanwezende mijningenieurs,
die in deze gewesten gediend hadden.
Geologische en mijnboutokundige onderzoekingen van gouternemeiitswege. De geologische opneming van Java werd
voortgezet door het maken van verkenningstochten in de
residentiën Soerabaija , Rembang, Madioen , Japara , Soerakarta , Djokjokarta , Bagelen, Banjoemas, Kadoe, Samarang , Pekalongan en Tagal. Ontginbare nuttige delfstoffen werden daarbij niet ontdekt, wel echter verscheidene
terreinen die tot de Indische tertiaire kolenformatie behooren
en die nader zullen worden opgenomen en onderzocht. Met
het bewerken van de kaarten en het onderzoek van de verzamelde gesteenten werrt geleidelijk voortgegaan. De uit een
geologisch oogpunt merkwaardige gesteenten, die werden
gevonden, zijn: glimmer- en serpeutijn-schiefer, gabbro,
kwartsporfier, kwarts-zanósteenen en conglomeraten, benevens nummulietenkalk, op de grens der residentiën
Bagelen en Banjoemas; verder leucietgesteenten in het
Moeria-gebergte (residentie Japara). Een bijzonder onderzoek werd ingesteld naar de ontginbaarheid van eene bruinkoollaag bij de dessa PasirPandjang in de residentie Tagal,
waarvan het bestaan reeds vroeger was aangetoond. Het
bleek echter dat het grootste gedeelte dier laag met de
haar begeleidende zachte mergels in den loop der tijden
was weggespoeld. Naar aanleiding van ingekomen aanvragen om concessie voor de exploitatie vau jodiumhoudende bronnen in een gedeelte der residentie Soerabaija
(zie lager § 4) werden ook deze aan een nader onderzoek
onderworpen. Ook werd nog door een der ingenieurs het
voorkomen nagegaan van lood-, zink- en kopererts houdende aderen in het district DjampangTecgah, afdeeling
Soekaboemi, residentie Preanger Regentschappen. Daar
de uitslag vau het chemisch onderzoek gedeeltelijk niet
ongunstig was, zal eene nadere opsporing plaats hebben bij
lagen waterstand der beken, waarin de aderen voorkomen.
De vulkaan Merapi (Midden-Java) werd steeds geobserveerd , doch vertoonde geen teekenen van verhoogde werkzaamheid. De in het tweede kwartaal van 1888 waargenomen vermeerderde rookontwikkeling en rommelende geluiden werden niet van verontrustenden aard geacht; men
schreef ze toe aan de vele regens; in Juni was de vulkaan
weder tot zijn normalen toestand teruggekeerd.
Op Hanka werden geregeld detailonderzoekingen verricht
en konden aan de mijnen steeds nieuwe ontginningsterreinen worden aangewezen. De uitslag der onderzoekingen
was over het algemeen bevredigend.
Ter Westerafdeeling van Borneo liepen de werkzaamheden betreffende de rijken Sambas en Mampawa geheel
af. In Landak werden de onderzoekingen niet verder voortgezet , aangezien de opneming in Augustus 1887 wegens
gebrek aan personeel moest worden gestaakt. De laatst
onderzochte terreinen bestonden deels uit tertiaire sedimenten eruptiefgesteenten, deels uit andere vormingen. .Nuttige

Personeel. De veranderingen in 1887 onder het ingenieurs) ersoneel bij dezen tak van dienst voorgekomen , zijn
reeds meerendeels in 't vorig verslag vermeld. Gedurende
de eerste negen maanden van het jaar hadden zij ten gevolge dat het aantal actief dienende hoofd- en verdere
ingenieurs van 14 tot 12 verminderde en dat het getal
der niet in activiteit zijnde tot het korps hehoorende
personen klom van 2 tot 4 (3 die buitenlandsch verlof
hadden en 1 die in September 1887 buiten bezwaar van
den lande een driejarig binnenlandsch verlof had gekregen).
In October 1887 werd 1 van de actief dienende ingenieurs
1ste klasse op verzoek eervol uit 'slands dienst ontslagen
en werd een van hier uitgezonden candidaat tot ingenieur
3de klasse aangesteld , terwijl een der ingenieurs 2de klasse
bevorderd weri tot de 1ste klasse. Op 31 December 1887
waren in actieven dienst 3 hoofdingenieurs, 4 ingenieurs
der 1ste, 3 der 2de en 2 der 3de klasse. Van deze 12 ingenieurs waren er 2 (waaronderde hoofdingenieur chef der
afdeeling mijnwezen) geplaatst bij het hoofdbureau te
Batavia ; 4 waren bij de tinontginning op Banka geplaatst,
2 waren belast met geologische mijn bouwkundige onderzoekingen (1 op Java en 1 in de Zuider en Oosteraflleeling van
Borneo) en 4 waren voor de grondpeilingen aangewezen.
Van de 3 mijningenieurs die bij het einde van 1887 met
verlof tijdelijk uit Indië afwezig waren, heeft er met
1 Februari 1888 één (de in 1885 herwaarts gekomen inge
nieur 1ste klasse) 's lands dienst met pensioen verlaten ,
terwijl er één (mede van de 1ste klasse), die in 1887
buitenlandsch verlof had gekregen wegens langdurig onafgebroken verblijf in Indië, in den loop van 1888 derwaarts is teruggekeerd. In September jl. is deze in activiteit
hersteld , voorloopig als waarnemend ingenieur 2de klasse.
Inmiddels had in Juli te voren weder een ingenieur 1ste klasse
wegens ziekte Indië tijdelijk verlaten , zoodat, met inbegrip
van dezen , thans nog 2 mijningenieurs uit Indië afwezig
zijn en 1 zich aldaar tijdelijk buiten dienst bevindt.
In het belang der toekomstige voltallighouding van de
formatie, bij Indisch Staatsblad 1873 u°. 280 vastgesteld
op 3 hoofdingenieurs en 12 ingenieurs van lageren rang,
wordt omgezien naar candidaten die reeds een gedeelte
der voor de betrekking gevorderde speciale studie hebben
volbracht, ten einde hen, wanneer zij zich voorden Indiscnen dienst wenschen te verbinden, hunne verdere opleiding
voor gouvernemeutsrekening te doen voltooien. In de
jongste maanden zijn drie zoodanige kweekelingen aangenomen (die reeds aan examen B hebben voldaan);
men denkt er in 1889 nog drie te zullen kunnen aannemen.
Bij het personeel in de rangen van topograaf, opziener,
hoormeester, enz., werden de door ontslag of overlijden
opengevallen plaatsen slechts gedeeltelijk aangevuld Ook
') In dit laatste deel is o. a. opgenomen het rapport over de
voor 1888 werd toegestaan dat een opziener met topo- petroleumindustrie in Noord-Amerika, uitgebracht door den gougraphisch werk ten dienste van den eerst-aanwezenden vernements- mijningenieur die in 1886 met eene zending derwaarts
mijningenieur op Banka bleef belast.
belast is geweest (verg. het verslag van 1886, blz. 192).
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mineralen werden echter niet aangetroffen. Een paar, door
hun vorm en samenstelling merkwaardigo, uitgewerkt
hebbende vulkanen werden eenigszins nauwkeuriger onderzocht en zullen later afzonderlijk beschreven worden.
Ook de onderzoekingen in de Zuider- en Uosterafdeeling
van Borneo werden gestaakt, nadat alle bekende kolenvindplaatsen aldaar waren nagegaan. Een verslag over
de kolen in het rijk van Koetei werd reeds in het Jaarboek van bet mijnwezen over 1887 opgenomen, terwijl eene
aanvulling daarvan , benevens de uitkomsten der onderzoekingen aan de Oostkust van Borneo (St. Lucia-, BalikPappan-, Pamoekan- en Adang-baaien, en langs de Pasirrivier), zoomede in straat Laut en aangrenzende landstreken
in volgende jaargangen zullen verschijnen. De topographische en geologische opnemingen in de afdeeling Martapoera werden voortgezet tot in Januari 1888. Op het einde
dier maand vertrok het personeel naar Batavia, waar de
ingenieur, wieu de leiding van bet onderzoek was toevertrouwd geweest, zich onledig hield met bet bewerken van
het verslag en de kaarten; die arbeid was echter nog niet
gereed toen de bewerker in Juli jl. wegens ziekte buitenlandsch verlof verkreeg.
Op verzoek van den dienst der staatsspoorwegen ter
Sumatra's Westkust werden aldaar van wege het mijnwezen in het begin van 1888 eenige geologische onderzoekingen verricht, en wel: 1°. aan de Brandewijnsbaai, naar
het geschiktste gesteente voor stortingsmateriaal ten gebruike bij den bavendam en zeebreker; 2°. tusschen PadangPandjang en Kaijoetanain naar de geologische gesteldheid van het terrein in verband met den aldaar aan
te leggen spoorweg; en S°. naar het voorkomen van voor
de cementfabricage geschikte tufsoorten aan den voet van
het gebergte ten zuiden van Kuijoetanam.
Toen zich in 18S7 gedurende korten tijd een der mijningenieurs in de residentie Lampongsche Districten ophield
ter beoordeeling van do kansen op bet vinden van tinerts
(zie vorig verslag blz. 196 en 201) '), werd vernomen dat
nabij de bezochte strekeu gouderts aanwezig moest zijn.
Een door hem te dier zake ingesteld onderzoek bewees dat
werkelijk in eenige rivieren stofgoud voorkomt, doch, boewel op sommige plaatsen in eenigszins meer beduiden.ie
hoeveelheid , over het geheel — voor zoover zich het onderzoek heeft uitgestrekt — niet van genoegzame beteekenis
voor eene exploitatie met Europeesch kapitaal.
Diepe grondpeiliugcn. Artesische putboringen bidden in
de tweede helft van 1887 en in de eerste maanden van
1888 plaats inde residentiën Bantam, Tagal , Samarang,
Banjoemas, Pasoeroean en Oostkust van Sumatra. Bovendien werden ter hoofdplaats Samaraog en te Ambarawa
verschillende putten schoongespoeld , waardoor in de meeste
gevallen debietsvermeerdering werd verkregen.
Te Serang (residentie Bantam) werden de werkzaamheden
aan den artesischen put beëindigd; bet debiet bedroeg 20 L.
per minuut op 0.50 M. boven den beganen grond. Het
materieel werd daarna gedeeltelijk overgebracht naar het
emplacement voor de tweede boring, die echter gestaakt
moest worden , nadat tot op 112 M. diepte slechts drie waterlagen met een onbeduidend debiet waren aangeboord , en
voldoende zekerheid was verkregen dat eene volgende waterlaag niet kon worden bereikt. Inmiddels werd machtiging
verleend om nog eene derde boring te bewerkstelligen in
de kampong Tjimoentjang. Bij deze boring werd op45M.
diepte eene waterhoudende laag aangetroffen, die ia den
beginne een debiet leverde van 100 L. per minuut, dat na vier
dagen tot de helft verminderde. Tevens werd waargenomen
dat deze boring een sterken invloed uitoefende op het debiet
van den eersten put. De aftaphoogte van den derden put
werd vastgesteld op 1.00 M. boven den beganen grond.
waarbij een debiet van ongeveer 10 L. per minuut werd
verkregen , terwijl de eerste put een constant debiet yan
6.3 L. in hetzelfde tijdsverloop gaf. Beide putten voorzien
nu voldoende in de beboefto aan drinkwater. In het vierde
kwartaal van 1887 werd vervolgens een aanvang gemaakt
mot het boren van esn put in het blokbuis te Serang.
') Pogingen in 't laatst van 1887 van wegc den resident van Timor ingesteld tot het verkrijgen van inlichtingen nopens het aanwezen van tinerts in Midden- Flores zijn, blijkens het medegedeelde op
blz. 24 hiervóór, vooralsnog niet met den gewenschten uitslag bekroond.
Haniölingori dor SUten-Generanl. Bijlagen. 1888 1889.
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Deze werd tot op 112 M. diepte gebracht; do overeenstemming der doorboorde aardlagen met die van den eersten
put gaven grond voor het vermoeden dat bij verdere boring
tot op 160 M. diepte geen of weinig water zou worden
aangetroffen. Het debiet der op 110 Ju. doorboorde waterlaagjes was Ongeveer 5 L. per minuut, en ia sedert op
onregelmatige wijze verminderd tot 2 40 L. per minuut.
In het begin van 1888 werd tevens aangevangen met de
eerste der te Oud-Bantam toegestane boringen en wel in
de Oliineesche kampong Pabean. Op 58 en 113 M. diepte
werden watergeveude lagen aangetroffen , die te zanten een
aanvankelijk debiet van meer dan 100 L. per minuut opleverden. Terwijl daarna op verschillende aftaphoojrten het
debiet van dezen put werd gemeten om tot eene definitieve
vaststelling te komen , werd met eene tweede boring vóór
de missigit te Pabean begonnen. Deze, tot 120 M. diepte
voortgezet, kwam in het tweede kwartaal gereed en levert
20 L. per minuut op 0.50 M. boven den beganen grond.
Voorts werd machtiging verleend tot het boren van hoogstens
zes artesische putten van geringe ntiddelüjn in de noordelijke
gedeelten der districten Kramat Watoe en Tjilegon der
afdeeling Anjer. Daarmede was te Bodjonegara juist een
aanvang gemaakt, toen de bekende onlusten te Tjilegon
uitbraken, waardoor eene tijdelijke staking der werkzaambeden noodzakelijk werd.
Ter hoofdplaats Tagal werd in de dessa Ketemberan
omstreeks medio 1887 eene 14de boring aangevangen, die;
zonder bijzondere moeilijkheden tot 100 JJ. diepte werd
voortgezet. Op deze diepte en op 71 M. diepte werd water
verkregen, dat echter bij chemisch onderzoek bleek onbruikbaar te zijn als drinkwater. De aftaphoogte van den in
't vorig verslag (blz. 196) bedoelden put op de afdeelingshoofdplaats Pamalang, in do dessa Widoeri, werd vastgesteld op 0.80 If. boven den beganen grond , waarbij een
blijvend debiet van 65 L. per minuut werd waarg-enomen.
Bij de meting van het debiet van den in 1886/1887
te Willem I in de residentie Samarang geboorden vijfden
put, Lij de boring waarvan, zooals verleden jaar werd gezegd,
vier bronnen waren gesneden, bleek het dat de eerste en
tweede bron te zamen slechts 45 L. per minuut leverden ,
terwijl het debiet der derde en vierde bron eene vermeerdering
tot 120 L. aanwees. De boring te Passar Kasak (Demak)
moest in April 1887, toen men eene diepte van 178 M. had
bereikt, wegens ziekte van bet personeel tijdelijk gestaakt
worden. Bij de hervatting van het werk , weinige maanden
later, bleek de bekleedingskolom gescheurd t6 zijn en tevens
zich zoodanig te hebben vastgezet dat zij niet geheel kon
worden opgehaald. Nadat de bekleedingskolom tot eeno
diepte van 108 M. nogmaals was ingebracht, voorzien van
eene filtreerbuis, bleek het debiet, dat aanvankelijk 40 L.
per minuut had bedragen, nagenoeg te hebben opgehouden.
Door verdere maatregelen slaagde men er in het water weder
naar boven te krijgen , en wel tot eene hoeveelheid van
22 L. per minuut op 0.65 M. boven den beganen grond.
De put werd toen verder afgewerkt.
Te Tritee, noordwaarts van Tjilatjap, in de residentie
Banjoemas, werd de boring tot 316 M. diepte voortgezet.
Daar geen water werd aangetroffen en een verder indringen
van de bekleedingskolom niet mogelijk bleek, werd in
Augustus 1887 de poging opgegeven. Van verdere boringen
in de nabijheid van Tjilatjap werd, uit aanmerking van
de verkregen zeer ongunstige uitkomsten, afgezien. Later
zullen nog ter hoofdplaats Banjoemas eenige handboringvii
plaats hebben, waartoe bereids machtiging is verleend.
Bij de boring ter Itoofdplaats Pasoeroean had men met
moeilijkheden te kampen door het veelvuldig voorkomen
van rolsteenen , die een herhaald verwisselen van boorgereedschap noodzakelijk maakten. Op 85 M. diepte was
echter de rolsteenlaag doorboord , waarna het werk veel
vlugger ging. Het bleek intusscben niet mogelijk de bekleeding dieper in te brengen dan tot 140 M. De boring zelf
bereikte 147 M. en stond toen in eene laag van grove zandsteen , die 50 L. zeer brak water per minuut opleverde.
Het boorgat werd daarom zorgvuldig met klei opgevuld
tot op 24 M. diepte, waar de eerste bron was aangeboord.
Potnpproeven gaven, na zes dagen, oogenschijnlijk vrij
goed water, waarvan de bruikbaarheid nog uit een chemisch onderzoek zal moeten b!ijken. Aangezien door den
afdeeliDgs-ingenieur dü waarschijnlijkheid was MHgetooud, dat elders tor hoofdplaats op geringe diepte

[*•
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drinkwater zou te verkrijgen zijn , werd in den aanvang
van 1888 besloten daartoe proef boringen te doen. Op het
erf van den resident werd met de proef boring een aanvang
gemaakt, die na vijf dagen op 20 M. d'epte beëindigd
werd. Men had toen drie waterlagen gesneden, waaruit,
hoewel het water niet tot den beganen grond steeg, met
gemak 80 L. per minuut zullen kunnen verkregen worden.
Iu de residentie Sumatra's Oostkust konden do boringen te Laboean Deli eerst in Juni 1887 een aanvang nemen. Bij de eerste boring (put n°. 1) werd op
68.5 M. diepte eene sterke wol waargenomen, waarvan het
water vrij goed werd bevonden; ter plaatse waar put
n". 2 werd geboord, trof men op 70 M. eerst eene onaanzienlijke wel aan, doch op 87 M. eene andere, die aanvankelijk 400 L. water per minuut gaf op 0.76 M. boven
den beganen grond. Daar overigens machtiging was verleend tot het boren van nog vier putten te Laboean Deli
(daaronder éón aan de monding van de Belawan-rivier),
werd met boren voortgedaan. De put n°. 3 werd aangezet
in het noordelijk uiteinde van de Chineesche kampong ,
n°.4 nabij de gevangenis, en n°. 5 te Belawan. Al deze beringen werden met goeden uitslag in korten tijd beëindigd.
De diepte der putten is tusschen 83 en 94 Si.; het aanvangs-debiet bedraagt respectievelijk 300, 140 en 440 L.
per miuuut op 1.25, 0.U8 en 1 a 1.28 M. boven den
beganen grond. De zesde put te Laboean Deli werd geboord op het stations-emplacement der Del i-Spoorwegmaatschappij. Op 70 M. diepte werd eene eerste en op 88 M.
eene tweede wel aangeboord, die te zamen 110 L. per
miuuut leverden op 0.15 a 0.65 SI. boven den beganen
grond. Men rekende op een blijvend debiet van p m. 100 L
per minuut. Het voornemen bestond om, onder eenige
beperkende voorwaarden, aan de Spoorwegmaatschappij te
vergunnen voor de voeding harer ketels, enz. van het
water uit dezen put gebruik te maken.
De boringen die verder aan de beurt komen, zullen
plaats vinden te Soerakarta, te Pekalongan en Batang
(residentie Pekalongan), te Padang Pandjang en Fort de
Koek (gouvernement Sumatra's Westkust), te Djambi(residentie Palembang) en te Medan en Rantau Pandjang
(residentie Oostkust van Sumatra).
Particulieren hebben , ingevolge Indisch Staatsblad 1884
n°. 50, voor het aanboren van water door middel van artesische putten van meer dan 15 M. diepte, voorafgaande vergunning1 van den Gouverneur-Generaal noodig. In het laatst
van 1887 werden enkele aanvragen om dergelijke vergunningen te Batavia en te Samarang afgewezen, omdat de publieke
watervoorziening zou kunnen worden benadeeld door de putten die men wenschte te boren. Enkele malen was in
vroeger jaren vergunning verleend tot het maken van eene
aftapping uit de van bestuurswege tot stand gebrachte artesische putten ter eerstgemelde hoofdplaats, namelijk in 1874
aan de ijsfabriek te Meuteng (dio echter van de vergunning
nog geen gebruik had gemaakt) en in 1886 aan de
bierbrouwerij » de Kroon " te Kebon Siri. Eene dergelijke
vergunning werd in het afgeloopen jaar verleend ten behoeve van eene iu de buurt Molenvliet opgerichte ijsfabriek.
Als regel is aangenomen dat zulke aftappingen slechts
worden toegestaan tot wederopzeggens toe en tot eeue beperkte hoeveelheid, geëvenredigd aan het met de aanvrage
beoogdo doel; dat voor het water een billijke prijs per
M3. moet worden betaald; dat de te bezigen watermeters
door den plaatselijken dienst der burgerlijke openbare werken
moeten zijn goedgekeurd en aan geregelde controle onderworpen zijn; dat de ongestoorde beschikking over het water
niet wordt gewaarborgd, noch ook eenige minimum-hoeveelheid, en tevens dat de toevoer van water tijdelijk kan

worden afgesloten , ook zonder voorafgaande opzegging.
Overigens kwam in 1887 nog tot afdoening eene aanvrage
van den eigenaar van het buiten de hoofdplaats Samarang
gelegen particuliere land Torbaija om aldaar twee artesische
putten te mogen boren. Dit verzoek werd ingewilligd ,
onder voorsvaarde dat de boringen, waarvoor zekere
afmetingen werden aangegeven , niet zouden mogen geschieden binnen 1000 M. afstands van bestaande gouvernementsputten en tot geen grootere diepte dan 150 M., terwijl
verder werd bepaald dat het debiet der putten niet door
het aanbrengen van pompen of andere kunstmiddelen zou
mogen worden verhoogd.
De door het personeel der grond peilingen
boringen naar petroleum ter Oostkust van Sumatra worden
lager in § 4 behandeld.
§ 2. Tin.
B a n k a.
De tijdelijke regeling, waarvan in vorige verslagen
sprake was, bleef ook gedurende het exploitatiejaar 18871888 de leiding van en het beheer over de tinontginning
op Banka beheerschen. Iutusschen is het ontwerpvaneene
definitieve regeling door de Indische Regeering in behandeling genomen.
De weersgesteldheid was voor de tinontginning over het
algemeen gunstig; bijna overal was de watervoorraad gedurende het geheele jaar voldoende. In de maanden November en December viel in de districten Blinjoe, Djeboes
en Muntok zelfs zooveel regen dat hier en daar de waterwerken werden beschadigd. In de oostelijke districten
Soengeiliat, Merawang en Pangkalpinang evenwel had
men nu en dan over droogte te klagen. In Soengeiliat,
zoomede in Djeboes en Blinjoe, kenmerkte zich in 1888 ook de
maand Januari, anders eene der beste regen maanden, door
groote droogte. Een en ander had natuurlijk invloed op
den duur der smeltcampagne. Zoo monst in het district
Soengeiliat het smelten geruimen tijd worden uitgesteld,
doch in Merawang en Pangkalpinang kon die arbeid vrij
spoedig beëindigd worden. De districten Koba en Toboali,
die anders dikwijls van droogte te lijden hebbeu , ondervonden ditmaal geen vertraging in de werkzaamheden.
Ofschoon het exploitatiejaar, waarop dit versbig betrekking heeft, in .Maart 1887 was aangevangen, moest, ten
gevolge van bovengemelde omstandigheden, de termijn
van inlevering van het tin tot Mei 1888 worden verlengd.
Eerst gedurende den loop dier maand werd het laatste tin
der afgeloopen campagne bij de pakhuizen ingeleverd.
Het aantal gouvernements- (onder controle werkende)
mijnen , dat in 1886/87 98 bedroeg, verminderde dit jaar
met één, door iutrekking van eene mijn in het district
Toboali. De zoogenaamde particuliere ontginningen daarentegen namen belangrijk toe, en wel in de districten
Soengeiliat met 12, Blinjoe met 1 1 , Djeboes met 3 ,
Toboali met 3 en Koba met 2. Dit is hoofdzakelijk toe
te schrijven aan het verstrekken van premie voor genoten
rijst, zoomede, vooral in Djeboes en Blinjoe , aan de door
den technischen dienst aan deze mijnen verleende hulp tot
het uitvoeren van boringen. In Pangkalpinang verminderde
het aantal particuliere ontginningen met 2.
Bij de gouvernementsmijnen waren gemiddeld 5777, bij
de particuliere ontginningen 1818 werklieden aanwezig,
die respectievelijk 68.34 pet. en 20.75 pet. van de totale
hoeveelheid tin inbverden , terwijl de overige 10.91 pet.
der ingeleverde hoeveelheid afkomstig was van de zoogenaamde tra-smelters. Uit het volgende overzicht kan
blijken hoe deze verhoudingen zich voordoen , vergeleken
met de uitkomsten van de vier voorafgegane exploitatiejaren.

Ingeleverde hoeveelheid tin (in pikols).

Totaal

11111

Werkjaar.

Duur van het werkjaar.

Niet opgegeven.
Me-lio Febr. 188*-ulL Febr. 1885
1 Maart 1 8 8 5 - 3 1 Maart 1880
1 April 1 8 8 6 - u i t . Febr. 1887
1 Maart 1 8 8 7 - u i t . Mei 1888

Gouvernements (onder controle
werkende)
mijnen.
50
50
57
54
57

Particuliere
ontginningen.

Tra-smelters
(zij die den afval
van gouvernementsmijnen
verwerken).

100=77.00 pet. 11 000=16.02 pet. 3912=G.02 pet.
20*=75.51 „ 13 444=18.04 ,. 4802=0.45 „
071=74.53 „ 13 32*=17.*1 „ 6157=8.04 „
395=70.56 „ 16 220=21.04 .. 6*75=8.*0 „
675=08.34 „ 18 359=20.75 „ 8303=10.91 „

der
levering
(in
pikols).

65 018
7*510
70 552
77 090
8*397

I n verhouding tot het getal
arbeider» werd het navolgend
aantal pikols gemiddeld per hoofd
ingeleverd.
Gouverne- Particumentsliere ontmijnen.
ginningen.
8.21
9.82
10.38
10.03
9.98

a) Wat de tra-smelters betreft, is de gemiddelde hoeveelheid per inlaeraar berekend (lie noot a van den volgenden staat),

9.*5
10.03
9.93*
10 77
10.09

Trasmelters

«)
18.28
2*01
1**2
*0.*7
*7.79
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Distrietsgewij/.e opgaven betreffende de levering gedurende hot jongste exploitatiejaar volgen hieronder.
Gouvcrnemcntsmijncn.

Tra-smelters.

Particuliere ontginningen.

Totale
DlSTBICTEN.

Aantal
mijnen.

Gemiddeld aantal werklieden.
Deel- Jaar- Kolenloobranhebbers. ners. ders.

Totaal.

Geleverd tin
(in pikols).

Totaal.

GeAantal midontdeld
Gemid- gin- aantal
deld per gen. werklieden.
hoofd.

Geleverd tin
(in pikols).

Totaal.

Gemiddeld
Gemid- aantal
deld per inlevehoofd. raars.

216
1611.68
7.46
260
2 427.36
9.33
431 /*) 4 607.29 10.69
281
1 528.19 5.43
144
2173.52 15.09
128
1028.38
8.03
157
2166.02 13.79
149
2 105.46 14.13
52
711.23 13.67

Muntok . . .
Djebocs . . .
Blinjoe . . .
Soengeiliat . .
Merawang . .
Pangkalpinang.
Soengeislan. .
Koba . . . .
Toboali . . .

16
12
26
12
14
8
2
8

95
150
235
97
221
70
2
117

474
713
1 104
653
582
467
48
159

52
111
147
75
145
30
4
26

021
974
1486
825
948
567
54
302

6 241.98
9 851.89
13 422.17
8 653.50
8 998.03
6 903.78
636.91
3 966.39

n
10.05
10.11
9.03
10.48
9.49
10.41
11.79
13.13

13
46
60
40
15
14
15
18
17

Totalen over
1887/1888 .

97

987

4 200

590

6 777

57 674.65

9.98

227

1818

18359.13

Over 1886/1887
waren de totalen

98

1027

3 891

504

5 422

54 394.63

10.03

198

1506

16 219.84

Geleverd tin
(in pikols).

Totaal.

levering

(in
Gemiddeld per pikols).
hoofd.

4
14
48
48
14
7
13
4
23

805.90
619.31
1 023.51
3117.59
910.93
654.96
769.89
157.72
403.44

10.09

175

8 363.25

10.77

160

6 475.35 40.47 77 089.82

201.475
37.09
21.32
64.95
65.065
93.565
59.22
39.43
17.64

2 417.58
9 188.65
15 482.69
18 067.95
11 737.95
10 681.37
8 839.69
2 900.09
5 081.06

47.79 84 397.03

o) Deze berekening heeft slechts eene betrekkelijke waarde, daar men wel het aantal inlevcraars kent, doch niet het aantal personen
die aan het tra-smelten hebben medegewerkt.
b) Hierby komen nog 127.31 pikols, welke tijdens de afsluiting dezer opgaven wel reeds waren ingeleverd , doch waarvan de geldeljjke
verantwoordingstukken toen nog niet waren ingekomen.
Gedurenhe het jaar 1887 en in het begin van 1888 werd zaakt te zijn, bij welke gelegenheid eenige kleine ongehet belangrijk aantal van 1893 Chineesche nieuwelingen regeldheden voorvielen.
aangebracht, waarvan 1515 man n;g vóór het einde van
Een met de levering van tin te verrekenen buitengewoon
het exploitatiejaar bij de ontginningen werden ingedeeld. voorschot, ten bedrage van f 80 359,36, werd bij de afOver liet algemeen gaven zij weinig aanleiding tot klachten. rekening aan de gouvernementsmijnen verleend, teneinde
De gezondheidstoestand was gedurende het exploitatiejaar ze in staat te stellen de achterstallige koelieloonen en
1887/88 over het algemeen gunstig te noemen; alleen de gedeeltelijk de schuld bij de leveranciers, voor zoover het
berriberri kwam meer voor dan vroeger. In het begin van exploitatiejaar betreft, te voldoen. Niettegenstaande de
het werkjaar 1888J89, namelijk in Juni en Juli jl., nam productie van 1887/88 zeer guustig was, konden de meeste
de ziekte een bedenkelijk karakter aan, zoodat velen onder mijnen eeu voorschot van dien aard niet ontberen.
de mijnwerkers öf daaraan bezweken, óf gedurende geliet voor memorie voeren van oude schuld werd geduruimen tijd voor het werk verloren moesten worden geacht. rende 1887/88 slechts op twee mijnen toegepast tot een
Alle middelen werden te baat genomen om door isoleering gezamenlijk bedrag van f 8359,755 ').
van de lijders eu toepassing van desinfectie-maatregelen
Het beginsel, dat bij liet verleenen der buit«ng3wone
de uitbreiding der ziekte tegen te gaan. Voorts werd gezorgd voorschotten en andere voordeelen aan de mijnkongsi's
voor doelmatige verpleging der aangetasten en voor ver- wordt in acht genomen, is het volgende. Er wordt getracht
strekking van landswege van krachtige voeding. In 't het onttrekken van werkkrachten aan den eigenlijken
laatst van Juli is aan den directeur van het laboratorium mijnarbei 1 zooveel mogelijk tegen te gaan , — het bijwerk
voor pathologische anatomie eu bacteriologie te Weltevreden door lieden te doen verrichten welke niet tot de mijnen
(zie blz. 130 hiervóór) de opdracht verstrekt zich naar Uanka behooren , — en de nadeelen te voorkomen van het koopen
te begeven, ten einde plaatselijk den aard en den omvang op crediet gedurende een vol jaar, waarvoor de leveranciers
der ziekte na te gaan en liet hoofd van gewestelijk bestuur natuurlijk percenten berekenen, welke des te hooger zijn
van advies te dienen omtrent de in het belang der zieke naarmate de zekerheid vermindert dat de ontginners, met
mijnwerkers verder te nemen maatregelen.
de reglementaire betaling die zij ontvangen, aan hunne
Uit het crediet van f 135 000 , voor 1887/88 toegestaan verplichtingen zullen kunnen voldoen.
om aan do gouvernementsmijnen buitengewone voorschotten
Van hetzelfde beginsel werd uitgegaan bij het toekennen
te verstrekken die bij de jaarlij ksche afrekening ten volle van de gewone voorschotten, ten einde de mijnen in staat
in geld zouden moeten worden terugbetaald, werd over te stellen in de behoefte aan gereedschappen te voorzien.
een bedrag van f 126 655,84 beschikt. Dit bedrag moest Het totale bedrag dezer voorschotten bedroeg f 6 2 293,
dienen om de kongsi's in staat te stellen tot het inkoopen welke met bet ingeleverde tin verrekend zijn.
van benoodigdheden , tot het betalen van werk dat boven
Evenals vroeger werden aan de gouvernements-mijnde verplichte taken of door niet tot de kongsi's behoorende kongsi's preniiën uitbetaald wanneer zij minder rijst had.leu
lieden verricht was, en tot het verleenen van hand- of genoten dan waarop zij aanspraak konden maken. Het bereëngagements-gelden aan nieuwe of weder intredende drag dier premie werd voor het tijdvak van 1 Augustus
koelies.
1887 tot 31 Juli 1888 vastgesteld op f 0,75 per pikol.
In de regeling van de rijstverstrekkiug aan de particuTen einde de arbeiders aan geld te helpen voor de gebruikelijke feestvieringen ter gelegenheid van het Chineesche liere mijnen werd eene geringe wijziging gebracht. Tevens
nieuwjaar, op 12 Februari jl., werd aandegouvernements- werd bepaald dat voortaan, in die niijndistricten waar veren particuliere mijnen eene som van f 229 048,37 verstrekt strekking van rijst uit 'slands voorrand aan de mijnwerkers
als voorloopige betaling op de afrekening. Hierdoor waren plaats heeft, dit artikel ook aan alle vrije werklieden bij
de werklieden in staat de door het latere smelten vertraagde de mijnbouwkundige onderzoekingen zouder onderscheid
uitbetaling af te wachten. In Merawang gaf de late afre- kan worden verstrekt, tegen den voor de mijnwerkers
kening intusschen aanleiding dat de koelies van een paar vastgestelden tariefsprijs en tot hoogstens één pikol per
mijnen gezamenlijk naar de districtshoofdplaats opkwamen hoofd 's maands.
om zich over het uitblijven van het hun nog aankomend
Voor de vroeger gebruikelijke verstrekking aan de
restant-loon te beklagen. De minder beleidvolle houding mijnkongsi's van olie in natura kwam in 1887/88 algemeen
van den waarncmenden administrateur, dio hen niet behoorlijk te woord stond, was oorzaak dat zij zich eerst
') Omtrent het totaal bedrag der mijnschulden zjjn ditmaal geen
verwijderden na door de politie-oppassers daartoe genood- opgaven verstrekt.
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de uitkeering: der waarde iu geld in de p h a t s , naar den
maatstaf van f 0,40 per Bataviusche kan.
ü e volgende staat geeft een uitgewerkt overzicht van

de kosten, welke op het JJanka-tin in de t>
verloopen exploitatiejaren zijn gevallen.

Eigenlijke productiekosten (voor zooveel betreft het genotene ilonr de mijnwerkers):

1880/87.

waarde van de op crediet vcrstrekto ryst, olie, zout en materialen; bedrag
der uitbetaalde gewone en buitengewone voorschotten belialvc die b[J de
afrekening |verlccnd (thans afzonderlijk uitgetrokken) en kosten der werving van nieuwelingen
buitengewone voorschotten lnj de afrekening verleend, in het belang van
de aanzuivering van achterstallige koelielooncu, enz
uitkccringen in geld

!

f

1 aatst-

1887/88.

738 912

.671 387

«>
41790

80 359

116 726

101 819

bypassing (ten einde de ongunstigst werkende mijnen eene minimum-uitkecring
van f 6 per pikol tin te doen ontvangen)
premié'n voor ijverige arbeiders
1 premié'n voor niet-ontvangen rijst
inkoopprijs a f 13,50 (in Muntok & f 20) b) per pikol van het door de particuliere
mjjnen en tra-smelters geleverde tin
premié'n voor niet-ontvangen rijst aan particuliere ontginners

f 828 903

921120

175 077

200 952

38 521

41 342

23 938

12 595

319 515

376 460

42 708

50 581

Overige kosten in Indié, nul inbegrip tan het vervoer lol in de pakhuizen op Java:
verlies op de rjjstverstrekkiugen r)

85 335

71241

vervoer van het tin van Banka naar Java d)

52 005

55 958

<•) • 72 509

* 78 013

* 10 454

*.8 160

* 103 131

* 118 984

* 17 499

*180U

108

120

7 3GG

7 501

administratiekosten, waaronder ook pikolgelden van de administrateurs, daggelden
van de waarnemende administrateurs eu élèves l>jj detinmynrn, benevens reiskosten
onderhoud der gebouwen en afschrijving wegens waardevermindering .

.

.

.

mijnbouwkundig onderzoek
proefontginning met stoomvermogen
kosten van terugvoer (tot Singapore) van ontslagen mijnwerkers
onderstand in rijst aan oude en gebrekkige mijnwerkers, voor de opgegeven
werkjaren berekend achtereenvolgens tegen f 6,50 en f C,00 per pikol. . .

583

509

kosten van aanvoer van Chineesche nieuwelingen, voor zoover niet op rekening
der mijnen geboekt

transportkosten op Banka door het Gouvernement betaald

54 054

47 691

onvoorziene uitgaven (ad f 0,12» per pikol) wegens verlies op zout, olie en
materialen, kosten van opschuring in de pakhuizen op Banka, enz

9C3G

10 550
413 280

Af: Terugbetaling in contanten van diverse buitengewone voorschotten en opbrengst van ten bate van den lande verkochte mijngocdcren, enz

105 033

f

terugbetaling door de particuliere mjjnen (a f 4 per pikol) voor hetgeen de rjjstvcrstrekking meer heelt bedragen dan 2 pikols voor eiken ingeleverden pikol tin

220

410 738

1 841 942

f

188
105 259
f

Totaal der kosten ia Imlie.

2 025 794

127 450

1 730 083

127 644
f

1 898 150

Kosten vallende op den verkoop hier Ie lande (daaronder ook die ra» afscheep
op Java en van vervoer herivaarts):
Als maatstaf aannemende hetgeen voor deze kosten is verantwoord in de verkooprckeningcn betreffende de in 1880 en 1887 hier te lande geveilde hoeveelheden (verg. bjjlage J J van'het vorig verslag en bijlage OO hierachter),
zijnde respectievelijk f 3,46" en f 3,653'J per pikol, is te dezer zake voor
de tinlevering van 1880/87 en 1887/88 uit te trekken

207 293

308 378

Gezamenlijke kosten van hel tin

f

2 003 976

f

2 206 528

Zijnde per pikol

f

f) 25,99"

f

26,14*

De opbrengst per pikol van de in 1886 en 1887 geveilde hoeveelheden (zie de
aangehaalde bijlagen) beliep
Zoodat de winst per pikol was te stellen cp

.

. .

71,83"
f

45,83"

83,82"
f

57,68«61

a) Te zamen f 713 177, terwijl in 't vorig verslag daarvoor werd opgegeven f 749 676. Dit verschil vindt men niet toegelicht.
4) De particuliere mijnwerkers in het district Muntok krjjgen het door hen ingeleverde tin met f 20 per pikol betaald, omdat zij de
voordeelon missen die de particuliere ontginners in de overige districten genieten, namciyk voorschotten en verstrekking van rijst tegen
taricfprijs.
<r) De rjjst kan gerekend worden op Banka aan het Gouvernement per pikol gekost te hebben: in 1886/87 f 0,50 en in 1887/88 f C,
terwijl aan de mijnen slechts f 5 wordt in rekening gebracht. Het geleden verlies op de rijst verstrekking is daarom voor de onderwerpeiyke jaren respectieveiyk tegen f 1,50 en 1' 1 per pikol berekend. (De levering te Batavia van de voor Banka benoodigde ryst voor
de behoefte van 1888/89, geraamd op 100 000 pikols, is aangenomen tegen f 4 , 1 4 per pikol. Over 1880/87 beliep de aanncmingsprys
f 4,70, over 1887 88 f 4,18 per pikol.)
d) Voor het tijdvak van 1 J n u i i 1880 t/m 31 December 1888 is het hierbedoclde transport gegund tegen f 20 per 1800 K.G. (29*
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pikols). Deze aanneming omvat niet het tin dat van Muntok woidt iftcmihi IJlt Voor het afhalen van daar wordt aan de NcderlaudschIndische Stoomvaartniiat4chap,iU tegoed gedaan f 16,20 per kojang van 30 pikols.
e) De met een * gemerkte posten zijn voor 1886/87 over 11 maanden, voor!88788 over 12 maanden berekend, zijnde de duur der exploitatiejaren (hierby is, wat laatstgcmcld exploitaticjuar betreft, de vertraging welke de inlevering ondervond buiten beschouwing gelaten).
/) Herziene opgaaf.
De hier te lande om de twee mnanden van gouveruementswege gehouden veilingen van Banka-ün bestonden
in 1887 en gedurende de eerste negen muanden van 1888
uit de hieronder vermelde hoeveelheden en brachten de
daarnevens uitgetrokken middenprijzen op.
Aan de
Gemiddelde opkoopers in brengst peröOK.G.
rekening gehoeveelheid brachte netto
hoeveelheid
(in pikols).
(in K.ü.). Bruto, a) Netto, b)
Verkochte

Dagteekening
der veiling.

1887.
26
31
25
28
29
30

Januari .
Maart. .
Mei
Juli
. .
September
November
Totalen

.
.

.
.

.
.
.

. .
.
.
.

10 806.23
10 853.48
12 051.11
12 089.07
12 124.28
12 090 29
70014.44

661
665
739
741
743
739
4 MO

838
280
394
240
36»
834
948

f 60,76
61,69
62,32
62,99
62.82
98,:v>
f njg

f

10 886.25
12 561.24
12 876.95
11 325.08
11 301.67

667
769
789
694
695

482
622
816
931
458

f

f

68,14
68,89
59,47
60,02
59,84
94,49
f 65.41

1888.
26
21
30
31
26

Januari . .
Maart. . .
Mei
Juli
. . .
September c)

.
.
.
.

91,72
93,85
50 29
55.69
62,65

88,15
90,16
47,89
63,08
59,91

s) Veilingsprtjs, verhoogd met de aan de koopers in rekening
gebrachte 1 pet. veilingskosten, doch verminderd met de l'/j pet.
korting voor contante betaling.
b) Na aftrekking alleen van de kosten van afschcping van Java,
van zeevervoer en van verkoop hier te lande.
c) Ten opzichte van de November-veiling van 1888 kunnen uitkomsten als de hicrbcdoelde nog niet met genoegzame juistheid
worden verstrekt.
Naar aanleiding van ingekomen klachten over onzuiverheid van het Banka-tin , en nadat gebleken was dat
ingezonden monsters werkelijk verontreinigd waren, werd
door de Indische Kegeering last gegeven (besluit dd. 8 Sep
tember 1887 n°. \\c) den \n Batavia aanwezigen voorraad
en het in den verderen loop van het jaar nog aan te
brengen tin eene keuring te doen ondergaan en voorloopig
alleen de aanstonds goedgekeurde blokken herwaatts te
doen verschepen. Deze keuring werd opgedragen aan den
gewezen chef van het scheikundig laboratorium van het
mijnwezen dr. C. L. VLAANDEREN , die zich daartoe beschikbaar ha:! gesteld. Daar een chemisch onderzoek te
veel tijd zou kosten, werd goedgevonden de keuring zuiver
mechanisch te doen plaats hebben. Hiert' e werd aan rten
onderkant van elk blok (of schuitje) tin eene 4 a 5 millimeter dikke reep afgekapt en deze doorgebroken. I J het
tin merkbaar verontreinigd, dan is dit aan de breukvlakte zichtbaar, en de blokken welke deze eigenschap
vertoonden -werden afgekeurd. Ofschoon de breukvlakte
ook door andere nog niet geheel bekende invloeien denzelfden eigenaardigen toestand schijnt te kunnen aannemen
als door chemische verontreinigingen , was dit geen bezwaar
voor deze wijze van keuring, daar dientengevolge wellicht
alleen eenig goed tin werd afgekeurd, doch g e n verontreinigd tin onder het goedgekeurde kon geraken. In 't gehee!
zijn ingevolge de keuringen p. m. 20 000 blokken afgezonderd behooreude tot de levering uit het exploitatiejanr 188(5/87.
Deze blokken , welke vóór de verscheping herwaarts van een
bijzonder merk zijn voorzien, werden in I et Koloniaal
Mflgazijn te Amsterdam, volgens de aanwijzingen en onder
toezicht van den heer P. VAN DIJK , oud-chef van den
dienst van het mijnwezen in Nederlandsch-Indië", omgesmolten , ten einde daarna, als geraffineerd BaDka-tin ,
in de gewone gouvernementsveilingén te worden opgenomen. Voor de eerst verkochte 1000 blokken van dit
geraffineerd tin is in de November-veiling van 1888 dooreen
p. m. f 0,75 per K G . méér dan voor de overige gewon.'
blokken bedongen.
Door scherpe controle wordt intusschen getraeht de
Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1888-1889.

mijnen in 't vervolg geen ander dan zuiver tin te doen
leveren. De gewijzigde oven met twee gietkommen, blijkens
het vurig verslag (hlz.200) in beproeving gekomen, schijnt
inderdaad verbetering te beloven. Evenwol waren nog "bezwaren van practischen aard te overwinnen, zoodat de
proef nog niet als geëindigd kon worden beschouwd en
de nieuwe smeltmethode dan ook bij de laatste algemeene
smelting (in het voorjaar van 1888) nog niet was ingevoerd.
Ter beoordeeltng in hoever voor Hanka vnn de door de
üilliton-maatschappij gevolgde wijze van tinzuivering ware
partij te trekken , zou een der gouvernements-mijningenieurs
zich in Mei of J u n i jl. naar BUHtOfl begeven, vergezeld
van eenig ondergeschikt personeel. De Billiton-maatschappij
heeft voor het in te stellen onderzoek hare medewerking
toegezegd.

Bi Ui ton.
Gedurende het op 30 April jl. geëindigde boekjaar
1887/88 der Billitou-maatschappij werden op Billiton 94
mijnen bewerkt door gemiddeld 7245 ingeschreven mijnwerkers, tegen (volgens verbeterde opgaven) 92 mijnen met
gemiddeld 6&91 ingeschrevenen gedurende het boekjaar
1880^7. Voor zooveel het uitgegraven erts bij het einde
dier boekjaren reeds versmolten w a s , beliep e ingeleverde
hoeveelhcd tin in 188o/87 89 193, doch in 1887/88 slechts
77 840 pikols; d« hoof lelijke levering daalde derhalve van
13.53 tot 10 74 pikols. Neemt men echter in aanmerking
dat uit l.et in l>8;/88 uitgegraven erts na afloop van het
boekjaar nog eene hoeveelheid van 18 108 pikols tin verkregen werd , en dat de nasmelting van het in de twee
voorafgegane boekjaren ^ewjnnen erts achtereenvolgens
had opgeleverd p. m. 8700 en 8000 pikols tin , welke hoeveelheden derhalv-" in de levering van 188H/87 en 1887/88
begrepen zijn, ofschoon zij tot de eigenlijke productie van
1885/N6 en 1886/87 behoorden, dan komt de productie van
1886/h7 te staan op (89 1 9 3 - 8 7 0 0 -+- 8 0 0 0 = ) 88 H93 en
die van 1887/88 op (77 840—8000-+- 1 8 1 0 8 = 87 948 p i kols, zijnde gemiddeld per hoofd 13.42 en 12 14 piUols.
Eene vergelijking van den omvang der exploitatie g e durende de laatst verloopen vijf boekjaren vindt men in
het volgende overzicht, waarbij de cijfers over 1887/88
districtsgewijze zijn uiteengehouden.

Namen
der
mijndistrictcn.

Aantal
mijnen
in
bewerking
geweest.

Tandjong Fandan . .
Manggar
Linggang
!

Verkregen hoeveelheden (in pikols):
GeTin (voor
middeld
Erts
zooveel bij
aantal
gereed het einde van
mijnwerkers. voor de het boekjaar
smelting.
reeds
ingeleverd).

Dindang

18
21
19
20
16

850
2 500
1900
1250
600

10 100
54 900
29 200
21800
5 800

6 723,35
34 291,18
18 871.49
14 069,83
3 884,63

Totalen over 1887/88.
„
„ 1886/87. b)
, 1886/86.
„
„ 1884/85.
„
„ 1883/84.

94
92
89
85
83

a) 7 100
a) 6 440
5 6-20
5 296
4 782

121 800
130 800
119100
91000
104100

77 840,48
89 193,09
81 052,90
61 357,07
70 974,60

Boeding

o) Honger is het gemiddeld aantal mijnwerkers opjrcgeven als
7245 in 1887,88 en 6591 in 1886/87. Het verschil met de hier voorkomende opgaaf vindt men niet toegelicht.
'') Verbeterde opgaaf.
Op ruimere schaal dan in do twee voorafgegane jaren
Tona toepassing het zoogenaamde quantum-stelsel, ten
doel hebbende o in . door toekenning vnn een bijslag boven
de gewone betaling van f 20 p"r pikol tin , minder ertsrijke terreinen in otitgiiu.it g te doeu b l i v e n , waarvoor
anders geen mijnwerkers te verkrijgen zouden zijn.

242

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1888. [Nederl. (Oost-) IndiB.]

Door het gebruik van pulsometers werd de ontginning
van diepe kollongs mogelijk gemaakt, welke ontginning
met de gewone middelen van droogmaking ni*t kon geschieden. De ter beproeving aangeschafte windmotor met
noria-pomp (zie vorig verslag blz. 200/201) beantwoordde
ter plaatse waar het werktuig was opgesteld (bij eene der
mijnen in liet noordwestelijk gedeelte van Uilliton) niet
aan de verwachting, maar zou worden verplaatst naar de
zuidoostkust van het eiland, waar de in enkele tijden van
het jaar goed doorstaande winden hoop geven dat het
werktuig beter zal voldoen tot het opvoeren van het voor
de ertswassching noodige water. Daar waar hieraan behoefte bestond, werden de netten der ijzeren en stalen
krui-sporen steeds uitgebreid. Voor den afvoer van bet
tin uit de meeste der in het mijndistrict Manggar gelegen
mijnen bleef de in 1883 aangelegde stoomtrambaan goede
diensten bewijzen.
Een stoomschip bleef in geregelde vaart tusschen Tandjong Pandan en de districtshoofdplaatsen , hetgeen een
gunstigen invloed uitoefende op de prijzen der invoerartikelen.
Waren bij het begin van het boekjaar (1 Mei 1887) aan
de mijnen verbonden 7249 mijnwerkers (waaronder 172
verlofgangers), bij het einde er van (30 April 1888) was
het cijfer geklommen tot 7404 (waaronder 177 verlofgangers).
Ten gevolge van vertrek, ontslag, overlijden of desertie
moesten namelijk 1090 man uit de sterktestaten worden
afgevoerd, terwijl 1245 man werden ingeschreven, als:
675 op Billiton aangeworvenen, 479 aldaar nieuw aangebrachten en 91 van desertie teruggekeerden. Het aantal
vrouwen en kinderen (Chineesche en Maleische) klom gedurende het kalenderjaar 1887 van 952 tot 1070.
De gezondheidstoestand was gedurende de eerste maanden
van 1887 vrij gunstig; in Mei begonnen echter de koortsen
toe te nemen en bleveu veel voorkomen tot September toe.
Overigens was het alleen de berri-berri die, vooral in de
laatste twee maanden van het boekjaar , een verontrustend
karakter aannam. Maatregelen ter bestrijding van deze ziekte
werden voortdurend genomen; vele lijders werden naar
Buiteuznrg geëvacueerd, terwijl steeds de aandacht gevestigd bleef op het reinigen en verbeteren van het logies.
Die lijders, wier volkomen genezing niet kon verwacht
worden, werden tijdig naar Cüina teruggezonden. In 't
geheel overleden in 1887/88 45 mijnwerkers aan berri-berri
en 62 aan andere ziekten, te zamen 107, waarvan 52 in
de hospitalen en 55 in de mijnen. De sterfte onder de geneeskundig behandelde mijnwerkers bedroeg 12.04 pet., dat
is ongeveer 3.12 pet. meer dan in 1886/87. Op de gemiddelde
sterkte bedroeg het sterftecijfer 1.47, tegen 1.33 pet. in 1886/87.
Door de Maatschappij werden gedurende het boekjaar
1887/88 zes tweemaandelijksche tinveilingen te Batavia
gehouden, waarin eene totale hoeveelheid van 90166 u
pikols werd verkocht. De behaalde iniddenprijzen beliepen
achtereenvolgens f 70,01, f 70,52, f77,42, f 95,49, f 97,94
en f 69,03 per pikol. Van deze zes veilingen waren de vier,
die in het kalenderjaar 1887 vielen, tezamen groot 60131"
pikols. Voegt men hierbij de in Februari en Aprd 1887 te
gelde gemaakte 22 050"° pikols, behoorende tot de veilingen
van het boekjaar 188(5/87, dan verkrijgt men als totaal der
in het kalenderjaar 1887 op Java aan de markt gebrachte
hoeveelheid Billiton-tin 82 182" pikols (p.m. 5075500 K.G.),
die verkocht werden voor p.m. f 6 273 000, waarover een bedragvan f 78 412 wegens vendu-salaris aan den lande verschuldigd was. Aan uitvoerrecht ter zake van bet in 1887 naar
buiten Nederlandsch-Indië uitgevoerde Billiton-tin vloeide in
'slands kas f 179 681,95. De uitgevoerde hoeveelheid beliep
namelijk 5133 770 K.G. (waaronder 2 425 401 naar Nederland en 237394ó naar Frankrijk). Het door de Maatschappij
als cijns aan den lande geleverd product (3 pet. der productie) werd van gouvernementswege herwaarts verscheept
en bracht bij verkoop in 1887 (toen de cijns over 1885/86
werd te gelde gemaakt) bruto f 182 248,76* en netto
f 173 437,10 op (verg. bijlage OO hierachter). De cijns over
J886/87, a l 2675" pikols, is in 1888 geveild. Als cijns
over 1887/88 is in Alei jl. door de Maatschappij in 's lands
pakhuizen te Batavia geleverd eene hoeveelheid van 2335 :i
pikols.
Sumatra.
De blijkens het vorig verslag (blz, 201) op 11 Augustus

1887 ingegane » Mijnconcessie Siak ", voor de ontginning
van lin en andere delfstoffen in Boven-Siak '), is door den
I rechthebbende ingebracht in eene te Amsterdam gevestigde
; naamlooze vennootschap, de » Siak Tin- en landbouw; maatschappij", op welker statuten bewilliging is verleend
j bij Koninklijk besluit dd. 1 M.art 1888 n°. 62 (Staatscourant van 11 April daaraanvolgende). Tevens heeft de vennootschap overgenomen de door den concessionaris, bij
notarieele akte dd. Batavia 18 November 1887, ter zake
van deze door het inlandsen bestuur van Siak verleende
concessie jegens het Gouvernement aanvaarde verplichtingen (zie daarover mede het vorig verslag). De vereischto
goedkeuring zoowel op de overdracht der concessie —
waarvan ook mededeeling zou geschieden aan hetSiaksch
bestuur — als op de keuze van den persoon die in Siak
aan het hoofd der onderneming zal optreden (een oudboofdofficier van het Indisch leger) is door den GouverneurGeneraal verleend bij besluit dd. 29 April 1888 n'. 12.
Ingevolge de concessie-voorwaarden moet vóór 11 Augustus
1890 met de ontginning zijn aangevangen.
Ten vervolge op hetgeen in de beide vorige verslagen
is gezegd nopens eene door den radja van Loeboe Bandhara (in de aan Siak grenzende Rokkan-landen) verleende
i concessie voor de delving van tin en steenkolen, is ook
| thans niets naders bekend geworden. Zooals op blz. 8/9
; hiervóór werd vermeld, is in den aanvang van J888 door
I gemeld landschap onze suprematie erkend.
R i o u w en o n d e r h o o r i g h e d e n .
Nopens de uitvoering van het in Februari 1887 namens
den heer F. ALTING DU CLOUX met het inlandsen bestuur
van Lingga-Riouw gesloten en door de Indische Regeenng
! in Juni daaraanvolgende bekrachtigd concessie-contract
voor de tinexploitatie op het eiland Singkep is in de voor
dit verslag ontvangen berichten niets gemeld. Bij het
concessie-contract heeft de sultan zich een renteloos voorschot bedongen van f 60 000, in mindering van de hem
uit de exploitatie toekomende voordeelen, welk voorschot
zou moeten worden uitbetaald terstond na de goedkeuring
j van het contract door de Indische Regeering en vóór den
! aanvang van eenige werkzaamheid van wege den concessionaris. ') Volgens art. 12 der voorwaarden vervalt de
concessie van rechtswege wanneer niet vóór 8 Juni 1890
met de exploitatie is aangevangen.
§ 3. Steenkolen.
Java.
De in April 1887, bij openbare mededinging, door het
Gouvernement verleende concessie voor kulenwinning uit
het mijnveld Tanisari in de residentie Preanger-Regentschappen (zie vorig verslag blz. 202) is door den concessionaris , den heer A . G . B O S C H , tijdig aanvaard. De betaling
van het verschuldigde vast recht (f 1,01 's jaars per bouw of
over het geheele mijnveld van 424 bouws f428,24) wordt gerekend te zijn ingegaan op 1 September 1887, zijnde toen
een begin gemaakt met eene ingraving voor het verkrijgen
van de noodige hoeveelheid kolen om ze aan eene beproeving in het groot te kunnen onderwerpen Aan eene
rationeele ontginning was echter nog niet de hand gelegd.
Nopens de m het vorig verslag (blz. 202) bedoelde concessie-aanvraag voor kolenontginuing op het erfpachtsland
Tegalgondo (Samarang) is hier te lande niets naders bekend
geworden.
B o r n e o.
Voor de verdere ontginning van de door bet Gouvernement verlaten kolenmijn Oraujs-Nassuu te Pengaroii in de
') Het aU bijvoegsel tot do Javasche Courant van 23 Maart 1888
verschenen kwartaalbericht van den dienst van liet mijnwezen in
Indië over de maanden October t/m December 1887 bevat den
woordelijke» inhoud van het concessie-contract.
') Als lid van een handelshuis te Batavia is deze laatste sedert in
staat van faillissement geraakt. Blijkens n°. 1295 van het Indisch
Weekblad van het Kucht was door den rechter geweigerd het verzoek van crediteuren om in het belang van den boedel de concessie
Singkep te mogen verkoopen, waartoe in Januari jl. bjj telegram
uit Nederland een onderhandseh bod was ontvangen van t 125 000
in contanten en evenveel in aandeelen in eene voor de exploitatie
der concessie op te richten naamlooze vennootschap.

[f.
Koloniaal verslag van 1888,
afdeeling Martapoera der residentie Zuider- en Oosternfdeeling van Borneo — in 1880 (verg. het verslag n a dat
jaar, blz. 198) vruchteloos l<ij npennare mededingitig ter
exploitatie aangeboden — werden in 't laatst van 18S7 onderhandscho aanbiedingen ontvangen van dan lieer J. P.
VAN DKR PLOKQ , civiel ingenieur te Batavia, nadat van
gouvernementswege reeds de noodige beschikkingen waren
genomen om ziel» door publieken verkoop als an lerszins
van den inventaris der mijn en ook van een deel dar gebouwen en machinerieën te ontdoen, üe met dezen aanvrager gevoerde onderhandelingen hebben zich opgelost, in
het gouvernementsbesluit dl. 8 Juli 1888 n°. 2, waarhij
de concessie » Oranje Nassau", omvattende het mijn veld
Pengaron ter grootte van 500 bouws, is verleend op den
voet der mijnverordeningen en verder onder de noodige
bijzondere voorwaarden, welke in sommige opzichten afwijken van die, welke in 1886 voorde toen beproefde uitgifte
bij openbare mededinging waren vastgesteld. Van de mijnverordeningen is bij de concessie-voorwaarden op een ondergeschikt punt afgeweken, namelijk wat den termijn
van indiening betreft van den door den concessionaris jaarlijks te verstrekken werk- en productiestaat. In de concessie is mede begrepen het recht om te beschikken over
de binnen de concessiegrenzen opgeschuurde of opgestapelde gruiskolen, afkomstig van de vroegere goaveruementsontginning, voor zoover deze niet reeds eene andere bestemming hebben gekregen. Behalve een jaarlijksche cijns van
3 pet. der netto-opbrengst, iugaande in 1892, en een van den
aanvang der mijnoutginning af verschuldigd vast recht
van f 0,25 'sjaars per bouw, heeft de concessionaris voor
de uit het mijnveM Pengarou niet voor eigen gebruik te
winnen kolenproductie (waartoe ook gerekend worden de
evenbedoelde gruiskolen) nog te betalen eene retributie
van f 0,50 per ton, ten behoeve van de erfgenamen van
het inlandsch hoofd dat onder het sultansbest uur de gronden in apanage bezat. Deze retributie, omtrent welker
verlaging het den concessionaris is vrijgelaten zich met de
rechthebbenden te verstaan, neemt echter eene plaats in
onder de uitgaven die in mindering komen voor het bepalen
van de netto-opbrengst waarover cijns moet worden opgebracht. De concessie is verleend voor 75 jaar, in te gaan
met den dag waarop de titel van aankomst wordt openbaar
gemaakt. Zoodra die openbaarmaking heeft plaatsgehad,
hetgeen vóór 8 Juli 1889 moet geschieden, wordt aan den
concessionaris overgegeven het onverkocht gebleven steenen
machinegebouw met de zich daarin bevindende werktuigen.
Ook is den concessionaris gewaarborgd dat gedurende de
eerste tien jaren der concessie aan geen anderen eene kolenconcessie in de afdeeling Martapoera zal worden verleend,
terwijl tevens toezegging is gedaan dat, wanneer hij zich
daarvoor binnen gemelden termijn aanmeldt, hem eene
uitbreiding zijner concessie tot het mijnveld Assahan en
tot een t'erde mijnveld in de afdeeling Martapoera, beide
tot eene maximum-oppervlakte van 500 bouws, zal worden
toegestaan, een en ander op de dan vigeereude bepalingen
en behoudens inachtneming van de rechten der bovenbedoelde erfgenamen voor zooveel die rechten dan zullen blijken
zich ook tot het nieuwe concessieterreiu uit te strekken.
De in vorige verslagen besproken concessie, door het
inlandsch bestuur van Koetei ter Borneo's Oostkust verleend voor de winning van steenkolen langs de Mahakkamrivier, welke vóór 6 Juni 1888 moest zijn in werking gebracht , heeft tijdig, immers op 30 Mei 1883, een begin
van uitvoering gekregen. In tegenwoordigheid van den
sultan en eenige rijksgrooten is toen , door den met de
leiding der exploitatie belasten deskundige, te Batoe Panggal
de eerste hoeveelheid kolen aan d«n dag gebracht. De concessionarissen hadden inmiddels hunne rechten en verplichtingen — ook die bij notarieele akte Jd. 8 November
1886 jegens het Gouvernement aanvaard (verg. vorig verslag blz. 202) — overgedragen op eene te Amsterdam
gevestigde naamlooze vennootschap , de > Steenkolenmaatschappij Oost-Borneo" l ) , op welke overdracht door den
') De akte van oprichting der Maatschappij, op liet ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit dd. 13 April 1888
n°. 14, is opgenomen in een der bijvoegsels tot de Staatscourant
van 15 Juni daaraanvolgende. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1200 OOO, verdeeld in 2400 aandeelena f 500, uitmakende
vijf serieën, waarvan de 1ste serie (zjjnde 480 aandeelen of f 240 000)
bü de oprichting der Maatschappij was geplaatst, en de overige 1920
aaadeclen {f 960 000) moeten geplaatst ifa uiteriyk 31 December 18i2.
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Gouverneur-Oeneraal de vereischte <>oe Ikeuiingis veiloeud
bij besluit dd. 2 Augustus 18*8 n°. 12.
Op een verzoek van den heer B. J. CARST, dl. Bataüa
2i Januari 1K87, om de voorwaarden te mogen kennen ,
waarop hein, onder meur, zou kunnen worden verdund de
steenkoolhou lende terreinen op het aan het Gouvernement
toebehoorenle eilan I Poeloe Luit , in de nabij bei 1 van
Borneo's Oostkust, hetzij in hun geheel, het/.ij voor een
gedeelte te exploiteeren, werd bij Indisch besluit dd. 19
October 1887 n°. 10 te kennen gegeven, dat zoo ianige
concessie niet anders zou kunnen worden verleend dan op
den voet der voor Nederlandsch-Indië geldende mijnverordeningen , onder opmerking overigens dat wanneer het
terrein op Poeloe Laut, waarvoor te eeniger tijd concessie
mocht worden aangevraagd , zou blijken de kolenmijnen te
bevatten, door het inlandsch hoofd van gemeld eiland ontgonnen (verg. het verslag van 1886 blz. 199), de Regeering
nog zal te overwegen hebben welke beperkingen ten behoeve
der belangen van bedoeld hoofd moeten worden gesteld,
tenzij bij de aanvraag het bewijs worde overgelegd dat de
aanvrager zich, op voor de Regeering aannemelijke wijze,
met gemeld hoofd heeft verstaan.
Nopens de op Poeloe Laut of in andere gedeelten der
residentie Zuider- en Ou^terafdeeling van Borneo door of
namens inlandsche rechthebbenden gedreven kolenontginningen zijn over 1887, buiten hetgeen nopens de levering
aan de marine vermeld is op blz. 54 hiervóór, geen berichten ingekomen. Ter Westerafdeeling van Borneo vond
de inlandsche kolenwinning plaats te Salimbou en in de
Knepaij-streken (afdeeling Sintang). Deze kolen vinden voor
het grootste gedeelte afzet ten behoeve van de gouvernementsdepóts te Sintang en Pontianak, en wel tegen f 0,75
a f 1 per pikol, ongerekend de transportkosten.
§ 4. Andere delfstoffen.
Java.
Blijkens het vorig verslag (blz. 202) bestond het voornemen om openbare mededinging uit te lokken voor twee
concessies, waarvan één voor het winnen van marmer en
kalksteen in het district Panggoel der residentie Kediri,
en één voor het winnen van jodium en jodiumverbindingen
in het district Goenoeng Kendeng der residentie Soerabaija.
Voor de eerstbedoelde concessie, die den naam Panggoel
draagt en een mijnveld omvat ter vermoedelijke grootte
van 77 bouws, heeft de opening der inschrijvmgsbiljetten
plaats gehad op 20 Juli 1888. Twee aanbiedingen waren
daarvoor ingekomen. De concessie is door den met het
houden der inschrijving belasten ambtenaar voorloopig
toegewezen aan den heer M. J. B HSSEVAIN te Amsterdam ,
tegen het door dezen ingeschreven vast recht van f 1,57
'sjaars per bouw, terwijl de andere gegadigde f 1.50
had geboden. Aan den hoogsteu inschrijver wordt de
concessie door den Gouverneur-Generaal verleend, indien
hij, binnen zes maanden na de voorloopige toewijzing,
de bij de uitbestedingsvoorwaarden gevorderde bescheidt n
inzendt, waartoe o. a. behoort eene plattegron l-*eekenmg
van het ontginningsterrein. Volgens de uitbaatediogavoorwaarden , in haar geheel opgenomen in de Staatscourant
van 6 Januari 1888, zal de duur der concessie zijn 75
jaren , en zal, te rekenen van het vierde jaar na dut waarin
de concessie is verleend, als jaarlijksche cijns verschuldigd
zijn 3 pet. van de netto-opbrengst der ontginning.
Van den uitslag der mededingin? naar de in de tweede
plaats bedoelde concessie , Kedoeng Waroe genaamd , waarvoor tot 28 September 1888 inschrijvingen werden ingewacht , is de uitslag nog niet gemeld. Het mijnveld,
waarin de te exploiteeren jodiumbronnen gelegen zijn ,
heeft eene oppervlakte van 744S/100o bouws.
Intusschen is bij Indisch besluit van 13 Juni 1888 n°- 2
eene gelijksoortige concessie als de hierbedoelde verleend
— mede voor het winnen van jodium en jo liumverbindingen
in het district Goenoeng Kendeng der residentie Soerabaija —
aan den heer G. ELLINGER te Soerabaija, en wel buiten
openbare mededinging; derhalve tegen een jaarlijksch vast
recht van f 0,25 per bouw. Deze concessie , Genoek Watoe
genaamd, omvat een mijnvell groot 9*"/I90o bouws en
geldt voor den tij 1 van 75 jaren, üe titel van aankomst
moet zijn openbaar gemaakt vóór 13 December 1888. De
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van 1892 af verschuldigde jaarlijkt>che cijns is bepaald op concessie te beschikken heeft.
3 pet. van de netto-opbrengst der ontginning. De concessieOmtrent de goudgraverijen door inlanders in het gouvoorwaarden in haar geheel zijn te vinden in een der bij- vernement Sumatra's Westkust vermelden de voor dit vervoegsels tot de Javasche Courant van 25 September 18<S8. slag ontvangen berichten , dat in de afdeeling XIII en IX
De verleden jaar reeds vermelde aanvrage van den lieer Kotta (residentie Padangsche Bovenlanden) ae bevolking
P. ZWERBUS , betreffende eene concessie voor het winnen daarmede opgehouden heeft wegens de te geringe winsten.
van zandsteen binnen een mijnvel 1, groot 12 m / M » bouws , Alleen wordt nogdoor inlanders goud gezocht in de afdeeling
in het district Toeren der residentie Pasoeroean (concessie Tanah Datar van dezelfde residentie, en in de rivieren
Goenoeng Woengkal), heeft mede tot eene gunstige be- Malakoetan (een rechterzijtak der Ombilienj, Kwantan ,
schikking geleid. De concessie is namelijk verleend bij Mouong en Batang Hari.
Indisch besluit dd. 20 September 1888 n°. 38, mede voor
Door den heer A. J. ZYLKER en het inlandsch bestuur
den tijd van 75 jaren en op dezelfde geldelijke voorwaarden van Langkat (residentie Oostkust van Sumatra) is overeenals de concessie Genoek Watoe hierboven bedoeld. De titel van gekomen om het tijdstip van ingang van den cijns voor
aankomst moet zijn openbaar gemaakt vóór 20 Maart i889. de beoogde petroleum-ontginning in Beneden-Langkat (zie
Eene aanvraag van den heer mr. D. MOUNIKR te Soe- vorig verslag blz. 203) nogmaals een jaar te verdagen ,
rabaija om een zestal terreinen, elk groot p. m. 1 bouw, derhalve tot 8 Augustus 1888, tenzij de onderneming
in de districten Modjodadi, Modjokasri en Mantoep der vroeger in exploitatie mocht komen. De brand, die in
residentie Soerabaija , in eigendom te erlangen, ten einde Februari jl. de voorbereidingswerken getroffen heeft, is
de aanwezige jodiumbronnen te exploiteeren, dan wel echter eene nieuwe oorzaak van vertraging geworden.
— indien tegen afstand in eigendom bezwaar bestond — Omtrent die voorbereidingswerken zij, in aansluiting aan
concessie te verkrijgen tot exploitatie van die bronnen , het medegedeelde in het vorig verslag, het volgende aankou, blijkens Indisch besluit dd. 25 December 1887 n°. 3/c, geteekend. Nadat de in aanleg zijnde transportweg naar
niet in overweging worden genomen , omdat zij niet vol- het terrein der boring te Telaga Said was gereed gekomen ,
deed aan de eischen bij de inijnverordeningen aan concessie- werden den lsten October 1887 het materieel en het beleid
aanvragen gesteld.
der werkzaamheden door den op nieuw naar Langkat geOm dezelfde reden moest worden ter zijde gelegd (In- zonden mijningenieur weder overgenomen uit handen van
disch besluit dd. 2 Juli 1887 n°. 12) een verzoek van de den controleur van Beneden-Langkat, die tijdelijk het toeheeren F. NV. FABIUS en J. A. EMANUEL te Batavia, om eene zicht over de werken had uitgeoefend. Bij het einde des
algemeene concessie voor de ontginning van eene harssoort, jaars was nagenoeg alles in gereedheid om de boring te
genaamd retiniet of retiniet-asphalt, binnen de residentiën Telaga Said aan te vangen. Den 13den Januari 1888 werd
Bantam, Batavia, Krawaug en Preanger Regentschappen. dan ook de eerste boring aangezet met een aanvangsdiaIn den loop v«n 1888 werd eene behoorlijke concessie- meter voor buizen van 24 c M. Op 42 M. diepte werd
aanvraag ontvangen voor het ontginnen van petroleum , de eerste olie aangeboord ; men ging echter tot 65 M. en
naphta , bergteer, aardpek, asphalt, aardliars, aardwasen bracht in het begin van Februari de 24 c. M. bekleeding
natuurlijke gassen binnen een aangewezen terrein in de tot 46 M. De boring werd toen voor korten tijd gestaakt,
districten iijabakotta en Djenggolo I der residentie Soerabaija. ten einde te trachten het debiet der petroleumlagen te
Deze aanvraag is nog in behandeling. Intusschen is daaraan bepalen. Deze poging had echter niet den gewenschten
door den resident de noodige bekendheid gegeven (.Javasche uitslag. Daar intusschen veel last veroorzaakt werd door naCourant dd. 3 Juli 1888J, ten einde rechthebbenden op den stortingen en zich tevens meer petroleumgassen vertoonden ,
grond in de gelegenheid te stellen voor hunne belaugen werd beslotenden put eerst droog te leggen om het debiet te
op te komen.
meten. Door scheppen kon men in 12 uur tijds ongeveer 1750
liter petroleum winnen, terwijl de toevloeiing van de olie geSumatra.
durende een even groot tijdsverloop op 500 a 600 liter werd
Nadat de titel van aankomst der concessie van de te bepaald. Eene 16 c.M.-buis werd daarna ter beveiliging tegen
Amsterdam gevestigde » Mijnbouwmaatschappij Tambang- de nastortingen ingebracht. Bij het hervatten vau de boring
Salida" tijdig — den 21sten Maart 1888 — was inge- op 22 Februari — tijdens de ingenieur zich voor geo.oschreven , werd den volgenden dag met de mijnwerkzaam- gische onderzoekingen elders in Langkat bevond — deed
heden een aanvang gemaakt. Zooals men weet, is het doel I zich het bovenbedoelde ongeval voor. Toen de pomp werd
der onderneming de winning van goud-, zilver-, koper- aangezet en daardoor de gassen en dampen , die zich, veren loodhoudende delfstoffen in een mijnveld ter grootte van | tnengd met lucht, in het boorgat hadden verzameld,
9018 bouws in de afdeeling Painan der Padangsche Beneden- werden uitgedreven, had eene ontploffing plaats, die slechts
landen (gouvernement Sumatra's Westkust). Tot haren ver- . aan één werkman belangrijk letsel toebracht, doch het
tegenwoordiger in Nederlandsch-Indië is door de Maat- gebeele etablissement in brand deed geraken. Allegebouschappij gekozen een Europeesch handelshuis te Padang. I wen en loodsen, behalve die voor het Chineesche werkvolk,
Op de in 't verslag van 1885, blz. 211/212, besproken j alsmede de boorbok brandden af, terwijl het slechts met
concessie-aanvrage van den heer R. D. VERBEEK , betreffende groote moeite gelukte den l'/ s M. boven den beganen grond
een uitgestrekt mijnveld in de afdeeling XIII en IX Kotta gelegen boorvloer voor instorten te behoedeu, waardoor
der residentie Padangsche Bovenlanden , mede voor de belangrijke schade aan materieel werd voorkomen. Door
winning van edele en andere metalen , is onlangs door de den aanleg van Lreede dammen werd de brandende olie
Indische Regeering voorloopig in gunstigen zin beschikt, verhinderd zich verder te verspreiden. Dank de goede hounadat de aanvrager, ter voldoening aan het Indisch besluit ding der boormeesters werd de orde niet verstoord en bad
dd. 13 Augustus 1885 n°. 3/c, bij een adres dd. Haarlem geen verloop van werkvolk plaats. Ofschoon er onder het
24 Januari 1888 het concessie-terrein van 54600 bouws tot werkvolk, ook als gevolg van onvoldoende huisvesting in
omstreeks 27 520 bouws beperkten de levensvatbaarheid der den eersten tijd na den brand, meer zieken voorkwamen
beoogde onderneming aangetoond had. Bij Indisch besluit dan gewoonlijk, waren toch binnen betrekkelijk korten
dd. 2 Juli 1888 n°. 5 is nu den heer VERBEEK dispensatie tijd de vernielde gebouwen weder opgericht. Volgens beverleend van de overlegging al aanstonds van de door de richten van 1 Juli jl. zouden weldra de boorwerkzaamhemijnverordening gevorderde plattegrond-teekening van het den op een ander emplacement weder in gang zijn gebracht,
ontginningsterreiu op de schaal vau 1 : 3000 , en is hem te terwijl inmiddels aan eene handboring begonnen werd,
kennen gegeven dat, wanneer na afloop vau de te doene waarbij op 22 M. en op 54 M. diepte olie werd aangeboord,
ambtelijke bekendmakingen zou blijken dat geen bijzondere doch in onbedui <ende hoeveelheid.
belangen van rechthebbenden op den aangevraagden grond
V oor het verkrijgen van eene concessie betreffende de
zich er tegen verzetten, de Regeering genegen zal zijn ontginning van magneet-ijzererts en andere delfstoffen in een
hem , onder de dan vast te stellen bijzondere voorwaarden, ander gedeelteder residentie Oostkust van Sumatra, namelijk
waaronder ook de verplichting tot het indienen van nader in Poeloe Lawan en wel in het stroomgebied der Batann»
te omschrijven plattegrond-teekeningen, de gevraagde con- Nila, zijn voorbereidende stappen gedaan namens den heer
cessie voor den tijd van 75 jaren te verleenen tegen een J. O. FREIWALD te Amsterdam, dezelfde aan wien oorjaarlijkschen cijns van 3 pet. der nettii-opbreugst, een en spronkelijk de op blz 242 biervóór besproken tinconcessie in
ander mits door hem vóór 2 Juli 1889 worde aai getoond Boven-Siak is verleend. In Januari jl. heeft namelijk de
dat hij over eene som van f 300000 tot uitvoering van de gemachtigde van dien aanvrager zich bij de Indische Re-
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geering aangemeld, ten einde de bij liet politiek contruct
met 1'oeloe Lawan gevorderde voorafgaande toestemming
der Regeering te verkrijgen om met het inlandsch bestuur
aldaar over eene concessie als de bedoelde te onderhandelen.
Bij Indisch besluit dd. 2 Maart 1888 n°. 15 werd zoodanige
toestemming verleend, en de adressant, wat de voorwaarden van bet te sluiten concessie-contract betreft, verwezen
naar den resident, die ter zake van de noodige instructies
werd voorzien.
Daarentegen werd afwijzend beschikt op een verzoek van
zekeren reeds in't vorig verslag (blz. 203) genoemden RADJA
ISMAKL te Singapore , om bewilliging van regeeringswege
tot het aangaan zijnerzijds van eene overeenkomst voor
mijnontginniug met het inlandsch bestuur van Bila in de
afdeeling Laboean Batoe van gemelde residentie.
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hebben met da opsporingen reeds een begin gemaakt. In
October 1887 ving namelijk de heer STOOP aan met het
horen van een put in de dessa Roeti, district Djabakotta.
Nadat de petroleunihoudende lnag gepasseerd w a s , werd
de boring in het begin van Mei 1888 beëindigd en onmiddellijk met eene nieuwe in de dessa Sitoeri begonnen. Ken
nauwkeurig onderzoek naar de qualiteit en de quantiteit van
de verkregen petroleum kon nog niet plaats nebben. Door
den opspoorder is echter reeds eene aanvraag om concessie ingediend voor het winnen van petroleum en aanverwante bitumineuse mineralen.
Voor de technische leiding van de door den heer VAN RIETSCHOTEN gewenschte onderzoekingen werd op zijn verzoek
een opziener van het mijnwezen beschikbaar gesteld. Er wordt
nu eene horizontale galerij in de marmervindplaats gedreven ,
met het doel om de hoedanigheid van het gesteente, welke
aan de oppervlakte minder goed is, nader te leeren kennen.
B o r n e o.
In Djokjoknrta werd, in overleg met den sultan, voor
De te Amsterdam gevestigde »Borneo Mijnmaatschappij" den tijd van hoogstens één jaar, het verrichten van mijnmaakte ook in het afgeloopen jaar geen gebruik van de bouwkundige opsporingen en van de daarvoor vereischte
haar verleende concessie voor de winning van d i a m a n t , bewerkingen in de regentschappen Kalibawang en Nangg o u d , platina en steenkolen in een terrein te Tjempaka goelan door den resident, bij beschikking dd. 27 December
1887, vergund aan den heer F . A. ENKLAAR VAN G U E (district en afdeeling Martapoera der residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) ' ) , terwijl het door de firma HICKE. Deze stelt zich ten doel om proefondervindelijk na
SCHLIMMEK & C°. te Bandjerraasin gedaan verzoek om te g a a n , in hoever de reeds bekende bruinkolen, welke
concessie tot winning van goud , diamant en platina in van slechte hoedanigheid zijn, met voordeel kunnen dienen
een ander gedeelte der afdeeling Martapoera (zie vorig ver- tot het reinigen van suikerrietsap. Daar de contracten met
slag blz. 204) werd ingetrokken. Met uitzondering van het inlandsch bestuur van Djokjokarta niets behelzen met
eerstgenoemd concessieterrein zijn thans alle diamanthou- betrekking tot het verleenen van mijnconcessies in dat
dende gronden der afdeeling Martapoera weder beschik- rijk , is de resident aangeschreven om met genoemd bestuur
baar voor ontginning door de bevolking. De opbrengst de noodige regelingen te treilen ter voorziening in deze
der licentiën voor het graven naar diamant (zie vorig ver- leemte, overeenkomstig de hem deswege verstrekte inslag blz. 204) bracht in 1887 f 253 o p , tegen f 95 in 1886. structiën.
Aangaande de in sommige gewesten van Java reeds
De waarde van het in de Westerafdeeling van Uorneo
uitgevoerde goud bedroeg in 1887, volgens de aanteeke- vroeirer verleende vergunningen tot mijnbouwkundige opningen bij de tolkantoren , f 47 050 , tegen f 59 860 in sporingen is in de thans ontvangen berichten slechts aan1886. In de afdeeling Sambas en in de onderafdeelingen geteekend gevonden , dat door den resident der PreangerLara en Loemar en Montrado der afdeeling Montrado wer- Regentschappen in Maart 1888 werd ingetrokken de in
den de door Chineezen gedreven goudgraverijen voortgezet. Maart 1883 aan den heer J . F R. S. VAN DEN BOSSCHE
Productie-opgaven zijn ditmaal niet ontvangen. De prijzen verleende vergunning voor een terrein in de afdeeling
van het goud liepen van f 70 tot f 80 per thail van 54 Soekabeemi, en dat van het in de eerste helft van 1887
gram. In de afdeeling Landi\k werden 321 thails goud door den heer H. D E R KINDEREN verkregen recht van
verkregen en 1562 karaten aan diamauten, tegen 222 thails opsporing voor een terrein in het district Gandasoli der
residentie Krawang tijdig is gebruik gemaakt. De uit het
en 1532 karaten in 1886.
onderzoekingsterrein afkomstige ertsen zouden te Londen
op hun goud- en zilvergehalte onderzocht worden.
§ 5. Vergunningen tot mijnbouwkundige
opsporingen.
In de onder rechtstreeksch bestuur staande gedeelten der
buitenbezittingen werden twee vergunningen tot mijnbouwTen vervolge op eene vroegere aanschrijving van die kundige opsporingen verleend, beide voor den tijd van vijf
strekking (Bijblad op liet Indisch Staatsblad n°. 4009) wer- jaren en onder voorwaarde dat er binnen één jaar gevolg
den door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijver- aan zou moeten gegeven zijn. De eene. gedagteekend 28 Noheid , bij circulaire van 30 J u n i jl. n°. 6316, aan de hooiden vember 1887, betrof een terrein in de onderafdeeling
van gewestelijk bestuur op en buiten Java eenige nadere Ampat Lawang der residentie P a l e m l a n g (r.anvraagster
aanwijzingen gegeven omtrent hetgeen door hen is in acht mevrouw de wed. Du CLOUX, gen. FISCHER te Palembang).
te nemen bij het verleenen van vergunningen als in deze § De andere, gedagteekend 31 December 1887, had betrekbedoeld.
king tot een terrein in de afdceliiigen XIII en IX Kotta
Op Java werden in het tijdvak van 1 Juli 1887 tot 30 en Tanah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden
J u n i 1888 twee vergunningen van dezen aard verleend , van het gouvernement Sumatra's Westkust (aanvrager de
beide vo ir vijf jaren, namelijk 1°. door den resident van heer P. J . V A N HOUTEN te s-Giavenhage). Deze laatste
Soerabaija (beschikking dd. 27 Augustus 1887) aan den vergunning was slechts de vernieuwing van eene vroegere
heu 1 A. STOOP te Soerabaija, directeur der » Dordtscbe dd. 11 December 1882, die door tijdsverloop verstreken was ,
maatschappij tot opsporen en exploiteeren van petroleum- maar op welker vernieuwing de belanghebbende prijs stelde.
bronnen op J a v a " (zie vorig verslag blz. 194), voor dezelfde
In November 1887 werd ingetrokken de in Juli 1883
s t r e e k , begrensd door de Poirong-rivier, de Soerabaija- MO den heer G. H P. DENNINÜHOHF STERLING verleende
rivier, de Kali Mas en Straat Madura, waarvoor onder vergunning tot mijnbouwkundige opsporingen in twee
dagteeke.ning van 30 October 1886 recht van opsporing terreinen behoorende tot de afdeeling Martapoera der resiwas verleend aan den heer M. COUVÉK, die van dit recht dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
afstand deed; en 2°. door den resident van Kediri (beschikIn de inlandsche rijken Sambas en Lnndak der residentie
king dd. 19 November 1887) aan den heer U. D. VAN Westerafdeeling van Borneo hebben zich, behalve de reeds
RIETSCHOTEN te Blitar, voor een marmerhouden i terrein in 't vorig verslag vermelde personen, nog anderen a a n in het district Wadjak der afdeeling Ngrowo. Beiden gemeld tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen.
De ter zake tusschen de inlandsche besturen en de a a n ') Volledigheidshalve z(j hier aangeteekend dat in Juni jl. door vragers gesloten contracten, waarbij aan deze laatsten
aandeelhouders der „ Borneo-Mjjnmaatschappij" wijzigingen in de tevens het uitzicht geepend wordt om, op door den Goustatuten der vennootschap z(jn gebracht, tengevolge waarvan o. a. verneur-Generaal goed te keuren voorwaarden , later conin de omschrijving van het doel der Maatschappij thans uitdrukkelijk cessie te erlangen, zijn onderworpen aan de goedkeuring
is gezegd dat zü in de eerste plaats de exploitatie van de hier- van den resident; van den datum dier goedkeuring af
bedoelde concessie beoogt. Bn die wijzigingen, op welker ontwerp
goedkeuring is verleend b(j Koninklijk besluit dd. 12 Mei 1888 begint de termijn van drie jaren te loopen , waarvoor bet
n°. 12 (Staatscourant van 3 Juli 1888), is tevens het maatschap- recht tot opsporing verleend wordt. De overeenkomsten
pelijk kapitaal van f 288 000 getracht op f 129GO0O.
vervallen echter wanneer niet binnen één jaar na bedoelden
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 188S-1S89.
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van 1892 af verschuldigde jaarlijksche cijns il bepaald op
3 pet. van de netto-opbrengst der ontginning. Üe concessuvoorwaarden in haar geheel zijn te vinden in een der bijvoegsels tot de Javasche Courant van 25 September 18d8.
Üe verleden jaar reeds vernielde aanvrage van den lieer
P. ZwEKBUS, betrenende eene concessie voor liet winnen
van zandsteen binnen een tnijnveM , groot 12 , 7 , / M f bouws ,
in het district Toeren der residentie Pasoeroeau (concessie
(Joenoeng W o e n g k a l ) , heeft mede tot eene gunstige beschikking geleid. De concessie is namelijk verleend bij
Indisch besluit dd. 20 September 1888 n°. 3 8 , mede voor
den tijd van 75 jaren en op dezelfde geldelijke voorwaarden
als de concessie Genoek Watoe hierboven bedoeld. De titel van
aankomst moet zijn openbaar gemaakt vóór 20 Maart 1889.
Eene aanvraag vau den heer mr. D. MOUNIKR te Soerabaija om een zestal terreinen, elk groot p. m. 1 bouw,
in de distrieten Modjodadi, Modjukasri en Mantoep der
residentie Soerabaija, in eigendom te erlangen, ten einde
de aanwezige jodiumbronnen te exploiteeren, dan wel
— indien tegen afstand in eigendom bezwaar bestond —
concessie te verkrijgen tot exploitatie van die bronnen ,
k o n , blijkens Indisch besluit dd. 25 December 1887 n°. 3/c,
niet in overweging wordon genomen , omdat zij niet voldeed aan de eischen bij de mijnverordeningen aan concessieaanvragen gesteld.
Om dezelfde reden moest worden ter zijde gelegd (Indisch besluit dd. 2 Juli 1887 n°. 12) een verzoek van de
heeren F. \V. FABIUS en J. A. EMANUEL te Batavia, om eene
algemeene concessie voor de ontginning van eene harssoort,
genaamd retiniet of retiniet-asphalt, binnen de residentiëu
Bantam, Batavia, Krawaug en Preanger Regentschappen.
In den loop v«n 1888 werd eene behoorlijke concessieaanvraag ontvangen voor bet ontginnen van petroleum ,
n a p h t a , bergteer, aardpek, aspbalt, aardliars, aardwaseu
natuurlijke gassen binnen een aangewezen terrein in de
districten iljabakotta en Djenggolo I der residentie Soera baija.
Deze aanvraag is nog in behandeling. Intusschen is daaraan
door den resident de noodige bekendheid gegeven (Javasche
Courant dd. 3 Juli 1888;, ten einde rechthebbenden op den
grond in de gelegenheid te stellen voor hunne belangen
op te komen.
Sumatra.
Nadat de titel van aankomst der concessie van de te
Amsterdam gevestigde » Mijnbouwmaatschappij TambangSalida" tijdig — den 21sten Maart 1888 — was ingeschreven , werd den volgenden d a g met de mijnwerkzaamheden een aanvang gemaakt. Zooals men weet, is het doel
der onderneming de winning van g o u d - , zilver-, koperen loodhoudende delfstoffen in een niijnveld ter grootte van
9018 bouws in de afdeeling Painan der Padangsche Benedenlanden (gouvernement Sumatra's Westkust). Tot haren vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië is door de Maatschappij gekozen een Europeesch handelshuis te Padang.
Op de in 't verslag van 1885, blz. 211/212, besproken
concessie-aanvrage van den heer R. D. VERBEEK, betreffende
een uitgestrekt mijnveld in de afdeeling XIII en IX Kotta
der residentie Padangsche Bovenlanden , mede voor de
winning van edele en andere metalen , is onlangs door de
Indische Regeering voorloopig in gunstigen zin beschikt,
nadat de aanvrager, ter voldoening aan het Indisch besluit
dd. 13 Augustus 1885 n°. 3/c, bij een adres dd. Haarlem
24 J a n u a r i 1888 het concessie-terrein van 54600 bouws tot
omstreeks 27 520 bouws beperkt en de levensvatbaarheid der
beoogde onderneming aangetoond had. Bij Indisch besluit
dd. 2 J u l i 1888 n°. 5 is nu den heer VERBBEK dispensatie
verleend vau de overlegging al aanstonds van de door de
mijnverordening gevorderde plattegrond-teekening van het
ontginningsterreiu op de schaal vau 1 : 3000 , en is hem te
kennen gegeven d a t , wanneer na afloop van de te doene
ambtelijke bekendmakingen zou blijken dat geen bijzondere
belangen van rechthebbenden op den aangevraagden grond
zich er tegen verzetteD, de Regeering genegen zal zijn
h e m , ouder de dan vast te stellen bijzondere voorwaarden,
waaronder ook de verplichting tot het indienen van nader
te omschrijven plattegrond-teekeningen , de gevraagde concessie voor den tijd van 75 jaren te verleenen tegen een
jaarlijkschen cijns van 3 pet. der netto-opbrengst, een en
ander mits door hem vóór 2 Juli 1889 worde aai getoond
dat hij over eene som van f 300000 tot uitvoering van de
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concessie te beschikken heeft.
Omtrent de goudgraverijen door inlanders in het gouvernement Sumatra's Westkust vermelden de voor dit verslag ontvangen berichten, dat in de afdeeling XIII en IX
Kotta (residentie Padangsche Bovenlanden) üe bevolking
daarmede opgehouden heeft wegens de te geringe winsten.
Alleen wordt nogdoor inlanders goud gezocht in deafleeling
Tanah Datar van dezelfde residentie, en in de rivieren
Malakoetan (een rechterzijtak der Ombilienj, Kwantan ,
Moiioug en Batang Hnri.
Door den heer A. J. ZTLKER en het inlandsch bestuur
van Langkat (residentie Oostkust van Sumatra) is overeengekomen om het tijdstip van ingang van den cijns voor
de beoogde petroleum-ontginning in Beneden-Langkat (zie
vorig verslag blz. 203) nogmaals een jaar te verdagen ,
derhalve tot 8 Augustus 1888, tenzij de onderneming
vroeger in exploitatie mocht komen. De brand, die in
Februari jl. de voorbereidingswerken getroffen heeft, is
echter eene nieuwe oorzaak van vertraging geworden.
Omtrent die voorbereidingswerken zij, in aansluiting aan
het medegedeelde in het vorig verslag, het volgendeaangeteekend. Nadat de in aanleg zijnde transportweg naar
het terrein der boring te Telaga Said was gereed gekomen,
werden den lsten October 1887 het materieel en het beleid
der werkzaamheden door den op nieuw naar Langkat gezonden mijningenieur weder overgenomen uit handen van
den controleur van Beneden-Langkat, die tijdelijk het toezicht over de werken had uitgeoefend. Bij het einde des
jaars was nag-moeg alles in gereedheid om de boring te
Telaga Said aan te vangen. Den 13den Januari 1888 werd
dan ook de eerste boring amigezet met een aanvangsdiameter voor buizen van 24 c. M. Op 42 M. diepte werd
de eerste olie aangeboord ; men ging echter tot 65 M. en
bracht in het begin van Februari de 24 c. M. bekleeding
tot 46 M. De boring werd toen voor korten tijd gestaakt,
ten einde te trachten het debiet der petroleum lagen te
bepalen. Deze poging had echter niet den gewenschten
uitslag. Daar intusschen veel last veroorzaakt werd door nastortingen en zich tevens meer petroleumgassen vertoonden,
werd beslotenden put eerst droog te leggen om het debiet te
meten. Door scheppen kon men in 12 uur tijds ongeveer 1750
liter petroleum winnen, terwijl de toevloeiing van de olie g e durende een even groot tijdsverloop op 500 a 600 liter werd
bepaald. Eene 16 c.M.-buis werd daarna ter beveiliging tegen
de nastortingen ingebracht. Bij het hervatten van de boring
op 22 Februari — tijdens de ingenieur zich voor geo.ogische onderzoekingen elders in Langkat bevond — deed
zich het bovenbedoelde ongeval voor. Toen de pomp werd
aangezet en daardoor de gassen en dampen , die zich, vermengd met l u c h t , in het boorgat hadden verzameld,
werden uitgedreven, had eene ontploffing plaats, die slechts
aan één werkman belangrijk letsel toebracht, doch het
geheele etablissement in brand deed geraken. Alle gebouwen en loodsen, behalve die voor het Chineesche werkvolk,
alsmede de boorbok brandden af, terwijl het slechts met
groote moeite gelukte den l ' / s M. boven den beganen grond
gelegen boorvloer voor instorten te behoeden, waardoor
belangrijke schade aan materieel werd voorkomen. Door
den aanleg van Lreede dammen werd de brandende olie
verhinderd zich verder te verspreilen. Dank de goede houding der boormeesters werd de orde niet verstoord en bad
geen verloop van werkvolk plaats. Ofschoon er onder het
werkvolk, ook als gevolg van onvoldoende huisvesting in
den eersten tijd na den brand, meer zieken voorkwamen
dan gewoonlijk, waren toch binnen betrekkelijk korten
tijd de vernielde gebouwen weder opgericht. Volgens berichten van 1 Juli jl. zouden weldra de boorwerkzaamheden op een ander emplacement weder in g a n g zijn gebracht,
terwijl inmiddels aan eene handboring begonnen werd,
waarbij op 22 M. en op 54 M. diepte olie werd aangeboord,
doch in onbeduiiende hoeveelheid.
Voor het verkrijgen van eene concessie betreffende de
ontginning van magneet-ijzererts en andere delfstoffen in een
ander gedeelte der residentie Oostkust van Sumatra, namelijk
in Poeloe Lawan en wel in het stroomgebied der Batan»
Nila, zijn voorbereidende stappen gedaan namens den heer
J. O. FBEIWALD te Amsterdam, dezeltde aan wien oorspronkelijk de op blz 242 biervóór besproken tinconcessie in
Boven-Siak is verleend. In Januari j l . heeft Damelijk de
gemachtigde van dien aanvrager zich bij de Indische Re-
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geering aangemeld, ten einde de bij liet politiek contract
met 1'oeloe Lawan gevorderde voorafgaande toestemming
der Regeering te verkrijgen om met het inlandsch U-stuur
aldaar over eeue concessie als de bedoelde te onderhandelen
Bij Indisch besluit dd. 2 Maart 1888 n°. 15 werd zoodanige
toestemming verleend, en de adressant, wat de voorwaar
den vim het te sluiten concessie-contract betreft, verwezen
naar den resident, die ter zake van de noodige instructies
werd voorzien.
Daareutegen werd afwijzend beschikt op een verzoek van
zekeren reeds in't vorig verslag (blz. 203) genoemden RADJA
ISMAKL te Singapore , om bewilliging van regeeringswege
tot het aangaan zijnerzijds van eene overeenkomst voor
mijnontginniug met het inlandsen bestuur van Bila in de
afdeeling Laboean Batoe van gemelde residentie.
B o r n e o.

hebben met de opsporingen reeds een begin gemaakt. In
October 1887 ving namelijk de heer STOOP aan met het
Koran van een put in de dessa Roeti, district Djabakotta.
NaJat de petroleumhoudende laag gepasseerd w a s , werd
de boring in het begin van Mei 1888 beëindigd en onmid
dellijk met eene nieuwe in de dessa Sitoeri begonnen. Een
nauwkeurig onderzoek naar de qualiteit en de quantiteit van
de verkregen petroleum kon nog niet plaats hebben. Door
den op^poorder is echter reeds eene annvraag om con
cessie ingediend voor het winnen van petroleum en aan
verwante bitumineuse mineralen.
Voor de technische leiding van de door den heer VAN RIET
SCHOTEN gewenschte onderzoekingen werd op zijn verzoek
een opziener van het mijnwezen beschikbaar gesteld. Er wordt
nu eene horizontale galerij in de marmervindplaatsgedreven ,
met het doel om de hoedanigheid van het gesteente, welke
aan de oppervlakte minder goed is, nader te leeren kennen.
In Djokjoknrta werd, in overleg met den s u l t a n , voor
den tijd van hoogstens één j a a r , het verrichten van mijn»
bouwkundige opsporingen en van de daarvoor vereischte
bewerkingen in de regentschappen Kalibawang en Nanggoelan door den resident, bij beschikking dd. 27 December

De te Amsterdam gevestigde «Borneo Mijnmautschappij''
maakte ook in het afgeloopei; jaar geen gebruik van de
haar verleende concessie voor de winning van diamant,
g o u d , platina en steenkolen in e<*n terrein te Tjeinpaka
1887, vergur.d aan den heer F . A. ENKLAAR VAN GTJE(district en afdeeling Martapoera der residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo) ' ) , terwijl het door de firma KICKE. Deze stelt zich ten doel om proefondervindelijk na
SCHLIMMEK & C°. te Bandjermasin gedaan verzoek om te gaan , in hoever de reeds bekende bruinkolen, welke
concessie tot winning van goud , diamant en platina in van slechte hoedanigheid zijn , met voordeel kunnen dienen
een ander gedeelte der afdeeling Martapoera (zie vorig ver tot het reinigen van suikerrietsap. Daar de contracten met
slag blz. 204) werd ingetrokken. Met uitzondering van het iuiandsch bestuur van Djokjokarta niets behelzen met
eerstgenoemd concessieterrein zijn thans alle diamanthou- betrekking tot het verleenen van mijnconeessies in dat
dende gronden der afdeeling Martapoera weder beschik rijk, is de resident aangeschreven om met genoemd bestuur
baar voor ontginning door de bevolking. Ue opbrengst de noodige regelingen te treffen ter voorziening in deze
der licentiën voor het graven naar diamant (zie vorig ver leemte, overeenkomstig de hem deswege verstrekte inslag blz. 204) bracht in 1887 f 253 o p , tegen f 95 in 1886. structiën.
Aangaande de in sommige gewesten van Java reeds
De waarde van het in de Westerafdeeliug van Borneo
uitgevoerde goud bedroeg in 1887, volgens de aanteeke- vroeger verleende vergunningen tot mijnbouwkundige op
ningen bij de tolkantoren , f 47 050 , tegen f 59 800 in sporingen is in de thans ontvangen berichten slechts aan
1886. In de afdeeling Sambas en in de onderafdeelingen geteekend gevonden , dat door den resident der PreangerLara en Loemar en Montrado der afdeeling Montrado wer Regentschappen in Maart 1888 werd ingetrokken de in
den de door Chineezen gedreven goudgraverijen voortgezet. Maart 1883 aan den heer J . F R. S. VAN DEN BOSSCHE
Productie-opgaven zijn ditmaal niet ontvangen. De prijzen verleende vergunning voor een terrein in de afdeeling
van het goud liepen van f 70 tot f 80 per thuil van 54 Soekaboemi, en dat van het in de eerste helft van 1887
g r a m . In de afdeeling Landak werden 321 thails goud door den heer H. D E R KINDEREN verkregen recht van
verkregen en 1562 karaten aan diamanten, tegen 222 thails opsporing voor een terrein in het district Gandasoli der
residentie Krawang tijdig is gebruik gemaakt. De uit het
en 1532 karaten in 1886.
onderzoekiugsterrein afkomstige ertsen zouden te Londen
op hun g o u d - en zilvergelmlte onderzocht worden.
§ 5. Vergunningen tot mijnbouwkundige
opsporingen.
In de onder rechtstreekse!^ bestuur staande gedeelten der
buitenbezittingt'ii werden twee vergunningen tot mijnbouw
Ten vervolge op eene vroegere aanschrijving van die kundige opsporingen verleend, beide voor deD tijd van vijf
strekking (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4009) wer jaren en onder voorwaarde dat er binnen één jaar gevolg
den door den directeur van onderwijs, eeredienst en nijver- aan zou moeten gegeven zijn. De eene. gedagteekend 28 No
beid, bij circulaire van 30 Juni jl. n°. 6316, aan de hoofden vember 1887 , betrof een terrein in de onderafdeeling
van gewestelijk bestuur op en buiten Java eenige nadere Ampat L a w a n g der residentie P a l e m l a n g (aanvraagster
aanwijzingen gegeven omtrent hetgeen door hen is in acht mevrouw de wed. Du CLOUX, gei). FISCHER te Palembang).
te nemen bij het verleenen van vergunningen als in deze § De andere, gedagteekend 31 December 1887, had betrek
bedoeld.
king tot e^n terrein in de afdeelingen XIII en IX Kotta
Op Java werden in het tijdvak van 1 J u l i 1887 tot 30 en Tanah Datar der residentie Padangsche Bovenlanden
J u n i 1888 twee vergunningen van dezen aard verleend, van het gouvernement Suinatra's Westkust (aanvrager de
beide vo r vijf jaren, namelijk 1°. door den resident van heer P . J . V A N HOUTEN te s_-Giavenhage). Deze laatste
Soerabaija (beschikking dd. 27 Augustus 1887) aan den vergunning was slecht-: de vernieuwing van eene vroegere
he<.r A. STOOP te Soerabaija, directeur der » Dordtsche d l . 11 December 1882, die door tijdsverloop verstreken was ,
maatschappij tot opsporen en exploiteeren van petroUum- maar op welker vernieuwing de belanghebbende prijs stelde.
bronnen op J a v a " (zie vorig verslag blz. 194), voor dezelfde
In November 1887 werd ingetrokken de in J u l i 1883
streek, begrensd door de Poirong-rivier, de Soerabaij:i- aan den beer G. H P . DENNINGHOFF STERLING verleende
rivier, de Kali Mas en Straat Madura, waarvoor onder vergunning tot mijnbouwkundige opsporingen in twee
dagteekening van 30 October 1886 recht van opsporing terreinen behoorende tot de afdeeling Martapoera der resi
was verleend aan den heer M. COUVKE, die van dit recdit dentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.
afstand deed; en 2°. door den resident van Kediri (beschik
In de inlanclscbe rijken Sambas en Landak der reMdentie
king dd. 19 November 18.H7) aan den heer U. L). VAN Wi'sterafdeeling van Borneo hebben zich, behalve de reeds
RIETSCHOTEN te Blitar, voor een marmerhouden 1 terrein in 't vorig verslag vermelde personen, nog anderen a a n 
in het district Wadjak der afdeeling Ngrowo. Beiden gemeld tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen.
De ter zake tusschen de inlandsche besturen en de a a n 
vragers
gesloten contracten, waarbij aan deze laatsten
■) Volledigheidshalve zjj hier aangeteekend dat in Juni jl. door
aandeelhouders der „ Bornco-Mynmaatschappij " wijzigingen in de tevens bet uitzicht ge pend wordt o m , op door den Gou
statuten der vennootschap zijn gebracht, tengevolge waarvan o. a. verneur-Generaal goed te keuren voorwaarden , later con
in de omschrijving van het doel der Maatschappij thans uitdrukkelijk cessie te erlangen , zijn onderworpen aan de goedkeuring
is gezegd dat zjj in de eerste plaats de exploitatie van de hier- van den resident; van den datum dier goedkeuring af
bedoelde concessie beoogt. Bjj die wijzigingen, op welker ontwerp
goedkeuring is verleend bij Koninklijk besluit dd. 12 Mei 1888 begint de termijn van drie jaren te loopen , waarvoor bet
n°. 12 (Staatscourant van 3 Juli 1888), is tevens het maatschap recht tot opsporing verleend wordt. De overeenkomsten
pelijk kapitaal van f 288 000 getracht op f 1290 000.
vervallen echter wanneer niet binnen één jaar na bedoelden
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 188N-1S89.
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datum met de onderzoekingen is aangevangen. De onderIn het vorig verslag is mededeeling gedaan van het
zoekers zijn verplicht met betrekking tot de opsporingen voornemen om , tot tegengang van heimelijken aanmaak
alle gevraagde inlichtingen aan het Iioofd van gewestelijk
van zout, ineenige stranddistricten een 11-tal zoutverkoopbestuur te verstrekken en zich te houden aan de voor- pnkhuizen op te richten. Daarvan konden slechts die in
schriften , welke hun in liet belang der veiligheid van de residentiën K r a w a n g , Soerabaija en Bezoeki, ten getale
werken, personen en goederen zullen worden gegeven. van 5 , nog in het jaar 1887 voor het debiet worden openOverigens behelzen de vergunningen nog bepalingen tot gesteld , daar do overige eerst later voltooid werden.
bescherming van de rechten en belangen der inheemsche Door de oprichting van deze 5 nieuwe pakhuizen was
bevolking. De wettige houder eener vergunning als de het aantal verkoopplaatsen op Java en Madura tegen het
hierbedoelde moet zich in Nederlandsch-Indie behoorlijk einde van 1887 tot 163 gestegen. Ook kwam er eenige
doen vertegenwoordigen. Blijkens het vorig verslag (blz. verandering in de plaatsen, voor het zoutdebiet aange204) waren twee vergunningen voor opsporingen in Sain- wezen , doordien het pakhuis te Tjikao in de residentie
bas reeds door den resiient goedgekeurd, respectievelijk
K r a w a n g , waar weinig zout gesleten w e r d , naar het
op 22 October 1886 en 9 September 1887. Kerstbe ioelde gunstiger gelegen Plered, de hoofdplaats van bet district
v e r g u n n i n g , die aan den oud-hoofdingenieur van het Gandasoli, verlegd werd; terwijl het pakhuis te Djompong
mijnwezen P. VAN DIJK te 's-Gravenhage verleend, is in de Preanger Regentschappen, dat vernieuwing ververvallen , omdat op 22 October 18H7 met de opsporingen eischte, vervangen werd door een nieuw pakhuis in de
nog geen aanvang was gemaakt. Zij werd echter door nabijgelegen districtshoofdplaats Parakan hondje. Wijders
eene nieuwe vervangen, welke door den resident werd is nog besloten de zoutdoorvoerpakhuizen te Batavia naar
goedgekeurd onder dngteekening van 18 November 1887. het haventerrein te Tandjong Priok over te brengen, waar
Ook werden nog goedgekeurd : den 8sten dier maand eene zij door middel van zijsporen met de losplaats der zoutvergunning aan den heer R. LIDDKLOW te Singapore, en schepen en met het station van den staatsspoorweg verden 25sten Januari 1888 eene aan den heer W. KNAGGS, bonden worden. Op die wijze zullen de pakhuizen voor
me !e te Singapore, beide voor terreinen in Sambas, zoo- het in nemen van het aangebracht zouten voorliet verder
mede den 16den Mei 1888 eene vergunning aan de heeren vervoer naar het binnenland gunstiger gelegen zijn.
J. DU.MARESQ c. s. betreffende terreinen in Laodak. Voor
In alle gewesten buiten .lava en Madura waar het
zoover bekend, had bij den aanvang van 1888 nog geen
der aanvragers met de ouderzoekingswerken een aanvang gouvorneraents-zoutmonopolie werkt (Sumatra's W e s t k u s t ,
gemaakt. Sedert is echter vernomen dat dr. J. BOSSCHA , Benkoelen, Lampongsche Districten , P a l e m b a n g , Ban ka ,
als gemachtigde van den heer VAN DIJK , met eenig Weslerafdeeliug van Borneo en Zuider- en Oosterafdeeling
Europeesch personeel naar Sambas was vertrokken, ten van Borneo) steeg het debiet. In die zeven gewesten te
einde op de terreinen waarover deze laatste beschikken zamen klom het van 192 562 pikols (volgens verbeterde
kan , en c. q. ook in andere gedeelten van Sambas, met opgaven) in 1886, tot ruim 205 246 pikols in 1887, eene
daartoe uit Europa medegebracht materieel onderzoekingen vermeerdering dus van 12 684 pikols of circa 6.58 pet.
Aldaar was bij het einde van 1887 zout verkrijgbaar bij
naar ertsen in te stellen.
40 gouvernements-pakhuizen , waaronder dat te Boeutok
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, welk pakhuis reeds in den loop van 1883 tot stand was gekomen,
III. ZOUT.
doch ten gevolge van den weinig rustigen staat van zaken
Op Java en Madura g i n g het zoutdebiet gedurende het in de Boven-Üoessoen eerst in December 1887 in gebruik
jaar 1887 over het algemeen in niet onbelangrijke mate werd gesteld.
vooruit. Het totaal der gesleten hoeveelheid klom tot 988639
Hoeveel in de laatste drie jaren op en buiten Java en
pikcls, terwijl het in 1886 (volgens verbeterde opgaven) Madura gesleten werd bij elk pakhuis in het bijzonder,
953 760 pikols beuroeg, zijnde eene vermeerdering van kan blijken uit de reeds aangehaalde bijlage LLL. De
ruim 3.65 pet. Bij vergelijking van de gewestelijke totalen geldelijke opbrengst w o r d t , blijkens diezelfde bijlage,
(zie bijlage LLL hierachter) blijkt in 15 residentiën te voor de 21 gewesten van Java en Madura berekend op
zamen ruim 42 522 pikols meer te zijn verkocht dan in f (i 576 543 en voor de 7 straks genoemde gewesten der
1886, waardoor het debiet in die gewesten alleen met buitenbezittingen op f 1 1 7 4 4 4 4 , welke totalen over 1886
bijna 6.5 pet. toenam. Vermindering viel waar te nemen (volgens verbeterde opgaven) bedroegen f 6 343 585 en
in 6 gewesten, waar gedurende 1887 het debiet met circa f 1 101593, derhalve in 1887 f 232958 en f 72851 méér.
Verminderde de gouvernements-zoutvoorraad in 1887
7643 pikols of ruim 2.55 pet. achteruitging. Deze gewesten
zijn de Preanger Regentschappen , Peknlongan, Banjoemas, met eene hoeveelheid van 1193885 pikols, welke blijkens
Bagelen, Kadoe en Soerakarta. In de meeste daarvan kon de voorafgaande opgaven gedebiteerd werd (nopens hetgeen
die vermindering evenwel betrekkelijk gering genoemd door spillage als anderszins te loor is gegaan ') zijn hier
worden. De oorzaken waren als gewoonlijk het invoeren te lande geen gegevens bekend), uit de gouvernementsvan groote hoeveelheden gezouten visch en voorts het aanmaakplaatsen (op Madura) werd in 1887 aan nieuw
gebruik van clandestien gewonnen zout. Vooral in de zout verkregen eene hoeveelheid van 1260 780 pikols,
residentiën aan Djokjokarta grenzende, moest bij voort- namelijk 42 026 kojangs. Verdere opgaven betreffende
during gewaakt worden tegen invoer van het binnen dat aanmaak en voorraad vindt men in het volgende staatje.
gewest aangemaakte zout.
Ingeleverde hoeveelheid
zout (in kojangs van
30 pikols).

AFDEEI.INGEN

Betaling door de zoutKosten waarop de kojang'
makers gemiddeld per hoofd zout ar.n het Gouvernement
genoten (a f 10 per kojang).
te staan k w a m .

Aanwezige zoutvoorraad
in de hoofd 'epöts
(in kojangs). a)

DER
RESIDENTIE

MADURA.

T e zamen

.

.

.

1886.

1887.

10 515
11 550
19110
41 175

11740
7 947
22 339
42 026

1880.
f

f

166,37
110.00
122.05
133,00

1887.
f

f

167.23
75,75
137.20
126,72

1886.
f

f

11,87
14,35
12,93
13,05

1887.
f

f

11,58
11,54
12.26
11,79

1880.
31
44
88
164

921
236
542
699

1887.
29 659
45 333
96 894
171 886

a) Bovendien lagen opgeschuurd in de doorvoerpakhuizen en waren in de verkooppakhuizen voorhanden (met inbegrip van de hoeveelheden derwaarts onderweg) op 31 December 1880 34 200 en op 31 December 1887 27023 kojangs.
Bij gouvernementsbesluit dd. 15 Juli 1887 n°. 5/c is | beheer over zoutpakhuizen bij tijdelijke verhindering van
eene regeling getroffen aangaande de wijze, waarop het I de pakhuismeesters zal worden gevoerd. Thans is bepaald,
J
) Naar thans gemeld wordt, is b[j den in 't vorig verslag (blz.
205) besproken brand bjj een der zout-etablissementen op Madura,
in April 1886, de zoutvoorraad aldaar, ten bedrage van 15 470 kolangs (464 100 pikols), zoo goed als gespaard gebleven. De pakhuizen

van het etablissement werden vernield, doch het zout ondervond
slechts geringe schade en bleef, na verwijdering van de verkoolde
bovenlaag, verder voor verstrekking geschikt.
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dat in dusdanig geval de functiën van zoutverkooppakhuismeester worden waargenomen door een door het hoofd
van gewestelijk of plaatselijk bestuur aan te wijzen persoon , onder genot van eene belooning van f 0,08 voor |
eiken pikol zout die verkocht, en van f 0,04 voor eiken j
pikol zout die doorgevoerd wordt, met dien verstande dat i
de belooning, indien zij minder bedraagt dan f 2 daags I
voor Europeanen en f 1,25 daags voor inlanders, tot deze !
bedragen zal worden aangevuld. Gedurende zoodanig j
tijdelijk beheer blijven de kosten van ontvangst, opschur i n g , verzending, enz. van het zout ten laste van den
afwezigen pakhuismeester. Voor de zoutdoorvoerpakhuizen
worden de functiën bij tijdelijke verhindering van den
titularis waargenomen door een door het hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen persoon, onder genot van
eene belooning van f 10 daags.
Omtrent de vraag of de thans gebruikelijke meting van
het zout n i e t , ter betere voorkoming van misbruiken,
door weging dient vervangen te worden , met gelijktijdige
herziening van de voor beheer en transport toegestane
spillage, is nog geen beslissing genomen. Blijkens berichten van Maart jl. waren toen wel reeds voorstellen
bij de Indische Regeering aanhangig g e m a a k t , maar achtte
deze het wenschelijk nopens die voorstellen nog andere
adviezen in te winnen en tevens nog eenige bepaalde g e gevens te doen verzamelen door den ambtenaar voor het
ijkwezen.
De zeven dessa's in het district Kradenan der afdeeling
Grobogan (residentie S a m a r a n g ) , die ingevolge Indisch
Staatsblad 1876 n°. 258 het door hen aan de aldaar aanwezige modderwellen ontleende zout mogen slijten zoowel
in gemelde afdeeling als in de residentie Soerakarta, verkregen in 1887 eene productie van 438 kojangs of 25
kojangs meer dan in 1886. Zij werden in 1886 en 1887
ter zake van dit bedrijf aangeslagen door een cijns van
respectievelijk f 6189,21 en f 6578,85.
IV.

[Nederl. (Oost-) lndie.]
» Statistiek van den handel, de scheepvaart on de i n - en
uitvoerrechten ') in Nederlandsch-Indië over het jaar 1 8 8 6 "
(die betrekking heeft tot een grooter getal havens dan in
1885 , wegens de opening van gouvernenients-tolkantoren
in een 8-tal landschappen der residentie Oostkust van
S u m a t r a , waar in 1X85 de tolheffing nog berustte in handen der inlandsche bestuurders) werd in 1886 voor particuliere rekening aan goederen ingevoerd voor eene waarde
van f 112* inillioen, en uitgevoerd voor eene waarde van
f 167* millioen, terwijl in 1885 de waarde van den invoer
bedroeg f 119 millioen en van den uitvoer f 1 6 8 6 millioen.
Hierbij moet ecater opgemerkt worden dat de aangehaalde
handelsstatistiek ten aanzien van de hoeveelheid der van
Kiouw naar Singapore uitgevoerde witte peper klaarblijkelijk
eene misstelling bevat, waardoor de uitvoerwaarde van 1886
f 9 * millioen te hoog is opgegeven'), zoodatdef 167° millioen dient teruggebracht tot f 1 5 8 millioen. Men verkrijgt
dan tusschen de jaren 1885 en 1886 een verschil, ten
nadeele van bet laatsfcgemelde , van f 6 3 millioen minder
invoerwaarde en van f 10' millioen minder uitvoerwaarde.
Van de Invoeren waren voornamelijk minder die van
katoenen manufacturen, rijst en steenkolen, waartegen
de toegenomen petroleum-invoeren slechts gedeeltelijk opwogen. In den uitvoer deden zich de belangrijkste verschillen voor ten opzichte van suiker ( f 17 millioen minder) en van rotting- en gomsoorten (f l 7 millioen minder),
welke verminderingen voor ruim de helft werden goedgemaakt door de hoogere uitvoercijfers voor koffie, rijst
(gepeld en ongepeld) en gambier; voor dit laatste artikel
en voor koffie bedroeg de toeneming , deels ook ten gevolge
van hoogere waardeberekening, respectievelijk f 1 J en f 5 '
millioen; voor rijst en padi (waarvan de uitgevoerde hoeveelheden klommen van ruim 30 millioen K. G. tot ruim
68* millioen K. G.) f 3* millioen.
Als naar gewoonte laat men hieronder eene vergelijking
volgen van de lotnlen der handelsstatistiek over de laatstbekende twee jaren, waarbij de sommen die, ten gevolge
van de hooger bedoelde misstelling eene vermindering met
f 9* millioen dienen te ondergaan, met een * zijn gemerkt.

KOOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1. Koopvaart.
Volgens de in October 1888 te Batavia
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verschenen

A l g e m e e n e In

en uitvoer, a)

Waarde vau hetgeen van buiten
Nederlandsch-Indië werd i n g e v o e r d :

Waarde van hetgeen naar buiten
Nederlandsch-Indië werd u i t g e v o e r d :

op Java en
Madura.

van Java en
Madura.

OMSCHRIJVING.
in de buitenbezittingen.

Te zameu.

van de buitenbezittingen.

Te zamen.

1 8 8 5.
Voor rekening van particulieren.
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciëu (gouden en zilveren).
Totaal
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren).

85 332 057
12 586
10 520 075

f *)33 757 181

95 864 718

f

37 867 486 f

4100911

f

114668 f

f

51 292 d)
4 059 013 e)

5 020 M l

126 700 417 f C)4I 989 778 f 108 690 195
59 154 d)
59 154
1 9o'o 864
981 605 / )
2 942 469

133 732 204 f

128 661281

g)

f

43 030 537 f

171691818

f

16 379 870
n

Voor rekening van het (iouverncment.
4 215 579 f 16 379 870

920 000

Totaal

119 089 238
63 878
14 579 088

114 668 f

920 000

M

11

5 135 579 f

16 379 870

n

f

16 379&70

1 8 8 6.
Voor rekening van particulieren.
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren).

75 884 894 f b) 36 970 204 f 112 855 158
12 150
27 560
15410 d)
5 397 408 h) 10 049 116
4 651 708

Totaal

80 548 752

42 383 082 f

3 699195

105 398

122 931834 f

118 748 890 f e) *48 924 162 t *167 073 052
500
59 860 d)
60 360
2 207 300
750 845 «')
2 964 145
120 956 690 f

*49 740 867 f *170 697 557

Voor rekening van het Gouvernement.
Goederen
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilverfen).

3 804 593

25 088 508

M 8s-2

25 185 390

3 699 195
105 398 f
3 804 593
25 088 508
90 882
Totaal
25 185 390
a) Wel te onderscheiden van den i n v o e r t o t v e r b r u i k en van den u i t v o e r u i t h e t vrije v e r k e e r . Daaromtrent zijn alleen

') Over de in 1886 geheven in- en uitvoerrechten zie men het
medegedeelde op blz. 178/179 hiervóór.
») Op blz. B6 der handelsstatistiek staat vermeld als uitvoer van witte

peper naar Singapore (blijkens blz. 130 schier uitsluitend afkomstig van
Riouw) eene hoeveelheid van niet minder dan 10 736 423 K.G., waarvoor als waarde is berekend ( a f 1 per K.G.) f 10 736 423. Daarvoor
nu zal gelezen moeten worden 1 073 642 K.G. en f 1 073 642.
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eenige opgaven voorhanden betreffende Java en Mailura, en wel in de maandelijks door middel van de Juvasohe Courant gepubliceerde staten ,
dio echter zich slechts tot de voornaamste handelsartikelen bepalen. l ) e recapitulatie van die maandstaten over 1886 — on ook reeds over 1887 —
\iudt men in bijlage N N N hierachter.
//) Over de verschillende gewesten der buitenbezittingeu gesplitst als v o l g t :
Sumutra's Westkust
Beukoelen
Lampongsehe Districten
Palembang (gouvernementsgebied) .
ld.
(Djainbi)
Oostkust vau Sumatra
Atjehj en onderhoorigheden
Riouw
Banka
Billiton

1885.
0 104 250
2 042
18 887
1 1)83 129
313251
0 120 803
2 588 973
1 778 170
508 971
990 920

f
.

.

1880.
5 580 644
5 421
10 in. 1

1 902 094
295 U90
9 751 545
2 490 552
2 458 241
487 853
085 810

Totaal .
ïransporteeren

. . .

23 230 008

f

f

1885.
23 230 008
1 330 824
934 972
4 874 307
080 402
210 623
837 882
14 341
1 625 702

Per transport . .
Westerafdeeliug vau Borneo
. . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
Celebes en onderhoorigheden
. . . .
Menndo
Ternate
Amboiua
Timor
Bali
.

f

1880.
23 607 260
1 42x 587
892 841
7 479 87*
802 884
255 032
237 873
54 567
2 151 346

33 757 181

f

36 970 264

23 007 200

<■) Over de verschillende gewesten der buitenbezittingen verdeeld als v o l g t :
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsehe Districten
Palembang (gouvernementsgebied) .
ld.
(Djambi)
Oostkust van Sumatra
Atjeh en o n d e r h o o r i g h e d e n . . . .
Biouw
Banka
Billiton

If

Transporteeren .

1

1885.
7 111053 f

30

1886.
4 690 372
W

4 390
2717017
704 126
10 577 442
1 110 109
5 078 888
31 601
337 610

41 454
1975 531
162 891
11 027 152
259 044
*15 880 469
22 301
158 139

Per transport . . .
Westerafdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo .
Celebes en onderhoorigheden
Menado
Ternate
Amboina
Timor
Bali
Totaal.

27 572 386 f

.

.

1885.
17 572 380 f
3 507 095
832 400
6 834 202
427 246
396 877
1 788 512
30 201
000 853

f

.

f

1886.
34 517 413
2 492 898
804 3061
0 980 630
1 433 290
249 242
998 575
105 942
1 341 866

41989 778 f *48 924 162

34517413

d) Alles ongemunt goud.
c) Hieronder f 4 177 350 aau gouden munt.
/ ) Hieronder f 7510 aan gouden munt (naar Timor Dilly uitgevoerd).
ij) Alles zilveren munt.
h) Hieronder f 2 274 706 aan gouden munt.
i) Hieronder f 5375 aan gouden munt (naar Timor Dilly uitgevoerd).

In bijlade MMM hierachter vindt meu gespecificeerd
■welk aunueel do verschillende landen ot plaatsen in 188(5
in den boven behandelden in- en uitvoer hadden en hoe
de cijfers zich over de verschillende goe leren verdeelden.
Van sommige goedereu vindt men in die bijlage ook de
in- en uitgevoerde h o e v e e l h e d e n opgegeveu en w<t]
deels over de vijf Kalenderjaren 1882 t/m 1880, en deels
— wat de voornaamste uitvoerproducten betreft — over
de vijf oogstjaren 1881/82 t'm 1885/80 (zie nopens deze
laatste opgaaf de noot op blz. 203 van het verslag van
1880).
Het volgend staatje betreffende «Ie jsren 1885 en 1880
doet zien welk aandeel in den t>talen goederen-invoer de
particuliere handel van (of over) Nederland had, en welke
waarde de particuliere uitvoer derwaarts vertegenwoor
digde.

Waarde van de goederen voor
particuliere rekening
HERKOMST

de nevens de cijfers vermelde
landen of plaatsen.
1 8 86.
Nederland

in g e v o e r d
van (ot over)

uitgevoerd
naar

de nevens de cijfers vermelde
landen of plaatsen.

f

Engelsch Kanaal (om orders)

M

/ Singapore
Oo.stersche
Arch ipel. \ Andere gedeelten (buiten
Nederlandsch-Indië).
Totaal .

f

Engelsch Kanaal (om orders)

. . . .

Andere landen (buiten den Oosterschcn
Archipel)
Singapore

41506 992
1t

r

39 929 128

62 853 116

33 107 770

34 480 073

9 505 105

5 663 386

Andere gedeelten (buiten

!

Nederlandsch-Indië).

.

Totaal .

.

f 119 089 238 f 168 690 195

40 113 942
19 899 214

29 339 615

54 842 725

30 911 140

a) «47 443 860

11 981 910

5 373 311

o) Dit cijfer is vermoedelijk f 9« millioen te hoog (verg. het hooger
gezegde).

Voorts splitsr, de handelsstatistiek den in- en uitvoer nog
naar gelang da goederea in stoomschepen dan wel in
zeilschepen waren afgeladen. Voor de particuliere goederen
was die verdeeling in beide jaren als volgt:
Invoer.
Uitvoer.
1885.
f 101418 090 f 83 790 673
17 670 542
84 899 522

met stoomschepen
„ zeilschepen
Totaal.

25 764 492

34 969 371

f

f 112 855 158 f a)*167 673 052

1 8 8 5.
Nederland

40 622 457

. . . .

Andere landen (buiten den Oosterschen
Archipel)

Wiarde van de goederen \oor
particuliere rekening
H E R K O M S T OF BESTEMMING.

ingevoerd uitgevoerd
van (of over)
naar

OF BESTEMMING.

met stoomschepen
., zeilschepen

.

. f 119 089 238
f

1 108 090 195

1886
94 050 447 fa)*95 442 405
18 804 711
*72 230 047

Totaal . . . f 112853158 f *107673052
a) D e som van f 9* millioen. waarvan hooger sprake i s , moet voor
f 4* millioen in mindering kernen van den uitvoer met stoomschepen en
voor een gelijk bedrag in mindering van den uitvoer met zeilschepen.

Een overzicht van de scheepvaartbeweging tusschen
Nederlandsch-Indië en de h a v e n s d a a r b u i t e n over
de jaren 1885 en 1880 volgt hiernevens.

[5.
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[Nederl. (Oost-) Indiö.]
Inhoudsgrootte (in M5.).

Aantal bodems.
Zeilschepen

Ü A V E N S IN

Zeilschepen
op
Europeesche inlandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Stoom-

NEDEIIT.ANDSCII-INDIË.

Stoom-

°P ,

schcpen.

sch"pen.

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europeesche inlandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Aangekomen:
18 8 6 .

Op Juva en Madura
In de buitenhezittingen
Totaal

401
1 983

321
133

28
1 823

1 272 274
982 777

2 444

454

1851

2 255 051

4 749

731 223
114842

«081
97 482

840 065

100 163

3 201 279

18 80.
Op Java en Madura
lu de buitciibezittingen

471
2 324

Totaal

2 795

2G1
213

15
1 853

1370 895
1 138 570

474

1 808

2 509 405

052 381
123 090

1 087
129 301

775 471

130 988

3 415 924

5137

Vertrokken:

1

18 85.
Van Java en Mudura
Van de buitenhezittingen
Totaal

307
1 913

351
137

35 j
1 G43

1 008 073
965 220

827 400
133 158

3 031
105 042

2 280

488

1 078 |

2 033 293

900 558

108 073

3 101 924

4 440

18 80.
Van Java en Madura
Van de buitenbezittingen
Totaal

404
2 272

2CC
150

31
1 954

1 000 397
1 130 142

2 070

410

1 985

2 202 539

1

5 077

Hoe de scheepvaart beweging van 1886 over de verschillende havens verdeeld was, vindt men opgegeven in bijlage
OOO hierachter, waarin tevens is vernield: 1°. vanwaar
de vaartuigen kwamen of werwaarts zij vertrokken , en

028 050
100 404

3 412
138 788

735 054

142 200

3 079 793

2°. waar zij tehuis behoorden.
Eene recapitulatie van deze laatste, c'e sub 2°. bedoelde,
opgaven vindt men in onderstaand overzicht.
Inhoudsgrootte (in M 3 ) .

Aantal bodems.
L A N D E N OF PLAATSEN W A A R D E SCHEPEN
StoomTEHUIS BEnOORDKN:
schepen.

Zeilschepen
op
Europeesche
wijze
getuigd.

Zeilschepen
op
inlandsche
wijze
getuigd.

S te omschepen.

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europeesche inlandsche
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Aangekomen:
18 85.
in Nederland
,, andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . . .
i, Nederlandsch-Indie. . . .
„ den Oosterschen ArehipcH Singapore
( andere gedeelten
Totaal .
1 8 8 6.
in Nederland
,, andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . . .
t Ncderlandsch-Indié . . .
., den Oosterschen Archipel < Singapore
( andere gedeelten
. . . .
Totaal.

155
251
587
1 200
191

47
322
01
15
9

35
374
583
859

2 444

454

1 851

2 255 051

148
339
742
1 174
392

48
279
:i3
97
17

144
511
504
709

744 945
039 499
432 389
53G 100
150 472

2 795

474

1 8G8

738 001
651 157
445 880
301 144
58 8G0

2 509 4G5

130 177
G83012
23 439
7 207
1 570

4 948
22 799
43G47
28 709

840 065

100 1G3

114581
G2II023
13 784
17 104
1 389
775 471

13 231
22 780

II M l
03 348
130 988

Vertrokken:
18 85.
in Nederland
„ andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . . .
( Nederlandsch-Indie. . . .
.. den Oosterschen Archiiiel ( Singapore
( andere gedeelten

120
211
G03
1 151
195

53
351
58
18
8

1G9
340
574
595

Totaal .

2 280

488

131
174
738
1 114
519
2G7G

18 86.
in Nederland
„ andere landen (buiten den Oosterschen Archipel) . . .
I Nederlandsch-Indie . . .
„ den Oosterschen Archipel Singapore
. . . . . . .
{ andere gedeelten
Totaal .

Hanlolingon der Staten-Genental. Bijlagen. 1888-1889.

7I4
492
ir.6
572
360

143517
780 3*7
20 204
14 425
2 005

11 4G7
25 302
47 019
24 285

1 078

2 033 294

900 558

108 073

51
270
42
31
22

96
581
525
783

596 313
507 813
401 587
499 029
197 797

129 770
570 778
20 844
9 130
4 532

10 690
21 251
43 888
60 371

410

1 985

2 202 539

735 054

142 200

G09
574
472
317
59
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Üo hooger aangehaalde bijlago OOO bevat tevens op- I van die opgaven zijn in het volronde staatjo in vcrgcgaven nopens de k u s t v a a r t in 18t>(5. De voornaumsten lijking gebracht met de cijfers over 1885.
Aantal bodems.

Inhoudsgrootte (in !£*.)■
ZeilZeil
schepen op schepeu op
E u r o p c e - inlandschu
schepeu. sche wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

ZeilZeil
schepen op schepen o]
Kuropce- inlandsche
wijze
schepen. sche wijze
getuigd.
getuigd.

Stoom-

Stoom

W A A R . AANGKKOMKN EN VANWAAR VEBTI'.OKKKN ;

Aangekomen:

a)

1885.
op J a v a en M a d u r a van cenige haven in de buitenbezittingen
iu cenige buitenbezitting uit een derar.dere gewesten van Nederlandsch-Indie
Totaal

b)

1 8 86.
op J a v a en Madura van eenige haven iu de buiten bezittingen
in eenige buitenbezitting uit t e n der andere gewesten van Nederlandsch-Indie

Totaal. . . .

i)

Vertrokken:

355
428

440
403

1 148
2 437

555 837
500 073

215 001
185 032

30 110
37 001

783

840

3 585 e)i 110510

401 323

67 7K0

314
435

301
329

1 511
2 327

501212
030 020

194 081
185 024

31 290
35 247

740

090

3 838 c) 1 131 832

370 105

00 537

350
404

453
425

921
2 732

558 982
501 901

213 042
193 408

25 041
39 259

754

878

3 053 c) 1 120 88Ü

400 510

04 300

318
443

384

M

1 4G3
2ë64

521 082
030 20G

210 709
188 303

20812
32 734

761

743

4 027 e) 1 151 288

399 072

02 540

140 017

10 051
374 084
10 588

59 932
7 848

o)

1 885.
van J a v a en Mnduva n a a r eenige haven in de huitenbezittingen
van cenige buitenbezitting naar een d e r a n d e i e gewesten van Nederlandsch-Indie

»)

Totaal ,
1880.
van J a v a en Madura r a a r eenige haven in de huitenbezittingen
van eenige buitenbezitting nnar een der andere gewesten van Nederlandsch-Indie
Totaal.

.

.

.

*)

N a a r de landen waar zij tehuis behoorden, waren de a a n g e k o m e n

bodems to verdeden als v o l g t :

1885.
te huis behoorende in:

Nederland
. . .
Ncderlandi-eh-Indie
den vreemde . .

d)
Totaal.
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5
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3 773
05

c) 1 008'783
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1 131 832

379 105
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5
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982 010
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304 415
0 751

57 483
5 003
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743

4 027

1 151 288

309 072
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1 880.
als voren in

Nederland
. . .
Nederlandsch-Indie .
den vreemde . . .

d)
Totaal.
E n de v e r t r o k k e n

bodems:

1885.
te huis behoorende iu :

Nederland .
Nederlandseh-ludic ,
den vr< einde . .

d)
Totaal.

e)

1886.
als voren i n :

Nederland .
Nederlandsch-Indie .
den vreemde . . .

11

d)
Totaal.

.

e) 1

a) P c r e u e n van stoomschepen die bepaalde lijnen bevaren, zijn alleen vermeld voor zooveel betreft de plaatsen van aanvang en einde der reis.
Voor de tusschenstations is van de aankomst en het vertrek dezer stoomschepen geen melding gemaakt.
h) W a t de in 1885 en 1886 vermelde kustvaartreizen van stoomschepen betreft, zijn er onder de cijfers van aankomst respectievelijk begrepen
344 en 310. c\ onder de cijfers van vertrek respectievelijk 303 en 3 2 3 , die op vaste liji.cn werden afgelegd. De bedoelde stoomschepen behoorden
allen in Nederlandsch-Indie tehuis.
c) T e r zake van de in noot b bedoelde vaste stoomvaartreizcn is in 1885 en 1880 onder de cijfers van aankomst verantwoord eene inhoudsgrootte
van respectievelijk 071 590 en 557 307 1 1 3 . , en onder de cijfers van vertrek respectievelijk 081 233 en 574 410 M s .
d) Zie noot b.
e) Zie noot c.

Omtrent de herziening- die de scheepvaartwetgeving
vour Nederlaiidsch-lndië i:ou Lehoeven, meer bijzonder
niet het doel om in sommige opzichten de bepalingen op
de kustvaart te verbeteren (zie vorig vershig blz. 209),
zijn in Januari 1888 voorstellen van de Indische Kegecriug gevraagd.
§ 2. Xederlands'h-Lidische

koopvaardijvloot.

Voor zooveel bij het bestuur bekend was, beliep bet

aai.tal der in Nederlandsch-Indie tehuis behoorende, op
huropeeschc wijze, getuigde zeeschepen, ten behoeve van
welke zcebrieven waren afgegeven en welke dus gerechtigd
waren de Nederlandschn vlag te voeren, bij het einde van
1887 54 stoom-en 292 zeilschepen, tezamen 346, metendo
192 734 M3., zijnde 8 stoon:- en 31 zeilschepen minder
dan bij het einde van 188a. Op welke plaatsen deze bodems
tehuis behoorden en welke hunne inhoudsgrootte was,
vindt men opgegeven in bijlage PPP hierachter. Nopens
het aantal op itdandsche wijze getuigde zeeschepen, onder
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Nederlandsche ving (die welke op jatrpaMen varen) zijn
geen opyaven ontvangen.
Het totaal der in Nederlandsel.-Indië tehuis bohoorendo
op Europeesehe en op inlandsche wijze getuigde schepen,
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uitgezonderd die welke eene mindere inhoudsgrootte hebben
dan 20 ton of 30 M ' . , wordt opgegeten bij liet einde van
1886 en 1887 te hebben bedragen als volgt (voor verdere
specificatie zie uien mede de aangehaalde bijlage Pl'1').

AANTAL SCHEPEN EN V A A B T Ü I Q E N

INUOUDSGBOOTTE ( i n M * . ) .

VaarSchepen oi> Europeesehe wijze getuigd. tuigen
op
inop inlandlandStoomsclie
Totaal.
Brik- Schoe- KotSche- Bar- Brik- Schoe- Kot- sche Totaal.
wn/.e
schcwij/.e
gekeu. ners ters.
pen. ken. ken. ners. ters.
gepeu.
tuigd.
tuind.

op Europeesehe wjjze getuigd.
WAAU TE11L1S
BEUOOHENDE.

Stoom Sche- Barschepen. ken.
pen.

Java en Madura. .

49

Buitenbezittingen .

23

Totaal . . .

72

Java en Madura. .

2

3J Dec. 18 86.
1 <i)893 1006 69 027 6 022 38 624 3 529 7 996

<0

33 42 516 167 747

29

6

26

41

10

115

2

434

625

2

70

16

141

3

1327

1631

76 44) 6 022 70 050 7 746 28 007

139 64 285 252 690

44

2

20

8

25

1

31 Dec. 188 7.
941 1041

68 818 6 022 27 697 4 566 7 250

Buitenbezittingen .

24

»?

40

9

127

3

448.

651

3 821 22 165

33 42 865 157 251
143 23 113 89 371

Totaal . . .

68

2

60

17

152

4

1389

1692

76 964 6 022 59 680 8 387 29 415

176 65 978 246 6£2

n

7 414

8146

31426

n

n

31983

4 217 20 011

106 21 769

84 943

n) Aan dit totaal ontbreekt de opgaaf voor de residentie Pasoeroean, waar bë het einde van 1887 tehuis behoorden 34 op inlandsche
wijze getuigde schepen, te zainen nietende 1245 M3.
In de voor Indie gelden Ie bepalingen op de afgifte van
zeebrievea en jaarpassen (Koninklijk besluit dd. 30 Januari
1874 n°. 1 6 ; Indisch Staatsblad n*. 113) is bij Koninklijk
besluit dd. 27 Maart 1888 n°. 17 (Indisch Staatsblad n°. 10!))
deze verandering gebracht dat voor niet-ingezetenen de
gelegenheid om in ludië schepen onder Nederlandsche vlag
in de vaart te brengen, is beperkt in den geest der nopens
het onderwerp hier te lande geldende wet van 28 -Mei
1869 (Nederlandscb Staatsblad n°. 96). Dientengevolge zal
het voor hot verkrijgen van een Nederlandsch-Indischen
zeebrief of jaarpas voor zeeschepen toebehoorende aan
vennootschappen of vereenigingen met rechtspersoonlijkheid
niet langer voldoende zijn dat de vennootschap of vereenig i n g in IndiS of hier te lande gevestigd en in Indië behoorlijk vertegenwoordigd z i j , maar moeten, waar het
geldt eene vennootschap onder eene lirma of bij wijze
van geldschieting, miustens de helft der hoofdelijk aansprakelijke vennooten , en waar men te doen heeft met
uaamlooze vennootschappen van koophandel of met vereenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten, minstens de helft
der bestuurders Nederlandsch-Iudische of Nederlandsche
ingezetenen zijn. Daarentegen zal volgens het gewijzigd
artikel voor de daarin genoemde personen, vennootschappen
of vereenigingen de zerbrief of jaarpas verkrijgbaar zijn ,
ook al behoort het schip hun niet onverdeeld in eigendom
toe, maar wordt voortaan alleen gevorderd dat zulks voor
meer dan de helft het geval zij. In de geldigheid der reeds
afgegeven zeebrieven, zoolang deze van kracht blijven,
is door de nieuwe regeling geen verandering gebracht,
maar zij worden niet vernieuwd tenzij de eigenaren der
schepen aan de thans gestelde eischen voldoen. Eene uitzondering is echter tot 1 Januari 1891 gemaakt ten opzichte
van de schepjn der Maatschappij, met welke tot dien
datum is gecontracteerd voor het onderhouden van de
1 aketvaart iu den Nederlandsch-Indischen Archipel.
Overigens strekt het aangehaalde Koninklijk besluit van
27 Maart 1888 — in overeenstemtning waarmede bij gouveruemeiitsbesluit dd. 25 October 1838 u°. 17 (Indisch Staatsblad
n°. 168) de bestaande formulieren voor de verklaringen
der scheepseigenaren tot het bekomen van een zeebrief
of jaarpas zijn herzien — in de tweede plaats oui de g e legenheid tot het verkrijgen van eerste jaaruaaeen, welke
tot dusver slechts bestond op do hooiuplantsen der gewesten , in een zestal gewesten nog op Benige voor de
inlandsche scheepvaart belangrijke zeeplaatsen te openen
WMI besturende ambtenaren met rang van assistent-resident
of controleur zijn gevestigd, eu wel te Sumanap (jladura),
Baujoewangi (Bezoeki), Siboga (Tapanoli), Bengkalis (Su-

matra's Oostkust), Sambas (Westerafdeeling van Borneo),
Balangnipa en Saleijer (Celebes en onderhoorigheden).
Gedurende 1887 werden eerste zeebrieven uitgereikt ten
behoeve van 16 vaartuigen (2 stoomschepen , 2 barken ,
1 brik , 10 schoeners en 1 prauwpenis), te zamen metende
4591 M 3 . Aan Europeanen behoorden er 4 , aan vreemde
oosterlingen 6 en aan inlanders mede 6 , respectievelijk ter
inhoudsgrootte van 611 , 2013 en 1967 M 3 . Van de 16
vaartuigen waren er 11 in Nederlaudsch-Indie g e b o u w d ,
ter gezamenlijke grootte van 2520 M'., namelijk 1 stoomschip , 1 bark , 1 b r i k , 7 schoeners en 1 prauwpenis.
De nieuwe bepalingen omtrent bet regeeringstoezicht
op het vervoer van personen en goederen door middel van
stoomschepen, welke, blijkens het vorig verslag (blz. 210),
met 1 Januari 18^8 zouden worden iugevoerd, zijn niet
iu werking getreden. Om de reeds op blz. 104 hiervóór
vermelde reden is namelijk bij Indisch Staatsblad 1887
n°- 249 de invoering voorioopig verdaagd.
Ten slotte is hier nog gewag te m a k e n , als ook tot de
wederzijdscheoverzeosche bezittingen en koloniën betrekking
hebbende, van de handels- eu scheepvaartovereenkomst,
den 8sten Juni 1887 tusschen Nederland en Spanje tot
stand gekomen, tot regeling van de wederkeerige behandeling op den voet der meest begunstigde natie. Verg.
Indisch Staatsblad 1888 n*. 97.
§ 3. Scheepsbouw.
Omtrent dezen tak van bedrijf, die in Indië niet in het
groot wordt uitgeoefend, valt in hoofdzaak te verwijzen
naar de mededeelingen in het verslag vau 1884, blz. 221
en 222. Uit de over 1887 ontvangen berictiteu blijkt dat
er slechts acht gewesten waren waar werven bestonden ,
die door inlanders of vreemde oosterlingen werden geëxploiteerd , eu wel teu getale van 9 in Batavia, 3 in S«inarang , 4 i n K e m b a n g , 1 in Soerabaija, 15 ter Suuiatra's
W e s t k u s t , 6 ter Suuiatra's Oostkust, 6 in de W e s t e i afdeeliug van Borneo en 4 iu de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo. De 6 in de Westerafdeeling van Borneo schenen
het belangrijkst; zij werkten gemiddeld per dag met 129
man en leverden in 18S7 aau nieuw gebouwde vaartuigen 9 zeeschepen eu 4 laadprauweu af. Bij de 15 werven
ter Sumatra's Westkust werden in 1887 gebouwd 20 zeeschepen en 16 kleine, vaartuigen, doch het blijkt niet met
hoeveel man gewerkt werd. De 27 werven in de zes andere
gewesten I.ielden te znmen niet meer dan 98 man dagelijks
bezig. Zij leverden in 1887 in 't geheel af 14 zeeschepen
eu 106 kleine vaartuigen eu p r a u w e n , iu welke opgaaf
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echter niet begrepen zijn de 3 werven in Samarang, omtrent bendel in 1887 niet zoo levendig als in het voorafgegane
j a a r , ten gevolge van den minder ruimen peperoogst.
welker productie geen gi'gevens zijn verstrekt.
In handen van Europeanen waren 5 werven in Batavia, Niettemin werden de passars druk bezocht en was de omzet
1 in Oheribon , 3 in S a m a r a n g , 1 in Soerabaija en 1 ter iu lijnwaden en andere artikelen van huishoudelijko beSumatra's Westkust, te zanieu 1 1 , van welke er 7 toebe- hoefte niet zonder beteekenis. Op vele plaatsen in dit
hoorden aan prauwciiv.Tt'ti. Deze werven (2 uitgezonderd gewest en vooral ter hoofdplaats en in de afdeelingei:
waarvan geen bijzonderheden zijn gemeld) lmdden te zainen Semaugka en Ommelanden van ï e l o k Betong was toenedagelijks gemiddeld omstreeks 300 man te werk. Drie stooin- ming van welvaart zeer merkbaar.
In Palenibang was de hiiineiilandsche handel levendig,
vaartuigen en twaalf prauwen werden er in 1887 ge! ouwd.
Nopens een dezer werven, die te Soerabaija, wordt QOg voornamelijk ten gevolge van de algemeene rust. De rijst—
g e z e g d , d a t , hoewel er slechts prauwen werden gebouwd , invoeren van Singapore waren zeer aanzienlijk, hetgeen
zij toch ook de gelegenheid aanbiedt om schepen voor de in verband stond met het slecht uitvallen van den padioogst in het gewest. De handel iu lijnwaden bleef in omIndische en voor de groute vaart in reparatie te nemen.
Uit eenige wcinigo gewesten is het aantal vaartuigen vang toenemen In den kofliehandel werd eene sedert jaren
g e m e l d , dat er door de gebruikers zei ven gebouwd werd. ongekende beweging bespeurd.
Dit aantal bedroeg in de residentie Benkoelen 11 op inlandTer Oostkust van Sumatra was de binnenlandsche handel
sche wijze getuisrde schepen en 1'J kleinere vaartuigen ; eveneens levendig. De handel iu boschproducten nam
in de residentie Lainpongsche l/istricten 2 en 1 0 ; in het echter gaandeweg af. De weinige diepgang der Deli- en
gouvernement Celebes en onderhoorigheden 25 en 9 4 , en Langkat-rivieren maakt bet voor groote stoomschepeu
in de afdeeling Djembrana der residentie Iiali en Lombok ondoenlijk hunne lading rechtstreeks aan te brengen.
G en 20.
In Atjeh en onderhoorigheden was de handel binnen onze
Omtrent de exploitatie van de twee in 't vorig vershig postenlinie vrij levendig. De passar te Kotta Radja werd
bedoelde particuliere dokinrichtingen (een nabij het eiland druk bezocht, ook door volk van buiten de linie. Bij verAmsterdam ter reede Batavia en liet van de marine af- scheidene onzer posten in Groot-Atjeh ontstonden kleine
komstige dok te Soerabaija) is niets gemeld. De Maat- onbeduidende passars. Ook iu de onderhoorigheden was
schappij , aan welke het dok ter reede Batavia behoort, de binnenlaiidsche handel nog al van beteekenis. De beheeft zich in April jl. tot de Indische Regeering gewend langrijke uitvoer van peper en die van wilde noten van de
om , bij opheffing van 's lands marine-etablissement op Westkust was oorzaak dat er veel geld onder de bevolOnrust, de daardoor vrijkomende inrichtingen , zoomede king kwam.
het eiland zelf, in gebruik te erlangen. Ofschoon kort
In de residentie Riouw en onderhoorigheden bepaalde
daarop tot die opheffing in beginsel besloten is (verg. blz. zicli de binnenlandsche handel tot koop en verkoop van
56 hiervóór) ' ) , achtte de Indische Regeering eene be- verschillende producten voor den uitvoer bestemden verder
slissing nopens de toekomstige bestemming der inrichtingen tot den kleinhandel in artikelen van dagelijksch gebruik.
op Onrust nog ontijdig. Aan de Maatschappij is dan ook Eigenlijke passars bestaan er niet, tenzij men de vischgeantwoord (besluit dd. 6 Juni 1888 n°. 10) dat het verzoek verkoopplaatsen te Tandjong P i n a n g , Seugarang en Dai
eerst een onderwerp van overweging zou kunnen uitmaken (Lingga) als zoodanig wil beschouwen. Van de Europeesche
wanneer de Regeering mocht te rade worden het etablis- lijnwaden zijn het meest gezocht de Duitsche gedrukte
sement aan particulieren over te dragen.
katoenen en het wit-katoeu van Engelsch fabrikaat. Rijst
Over de voorwaarden waarop, behoudens goedkeuring werd in belangrijke hoeveelheden ingevoerd.
van de Wetgevende Maciit, eeue reeds vroeger van andere
In de residentie Banka viel in den handel eenige levenzijde ingediende concessie-aanvraag betreffende het vestigen digheid te bespeuren. Daar de rijstproductie over het alvan eeue reparatiewerf met dokinrichting te Tandjong Priok gemeen niet voldoende was voor de behoefte, werd in 1887,
(de nieuwe haven van Batavia) zou zijn in te willigen , evenals in vorige jaren , veel rijst van elders ingevoerd.
wordt het advies van den Gouverneur-Generaal ingewacht.
Op Billiton was de omzet in lijnwaden niet minder beEene lijst der in 1887 in de wateren van den Neder- langrijk dan vroeger. Handel in rijst wordt er niet g e landsch-Indischen Archipel aan Europeesch getuigde sche- dreven , althans niet op groote schaal. Passars worden
llen overkomen zeerampen vindt uien iu bijlage QQQ alleen aangetroffen op de hoofdplaatsen der districten.
hierachter.
In de Westerafdeeling van Borneo kenmerkte de binnenlandsche handel zich niet door levendigheid. De handel
in lijnwaden g i n g eenigszins achteruit.
V. ANDERE ONDERWERPEN.
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo kwam in
Binnenlandsche handel. Over het algemeen oefenden de den algemeenen toestand van den handel geen verandelage rijstprijzen , de geringe koffieoogst en de minder be- ring. De handel in boschproducteu was niet levendig,
vredigende toestand der suikerindustrie gedurende 1887 een ten gevolge van de lage prijzen op de m a r k t t e Singapore.
ongunstigen invloed uit op het koopvermogen der bevol- Wegens den minder guustigen rijstoogst waren de a a n king op J a v a , zoodat in bijna alle gewesten do binnen- voeren van dat voedingsmiddel vrij belangrijk. Het debiet
landsche handel in mindere of meerdere mate gedrukt van lijnwaden bleef op gelijke hoogte.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden oefende
was. Dientengevolge ging ook de omzet van lijnwaden
hier en daar achteruit, Slechts in enkele gewesten kon de ongunstige koffieoogst ecu zeer verslappeuden invloed
de handel in dat artikel levendig worden genoemd. De zoowel op den groot- als op den kleinhandel uit. De
opening van den spoorweg Djokjokarta-Tjilatjap bracht handel iu levensbehoeften vertoonde geen minderen o m in den binnenlandschen handel in de residentiën Djokjo- vang dan vroeger; die in lijnwaden was minder levendig.
Ook iu Meuado viel, ten gevolge van den slechten
karta en Bageleu veel levendigheid.
De plaatsen op J a v a , waar geregeld m a r k t wordt ge- koffieoogst, in den binnenlandschen handel niet veel levenhouden , namen weder in aantal toe. Zoo kwamen drie digheid te bespeuren. Uit Saigon werden weder belangnieuwe passars tot stand in de Preanger Regentschappen, rijke hoeveelheden rijst ingevoerd. In de afdeeling Goronéén in Batavia, twee in Ta g a l , één in J a p a r a , één in talo verrees eene nieuwe marktplaats, die zeer druk bezocht
Soerabaija, drie in Banjoemas, één in Bezoeki en één in werd.
Madioen.
Op Amboina bestond veel vraag naar lijnwaden, petroTer Sumatra's Westkust deed zich in den handel in leum en rijst. De ruilhandel tusschen de berg-Alfoeren van
lijnwaden meer levendigheid voor dan in 1886. Ook wer- Ceram en Boeroe en de strandbewoners ondervond geen
den zoowel op de passars als daarbuiten aanzienlijke hoe- stremming. Op Banda was de binnenlandsche handel
eenigszins gedrukt. De handel in lijnwaden bepaalde er zich
veelheden rijst verhandeld.
In Benkoelen bleef de binnenlandsche handel nagenoeg schier uitsluitend tot goederen van Europeesch fabrikaat.
Ter hoofdplaats Ternate was in het biunenlandsch hanvan gelijken omvang als vroeger. In lijnwaden g i n g in
de afdeelingen Mokko Mokko, Manna en Kroë neg al veel delsverkeer weinig verandering waar te nemen, doch op
Batjan nam de haDdel weder toe en bedroeg de omzet
om. De omzet in rijst was mede vrij belangrijk.
In de Lampongsche Districten was de binnenlandsche nagenoeg bet dubbele van 1886.
In de residentie Timor was de binnenlandsche handel
minder levendig dan in vorige jaren.
') Sedert 15 October jl. ia het etablissement opgeheven.
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In de residentie Bali en Lombok was de omzet van lijnwaden het belangrijkst ter hoofdplaats Boeleleng. De binnenlaudsche handel bleef' in dat gewest van gelijken omvang als vroeger.
Visscherijen. Omtrent den stand van dit bedrijf, in
verschillende gewesten het voornaamste middel van besta-m
voor de strauubewoners, zijn do volgende mededeelingen
ontvangen. In de residentie Samarang was wederom eenige
uitbreiding merkbaar. Minder levendig was de zeevischvangst in de afdeeling Pasoeroean en aan het noorderstrand der residentie Hezoeki. Het dorp Hagan Api Api in
de residentie Oostkust van Sumatra (zie het verslag van
1886 blz. 207) bleef van veel belang voor de vischvangst
in die streken. Men vindt melding gemaakt van een
stoomschip, varende tusschen dat visschersdorp, Bengkalis
en Singapore, hetwelk met de vrachten goede zaken moet
maken. Overigens viel nergens verbetering in de wijze
van uitoefening van het bedrijf waar te nemen.
Uit Bantam wordt bericht dat de vischteelt op sawahs
zeer gunstige uitkomsten gaf; vooral in het district Tjimanok maakte men hiervan op groote schaal werk. De opbrengst bedroeg gemiddeld f 100 per bouw.
In onderscheidene gewesten houdt de bevolking vischvijvers aan. Die op Java zijn aan eene bijzondere belasting onderworpen, waaromtrent opgaven te vinden zijn
op blz. 88 hiervóór.
Naarpaarlen werd, behalve elders in den Archipel, ook
in de afdeeling Banjoewangi gevischt, hoowel de vangst
daar gering was en de paarlen weinig waarde hadden.
Van meer beteekenis was in genoemde afdeeling het verzamelen van paarlemoerschelpen aan het Zuiderstrand.
Het ruwe product, ter waarde van f 30 per pikol, wordt
naar Singapore uitgevoerd.
Loonen van ambachtslieden en koelies. In verscheidene
gewesten van Java viel in de loonen eenige teruggang op
te merken, doch in de buiteubezittingen bleven zij zich
over 't algemeen tusschen dezelfde bedragen als in 1886
bewegen. Een en ander kan nader blijken bij vergelijking
van de opgaven in 't vorig verslag met die in het volgende staatje.
Ia 1887 beliep het gemiddeld loon per dag

GEWESTEN.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Kegentachappen .
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Bembnng
Soerabaija
Pasoeroean
Probo'.inggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura
Sumatra's Westkust . . .
Benkoelen
Lampongsche Districten . .
Palembang
Oostkust van Sumatra. . .
Atjeh
Kiouw
Banka
Billiton
Westerafdeeling van Borneo
Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo
Menado
Celebes
Amboina
Ternate
Timor
Bali en Lombok

voor
ambachtslieden.

f 0,50 a f 1,00 a)
0.00 e n h o o g e r i )
0^40 a f 1,00
0,25 .,
1,00
0,30 „
2,00
niet opgegeven </)
f 0,50 a f 0,00 c)
f\ r.n
a
fin
0,50
2,00
0,30 „
1,10
0,35 „
1,25
0,75 „
2.00
0,00 „
1,33
1,00 „
2,50
0,50 „
2,00
0,50 „
1.50
0,50 „
1,50
0,50 „
1.00
0,50 .,
1,00
0,50 „
0,70
0,40 „
1,00
0,50 „
1,50
0,50 „
1,50
0,05 ..
5,00
1,00
2,50
1.00
2,50
1.00
1.50
niet opgegeven
f 1,50 a f 2 , 0 0 / )
1,00 „
2,00
1.00 „
2,25
1,25 „
2,50
0,75 „
2,00
0,50 .,
0,75 „
1,00 „
1,00 „
0,30 „
1,50
gemiddeld

3,00
1,50
3,00
1,50
1,00
3,00
1^00

voor koelies.

gemiddeld f 0,25
f 0,20 a
1,00
0.25 „
0,30
0,15 „
0,25
0,15 „
0,30 c)
0,15 „
0,20
0,20 „
0,25
0.15 „
0,00
0,20 „
0,25
0,20 „
0,35
0.20 „
0,50
0.25 „
0.40
0,40 „
0.55
0,20 ,,
0,75
gemiddeld
0,25
niet opgegeven
f 0.25 a f 0,30
0,30
0,20
0,30
0,35
0,25
0,30
0,25
0,35
0,20
C,30
0,30
0,75
0.33
0,50
0,30
0,50
0,40
1,00
gemidd. circa '/» doll.
0,7 a (' 0.80
0.50 „
0,70
0.00 „
0,75
gemiddeld
ö.UO
1,00
t 0,50 a
0.30 „
0,50 ,.
0,CO ,,
0,50 „
0,30 „
0.40 gemiddeld

0,50
0.00
1.00
0,75
0,50
0,50
0,50
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a) Zeer ervaren F.meden kuBOM bij uitzondering f 1,50 h f 2 duaga
bij den waterstaat verdienen.
b) Slechts te Buitenzorg waren de loonen minder dan vroeger, als een
jjevolg van de Inkrimping der werkplaatsen van den staatss[.oorweg en
doordat er ia den laatsteu tijd minder gebouwd werd.
e) In den drukken tijd van den suikcrafschcep kan een koelie tei
hoofdplaats Cheribon f 1 a f 2 per dag verdienen.
(/) Alleen is gemeld dat door de algemeene gedrukthc'd in handel en
fabrieksnijverheid en door gebrek aan vervoer bij den spoorweg TagalBalapoelung de loonen gedaald waren.
e) Op taak werkende, kunnen bekwame timmerlieden per dag f 1
verdienen en smeden dikwerf' f 2.
/) D e ambachtslieden ir. Atjeh zijn nagenoeg allen Chineezeu.

Fabriekswezen, enz. Bijlage RRR hierachter bevat opgaven omtrent 143 mjverheids-inrichtingen, waaronder
begrepen 37 drukkerijen, doch niet de suikerfabrieken
noch ook andere onmiddellijk met den landbouw in verband staande bereidiugs-etiiblissemeiiteii.
Enkele ondernemingen, ia vorige verslagen vermeld,
hielden op te bestaan, en wel 1 azijnfabriek (te Batavia),
2 houtzaagmolens (te Samarang en in de residentie Oostkust van Sumatra), 1 waterzuiveringsfabriek en 1 stoomgraaumolen (te Soerabaija), 3 ijsfabrieken (te Buitenzorg,
Soerabaija en Olehleh) en 3 drukkerijen (te Soerabaija).
Bovendien vindt men omtrent 8 ondernemingen aaugeteekend dat de werkzaamheden, meerendeels wegens te
ongunstige uitkomsten . gestaakt werden. Dit bad plaats
bij 2 arakstokerijen te Kadipaten en Palimanang (residentie
Cheribon), 2 ijsfabrieken (te Cheribon en Pekalongan),
1 zeepziederij en 1 caramelfabriek te Pekalongan, 1 ketelmakerij tevens smederij te Soerabaija en 1 drukkerij te
Pasoeroean.
Daarentegen wordt tham van 21 inrichtingen gewag
gemaakt, die in vorige verslagen niet voorkwamen , waaronder 4 voor Batavia (als: 2 fabrieken tot zuivering van
dammar, 1 ijs- en 1 cementfabriek), 5 voor Soerabaija
(als : 1 machinefabriek, 1 inrichting voor de vervaardiging
van minerale wateren, 1 broodfabriek, 1 electrisch atelier
en 1 drukkerij), en verder 3 ijsfabrieken (te Probolinggo,
Tjilatjap en Poerworedjo), 3 stoomzaaginrichtingen (te
Pontianak, te Toeal op de Kei-eilanden en te llloe op
het eiland Ceram), 1 zeepziederij en 1 zeep- tevens kaarsenfabriek (te Pekalongan en Toeloeng-Agoeng), 1 sigarenfabriek (te Samarang), 1 fabriek voor de herstelling enz.
van het spoorwegmaterieel der Deli-Spoorwegmaatschappij
(te Medan), 1 steenbakkerij (op het eiland Battam) en ï
drukkerij (te Kotta Radja).
Slechts omtrentöóvan de99 ondernemingen die gedurende
1887 in werking bleven of in werking kwamen, zijn voldoende aanwijzingen ontvangen aangaande de verkregen
uitkomsten. ') In 41 gevallen luiden die berichten in bevredigenden zin. Minder gunstig waren de uitkomsten der 14
overige inrichtingen, inzonderheid van een 5-tal, waarvoor ze als slecht of zeer gering aangeteekend staan.
Opgaven betreffende de aanwending van stoomkracht
bij het fabriekswezen in Indie treft men aan op blz. 160
en 161 hiervóór, zoomede in bijlage LL.
Maten en gewichten. Bij de Indische Begeering is eene
concept-ordonnantie in behandeling tot regeling van den
ijk en herijk van maten, gewichten en weegwerktuigen
en van het onderzoek van gasmeters. Dit ontwerp heeft
niet de strekking om den verplichten ijk in te voeren ,
maar om aan particulieren, in ruimeren kring dan tot
nog toe het geval was, de gelegenheid te openen om
hunne maten , gewichten enz. te laten ijken en herijken.
Het ontwerp werd in de Javasche Courant van 23 Maart
1888 gepubliceerd , opdat ook de openbare meening zicli
daarover zou kunnen uiten. Tevens is ter zake nog het
advies gevraagd van eenige hoofden van gewestelijk bestuur en van de kamers van koophandel en nijverheid.
De opbrengst der ijkgelden beliep gedurende 1887 (volgens voorloopige opgaven) f 3397,49, tegen f 2863,79
(volgens verbeterde opgaven) in 1886.
Het onderzoek naar de maten, gewichten en weegwerktuigen in de landspakhuizen op Java werd door den ambtenaar voor het ijkwezen voortgezet en tevens uitgestrekt
tot de pakhuizen op het eiland Banka. Bij het einde van
1887 waren door hem met dat doel bezocht 828 lands') Onder deze 99 ondernemingen tellen de drukkerijen niet m e d e ,
omdat van de bij deze verkregen uitkomsten niets is gemeld.
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inrichtingen in de residentiün Tagal, Peknlongan , Bagelen,
Kadoe, Samarang en Banka. Ongeveer 2830 particulieren
maakten van de aanwezigheid van dien ambtenaar gebruik
om hunne maten enz. te doen ijken. In hot geheel werden ,
ten behoeve van 3658 belanghebbenden, 33590 voorwerpen
aan een onderzoek onderworpen; daarvan konden, zij het
ook voor een deel na voorafgaande justeering en reparatie,
29 089 den ijk ondergaan, terwijl 4501 stuks moesten
worden afgekeurd.
Voor den dienst van het;ijkwezen werden gedurende
1887 uit Nederland ontvangen verschillende door den hoogleeraar dr. J. A. O. OUDEMANS te Utrecht nauwkeurig
geverifieerde standaardgewichten , waaronder een stel platina-milligramgewichten, benevens een verguld koperen
kilogram, het laatste om te dienen als standaard voor de
gewichts-eenheid in Nederlandsch-Indië. Aan het verzoek om uitzending ook van een nauwkeurig geverifieerden
standaardmeter voor do lengte-eenheid kon voorloopig nog
geen gevolg worden gegeven.
Kamers van koophandel en nijverheid. De kamers van
koophandel en nijverheid te Samarang en Maknsser zonden
nopens hare werkzaamheden over 1887 wederom een verslag in. Van die te Batavia, Soerabaija en Padang werden
geen jaarberichten ontvangen.
Tentoonstellingen. Te B#atavia werd in September 1887
in den plauten- en dierentuin eene tentoonstelling gehouden van voorwerpen van inlandsche nijverheid, uit hout,
bain boe, rottan, hoorn, vezelstoffen en veeren vervaardigd.
Onder de talrijke inzendingen trokken vooral de aandacht
de in do afdeeling Tangerang (residentie Batavia) uit bamboe gevlochten hoeden. De Regeering verleende eenigen
geldelijken steun voor den aankoop van medailles, ter
uitreiking aan de bekroonde inzenders, en stond ook voor
de ten toon te stellen goederen vrij vervoer langs de staatsspoorwegen toe.
Voor de in diezelfde maand te Buitenzorg gehouden paardententoonstelling werden 76 paarden ingezonden.
Verder valt melding te maken van eene in Mei 1887
te Pasoeroean gehouden tentoonstelling van bloemen en
sierplanteu en van eene tentoonstelling van vee en pluimgedierte te Poerworedjo (residentie BageleD) bij gelegenheid
vau de wedrennen aldaar.

Door middel van bekendmakingen in de Javasche Courant en ook op andere wijze stelde de Indische Regeering
particulieren in de gelegenheid om kennis te nemen van
de voorwaarden waarop zij zouden kunnen deelnemen aan
de internationale tentoonstellingen te Brussel en Melbourne
in 1888 en te Parijs in 1889.
Loterijen. In het vorig verslag is reeds mededeeling gedaan van de geldloterij ten behoeve van het Djatigesticht
te Batavia, in het eerste semester van 1887 toegestaan.
Verder verleende de Regeering gedurende dnt jaar nog
toestemming tot het houden van eene geldloterij, groot
f 100 000, ten behoeve van de te Soerakarta op te richten
Fröbelschool. Beide loterijen zijn in Mei jl. uitgespeeld.
In Juni 1888 werd aan het bestuur van het Hulpfonds
van den H. Vinceutius a Paulo te Soerabaija en aan het
bestuur der Bataviasche Ambachtsschool vergunning verleend om ten behoeve van genoemde instellingen geldloterijen te houden, groot respectievelijk f 200 000 en f 100 000.
De groote omvang, dien het debiet van Manilla-loten op
Java verkreeg, heeft der Indische Regeering aanleiding gegeven om bij ordonnantie van 8 October 1886 (Indisch Staatsblad n°. 179) eene verbodsbepaling uit te vaardigen tegen
het te koop aanbieden, het verkrijgbaar stellen en het
verkoopen van loten of aandeelen in buiten NederlandschIndië aangelegde geldloterijen, met uitzondering van de
Nederlandsche staatsloterij. Deze ordonnantie is bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 3 Mei 1888 n°. 12 (Indisch
Staatsblad n°. 126). De verbodsbepaling heeft geen betrekking op premieleeningen, en de vraag is overwogen
of niet iu de ordonnantie eene scherpe omschrijving zou
kunnen worden opgenomen van hetgeen zij onder geldloterijen verstaat, ten einde te voorkomen dat zij ooit op
eene werkelijke premieleening zou worden toegepast, en
tevens dat eene als premieleening vermomde geldloterij aan
de toepassing der ordonnantie zou ontsnappen. Het is echter
niet mogelijk geacht dit denkbeeld op eene bevredigende
wijze toe te passen, zoodat nu in elk voorkomend geval
door den rechter zal zijn te beslissen in hoever er sprake
is van eene premieleening dan wel van eene geldloterij.
De Minister van Koloniën ,
KEUCHENIUS.

