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CURACAO.

GELEIDENDE B R I E F .
Aan den Heer
van de Tweede Kamer der

Voorzitter
Slaten-Generaal.

'S-GRAVKNHAUK , den 16 September

1889.

Ik heb de eer dezen ten gelei Ie te doen strekken van het
K o l o n i a a l V e r s l a g v a n 1 8 8 9 , tot welks aanbieding, overeenkomstig art. (52, lste l i d , der Grondwet,
door den Koning machtiging is verleend. Afgedrukt zijn
tot dusver de hoof Istukken A tot en met H (van dit
laatste alleen de eerste twee afdeelingen) van bat OostIndisch Verslag, met de daarbij be'ioorende bijlagen
(waaronder de k a a r t ) , zoomede de Verslagen betreffende
Suriname en C u r a c i o , liet laatste met de bijlagen. De
overige geieelteu 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

van Koloniën ,

KEUCHENIUS.

Grondgebied en bevolking.

Het grondgebied van Nederlandsch-Indië onderging geen
andere wijzigingen dan die het gevolg waren van het
sluiten van contracten met Benige tot dusver onafhankelijke landschappen in Midden-Sumatra en op Celebes
(Men zie hoofdstuk C , § § 4 , 15 en 16.)
In de onder lit. A hierucMer g( roeg Ie tabellen zijn de
ontvangen opgaven omtrent de uitgestrektheid en het bevolkingscijfer van elk gewest bijeengebracht. In aansluiting aan de gegevens in 't vori;r verslag , loopen de thans
geleverde cijfers over bet jaar 1887. W a t bet zielental der
inlandsc'ie bevolking in de buiten bezittingen betreft, zijn
de — meerendeels slechts op gissingen berustende — opgaven weder óf onvolledig óf eene herhaling van de Instaande r a m i n g e n , zoodat eene totaliseering, ter vergelijking met de over 1886 ontvangen gegevens , weinig waarde
zou hebben. .Meer vertrouvvbaar, zij het ook in mindere
mate wat de resiJentiëu Soerakaria en Djokjokarta betreft,
zijn de opgaven nopens Let zielen tal der inlanders op J a v a
en Madura , bedragende vo' r ultin;o 1886 een totaal van
21716 177 en voor ultimo 1887 een totaal van 2 2 1 3 9 8 2 4 j
alzoo eene vermeerdering van 423447 zielen (of 1.95 pet.),
waarin dhmaal alle gewesten in meerdere of mindere mate
deelen.
Aan niet-inlanders telde men bij het einde van 18H7,

buiten bet peraoneel van leger en vloot: op Java en Madura

290 419 en in de buitenbezitiingen 207 955 zielen (zijnde
'.i()36 e.i 14 627 meer dan op ultiioo 1886), welke totalen ,

naar gelang deze niet-inlanders van Westenene dan wel
van Oostersche afkomst waren , verdeeld waren als v o l g t :

ZIELENTAL

JAVA EN MADURA.

BüITENBEZITTINGEN.

1K36.

1886.

TOTAAL.

DER A'IET-IN'LANDERS.

Europeanen en met hen gelijkgestelden a). .

40 3V7

Chineezen

225 573

Arabieren

. . .

12 690

. . . .

2 767

Andere vreemde oosterlingen

.

Te zamen .

1887.
il 038
232 683 !
b)

13 203
2 893 i

1887.

1R8C.

1887.

tam

IOKf-8 1

50 792

52 530

170 437

183817 !

396 010

416 500

6 293 ;
6 947

18826

19 498

9 083

9 840

207 955 .

474 711

498 374

6 130 i ,
| *]
6316

|

281383

290 419 |

193 328

a) Onserekend het Europeesch gedeelte van leger en vloot.
b) Ongerekend de Arabieren in de vorstenrijken op Bali en Lombok.

II.

Opperbchccr.

van dienselfden dag (Indisch Staatsblad 1888n' 161)werd

uit 'slands dienst verleend, niet ingang van 5 Juli 1889.
Dit besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit d 1.1 J u l i
1889 ii°. : J 0. In de twee opengevallen plaatsen werdvo rzien bij do Koninklijke besluiteu dd. 6 en 19 Juli 1889
n°. 17 en 1 4 , door de bennen.ing tot leden van den Raad
Bchtereenvolgens van de henren IJ. C. KBOBSBN , tot dusver
gouverneur van Sumatra's W e s t k u s t , en W . I'. GKOKNEVEI.UT, tot dusver directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid. Het college is nu samengesteld sis v o l g t :

deze be.stuursverwisseling ter kennis van het algemeen
gebracht.
Tot vice-president van den Baad van tfederlau Iscb-IndiB ,

vice-president, de heer j h r . C. 11. A. VAN DER W I J C K ;
Ie ien : de heereu A. PIILMJS VAN DEK HOEVEN , mr. J .
II. BEHGSMA , K C. KBOBSBN en W . I'. GKOBNBVBUJT.

Den 29sten September 1888 g i n g het bestuur over Ne ïerlandsch-Indië uit handen van den Gouverneur-Generaal
O. VAN RERS , die verzocht had van dio waardigheid ontheven te worden (zie vorig verslag bis. 1 ) , over op den
heer

mr. C. 1'UNACKBR

HORDIJK , laatstelijk

's Konings

Commissari* in rle provincie Drenthe. Dij eene proclamatie

in de plaats van den leer II. M. ANDHKK WII.TENH , d i e ,

na op zijn verzoek bekomen eervol ontslag uit 'slan.ls
dienst (Koninklijk besluit dd. 18 Januari 1889 n°. 18),
den Uden April il. dat ambt ned rlegde, werd bij 'sKoninga
besluit dd. 8 Mei 1889 u*. 17 benoemd de heer j b r . C. H.
A.

VAN DRK W I J C K , lot dusver lid in het college

Ge-

durende den tijd dat in bet ambt niet door den Koning
was voorzien, w e r d . ingevolge eene opdracht van den
Gouverneur-Generaal (art. 12 van het Regeeringsreglement),
het virc-pre.-idiutn waargenomen deur bet >>u lste l i l in
benoeming van den Raad, den heer L. J . J . MIUIIIEI.SKN .
Aan den neer MlOBli i S U werd, overeenkomstig een door
hem aan den Gouverneur-Generaal ingediend verzoek • .
15 Mei j l . , bij Indisch besluit v;.n 16 Mei 1889 n°. 1 8 ,
onder nadere goedkeuring des Konings, een eervol ontslag
Handelingen d o ' BtatSfHGeneraal. Bijladen. 1R89-1890.

Een der twee wegens ziekte eervol van hunne betrekking
ontheven leden van den Baad, die zich onder genot van
wachtgeld in Europa bevonden (verg. vorig verslag, blz.
2), de beer mr T. li. OKR KINDEUKN , u ingevolge zijn
verzoek bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1889 n°. 26
eervol uit 's lands dienst ontslagen.
C.

Mcdcdecllngcn van staatkundigen en
algcmeencn aard.
§ 1.

Betrekkinyen

met het

buitenland.

De bestureu der Straits-Settlements en van Laboean
bloven den uitvoer van buskruit en vuurwapenen naar ons
gebied verbieden, en ook de sultan van Djohor(Malakka)
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vaardigde zoodanig- verbod uit. Onze bemoeiingen o m ,
in het belang van eene afdoende werking van het in de
Strnits geldende verbod, de Portugeesche bezittingen op
Tiinor weder voor den invoer van oorlogsbehoeften gesloten
te krijgen (zie de twee voorgaande verslagen), zijn slechts
in zoover geslaagd . dat de invoer van »goperfectionneerde
vuurwapenen " door de Portugeesche Regeering verboden
werd bij eene verordening van 28 Januari j l , welke tevens
een verbod bevatte tegen den uitvoer uit Ti mor Diliy van
buskruit en vuurwapenen. Van dit laatste verbod waren
uitgezonderd »geperfecti3nneerde vuurwapenen", voor zoover zij werden uitgevoerd naar niet tot onze bezittingen
behoorende havens.
Nadat door tusschenkomst van het Bestuur der StraitsSettleinents de aanhouding verkregen was van een uit onze
bezittingen naar Perak ontvluchten misdadiger, heeft de
Indische Regeering zich, op den daartoe door gemeld Bestuur te kennen gegeven wenscli, bereid verklaard (Januari jl.) om welerkeerig ook gevolg te geven aan uitleverings-aanvragen, die door de autoriteiten te Singapore ton
behoeve van Perak en andere beschermde inlandsche staten
op Malakka bij onze autoriteiten worden overgebracht,
altij 1 voor zoover de voor Nederlan Isch-Indië omtrent dit
onderwerp gel lende regelen (Indisch Staatsblad 1883 n°.
188) de uitlevering toelaten.
Naar aanleiding van een door den Britschen consul te
Batavia aan de Indische Regeering overgebracht verzoek
van het Bestuur der Straits-Settlements om gedurende
eenige maanden de beschikking te erlangen over een d e kundigen ambtenaar, ten behoeve van een in Perak in te
«tellen onderzoek naar de mogelijkheid om artesisch water
voor de sta 1 Telok Anson te verkrijgen , werd hij een
Indisch besluit dd. 16 April jl. een der ingenieurs van het
mijnwezen in Nederlaud>ch-Indië gemachtigd om zich voor
gemeld doel derwaarts te begeven , met behoud van zijne
betrekking en inkomsten.
He f bestuur van Serawak bleef met onze autoriteiten in
de Westerafdeeliug van B.)rneo samenwerken tot handhaving van rust en orde aan de grens.
Van de door de Britsche Regeering in den loop van
1888 achtereenvolgens met de British North-Borneo Conipany , den radja van Serawak en den sultan van Broenai
gesloten overeenkomsten , waarbij de door hen beheerde
landstreken onder Britsch protectoraat worden geplaatst,
werd in Februari jl. van wege die Regeeri:;g aan de onze
madedeeling gedaan. Over eene regeling der grenzen t u s scheu bet dientengevolge onder Britsch protectoraat g e komen gedeelte van Borneo en het Nederlandsen gebied
aldaar zijn onderhandelingen ingeleid. Het ligt in de bedoeling o m , tegelijk met die grensregeling, het sedert
langen tijd aanhangige geschil met de Britsche NoordBorneo-Maatschappij omtrent het grenspunt ter Oostkust
van Borneo tot oplossing te brengen.
Werd in December 1884 van wege de Duitsche Regeering
aan de onze mededeeling gedaan van .Ie inbezitneming
door Duitachland van het noordelijk deel van Nieuw-Guinea
beoosten de grens der Nederlan Ische bezittingen a l d a a r ,
ter gelegenheid van de afkondiging op 4 September 1888
van tëngeland's souvereiniteit over bet oostwaarts van onze
bezittingen gelegen gedeelte van Nieuw-Guinea's zuidkust,
richtte de toen in functie getreden hoogste gezaghebber
(» a lministrator") omtrent deze geza^svestiging eene
medeJeeling aan den Gouverneur-Generaal te Batavia, die
deze kennisgeving r m t een brief van gelukwensching beantwoordde. Namens de Nederlandsch-Indiscue Regeering
zal zoowel aar Br.tsch Nieuw Guinea als aan Kaiser
Wilbelmsland (Dtülsch Nieuw-Guinee) een beleefdheidsbezoek worden gebracht door het schroefstoomschi|) 1ste
klasse de Rv.ytcr, dat hiertoe in April jl. van Batavia
(Tandjong Priok) is vertrokken.
Aan het in 't vorig verslag (blz. 2) aangekondigde
voornemen om voor Ne lerlandsch-Indië toe te treden tot
de internationale u vereen komst van Par.js dd. 20 Maart
1883, ter bescherming fan den mduatrieelen eigendom ,
is in Juli 1888 gevolg gegeven (zie daarover meer in
hoofdstuk F , § 3, oiK'er > IJandels- en fabrieksmerken ").
Door afkondig! ig in het Staatsblad vnn NederlandschIudië (zie n°. 97 van den j a a r g a n g 188K) verkreeg aldaar
verbin lende kracht de ook op de wederzij ische overzeesche
bezittingen en koloniën betrekking hebbende bandels- en
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scheepvaartovereenkomst, den 8sten Juni 1887 tusschen
Nederland en Spanje gesloten.
In Februari jl werd dezerzijds aan het Indisch Bestuur
mededeeling gedaan van de door de Regeering van Siam
getroffen regelingen, vereischt voor de uitvoering van de
op 10 November 18^3 tusschen Nederland en gemeld Rijk
aangegane overeenkomst (Indisch Staatsblad 1884 n°. 11)
tot wijziging, voor zooveel betreft den invoer en den
verkoop van geestrijke dranken in Siam, van het tusschen
de beide landen bestaande tractaat van vriendschap, handel en scheepvaart. De overeenkomst van 10 November 1883
is dientengevolge met 1 April 1889 in werking getreden.
Van de 17 Mogendheden , met wolke consulaire overeenkomsten voor Nederlandsch-Indie gesloten zijn , hebben er
15 tot dusver consulair personeel op één of meer der
voornaamste handelsplaatsen aldaar aangesteld. In 1888
werden weder verscheidene dergelijke handelsagenten tot
uitoefening van hunne betrekking toegelaten, doch allen ter
vervulling van opengevallen plaatsen. In den aanvang van
1889 werd echter het consulair personeel vermeerderd, en
wel te Soerabaija met een consul van Siam, en te Batavia
met een vice-consul van dat rijk, alsmede met een viceconsul van Rusland.
§ 2. Java en

Madura.

Werden gedurende de eerste helft van 1888 de rust en
orde op Java en Madura nergens verstoord, in de maand
Juli van dat jaar braken, zooals reeds met een enkel woord
werd aangeteekend in eene noot op blz. 3 van het vorig
verslag, in de residentie Bantam — en wel te Tjilegon
(hoof Iplaats der afdeeling Anjer) — ernstige ongeregeldheden uit.
Genoemde afdeeling i s . evenals het ge.ieele noordelijk
gedeelte van het gewest, bewoond door eene gemengde
bevolking, welke sedert de opheffing van het voormalig
sultanaat van Bantam steeds door een minder gunstigen
geest jegens het Gouvernement bezield is geweest, en was
dan ook herhaaldelijk bet tooneel van min of meer b e langrijke pogingen tot verzet tegen de gevestigde orde
van zaken.
Ouder deze bevolking, van oudsher als zeer fanatiek
bekend , hadden de godsdienstige secten of devotiën , als
de » naqsabandyah" en de » qadiryah-naqsahandyah", tal
van belijders gevonden, zelfs onder de inlandsche ambtenaren en hoofden, welke belijders, ingevolge een der
stelregels dier secten, blinde gehoorzaamheid verschuldigd
zijn aan de leeraren (» goeroe's" of » kiai's"), en niet
wor :en aangenomen dan na een eed van volstrekte g e heimhouding te hebben afgelegd.
Van deze omstandigheden i s , gelijk later bleek, —
waarschijnlijk in opvolging van de inblazingen van een
tegen het laatst van J u n i 1888 we Ier naar Mekka teruggekeerden sjech , HADJI MARDJOEKI of MARZUQI , geboortig

van T a n a r a , die in 1887 uit .Mekka naar Bantam was
overgekomen, — g e ' r u i k gemaakt om eene krachtige pog i n g te wagen ten einde een nieuw Mohammedaanseh rijk
te stichten. Het is bekend geworden dat niet alleen in de
afdeeling Anjer, doch ook in de afdeeling Serang en wellicht elders, reeds van het najaar van 1887 af door de
voornaamste goeroe's van tijd tot tijd vergaderingen waren
gehouden, zoo onderling als met hunne leerlingen en aanhangers , ten einde een gemeenschappelijk optieden voor
te berei len , van welke vergaderingen , gedeeltelijk door
de medeplichtigheid, ge leelielijk door het plichtverzuim
\ a n de inlandsche ambtenaren , het bestuur es en wel geheel
onkundig is geldeven. De bedoeling was om , na het uitmoorden van de Europeanen en ook van de inlandsche
ambtenaren , voor zoover die zouden gebleken zijn ons
bestuur getrouw te willen blijven, den kiai HADJI IS.MAIL
uit te roepen als vorst van het te stichten Moslimsen r i j k ,
hoewel als het hoofd der samenzwering of althans als leider
der uitvoering beschouwd moet worden de kiai HADJI
W A S I D , uit de kampong Bedji in de nabijheid van Tjilegon.
Het vervroegen van het tijdstip waarop de onlusten zouden uitbreken, is oorzaak geweest dat de plannen der
samenzweerders alleen in de afdeeling Anjer tot een begin
van uitvoering zijn gekomen. Hoewel in verschillende
aesaa'a der afdeeling Serang de kiai's met hunne moerids
(leerlingen of aanhangers) zich gereed hielden om de g e westelijke hoofdplaats (Serang) aan te vallen, hebben zij
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daarvan afgezien toen de bende muiters, die van Tjilegon
reeds derwaarts op weg was, door de in allerijl van Serang
afgezonden militairen uiteen gedreven en denzelfden dag
ook de komst van troepen uit Batavia bekend geworden ffll
In den nacht van 8 op 9 Juli 1888, toen toevalligerwijs
zoowel de assistent-resident als de hein toegevoeg ie adspirant-controlour van Tjilegon afwezig waren (zij hadden
zich daags te voren voor dienst/.aken op reis begeven en
den nacht te Anjer doorgebracht, waar toen ook de resi
dent zich bevond), en terwijl liet eerste mlandsch hoofd
der afdeeling (de zelfstandige patih van Anjer) wegens
ziekie zich te Serang liet verplegen, werden de onge
regeldheden aangevangen met een aanval op de woning
van den klerk ten kantore van den assistent-resident,
welke beambte — eenige uren later door de muiters af
gemaakt — toen slechts verwond werd. In den vroegen
ochtend van den 9den werd bet oproer voortgezet, nadat
het aantal der muiters aanzienlijk versterkt was door
lieden uit de kampongs buiten Tjilegon. De woning van
den assistent-resident en die der overige Kuropeesche
ingezetenen en van de meeste inlandsche hoofden werden
aangevallen en de bewoners meerendeels vermoord ' ) ,
terwijl het huisraad werd vernield. De kassen van den
ondercollecteur en den zoutverkoon; akhu'smeester werden
geplunderd , de telegraafdraad naar Serang afgesneden en
de gevangenis opengebroken, waarna de ruim '20 g e 
vangenen , waaronder het kort te vuren tot dwangarbeid
veroordeelde onderdistrictshoofd va:i Merak, zich bij de
opstandelingen voedden.
De assistent-res'dent ontving te Anjer reeds spoedig een
zeer onvolledig bericht van den nuc.Ltelijken aanval op de
woning van den klerk , waarop hij , zonder den naar de
afdt-elmg Tjilingin doorreizeuden resident te vergezellen
(alleen de adspirant-controleur g i n g met den resident
mede om dezen tot aan de grens uitg.de de te d en), <.nmiddellijk de terugreis naar zijne standplaats aanvaardde,
in den waan verkeerende dat slechts een gewo 'ii misdrijf
■was voorgevallen. Onderweg werd hu.n echter reeds bericht
welk een omvang bet oproer had verKregen en vernam
hij liet lot dat zijn gezin getrollen had. N etteinin zijn
weg vervolgende , ook nadat hij dicht bij Tjilegon eene
bende muiters bad ontmoet en in 't voorbij rijden door
eene lanssteek in de borst was g e t r Hen geworden, vond
hij zijne woning in handen der opstandelingen , waarop
hij zich naar de woning van den afwezigen | atih begaf.
Weldra werd hij aldaar door de muiters achterhaald en
na krachtigen tegenstand om het Utren gebracht.
IntnaKhen had een van Tjilegoi afgezonden bode be
richt van bet voorgevallene te Serang aangebracht, waarop
zoodra mogelijk een detachement van de bezetting aldaar,
sterk 28 m a n , onder commando van den Isten luitenant
C. D. J. VAN DEK S T A R , en begelei 1 door den regent en
den controleur van Serang, naar bet tooneel der o n g e 
regeldheden oprukte. Op l'/j paal afstands van Tjilegon
stuitten deze militairen op bet gedeelte der opstai.delingen
d a t , zooals reeds gezegd , naar Serang op weg was. De
bende bestond uit ongeveer 300 met klewangs en pieken
gewa penden , die het detachement den doortocht trachtten
te beletten , doch zich terstond verspreidden na tWOS sal
vo's, waardoor 9 hunner doodelijk getrollen en 11 gewond
werden, van welke laatsten er nog 'i aan hunne wonden
stierven. Te half vijf uur '■ namiddags van dienselfden dag
(den 9den) kwam het detachement zonder verdere stoornis
te Tjilegon aan en legerde zien in de gevangenis , waar
de ontkomen mevrouw DUMAS met nare drie kinderen en
de drie ontkomenen uit het ge>.i:i van ÜACIIET in veilig
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heid werden gebracht. Het bleek dat de plaats door do
bevolking gmotendeels verlaten w a s , en de oproerlingen
dadelijk na de komst van bet detachement naar alle zijden
een goed heenkomen hadden gezocht.
In den voormiddag van den lO.len Juli keerden via
Anjer te Tjilegon terug de aspirant-controleur en de patih ,
vergezeld van den wedono van Anjer en diens oppassers,
een vijftal andere aldaar aanwezige inlandse!e hoofden,
een Kuropeesehen ingezetene van Anjer en eenige inlandsche
vrijwillige»! in 't gebeid 1G portooen, die overal , waar
zij k w a m e n , het kampongvolk hadden zien vluchten, en
dan ook geen moeilijkheden haddon Ondervonden.
Door de van Anjer aangekomen hulp f enigermate ver
sterkt , verliet nu een gedeelte van het detachement de
gevangenis om het bloedig tafereel nauwkeuriger op te
nemen en de lijken , voor zoover reeds gevonden , te be
graven. De familieleden van den patih werden tevens op
gespoord en in de gevangenis in veiligheid g e b r a c h t ,
waar weldra ook de vrouwen en kinderen der overige
inlandsche hoofden bescherming kwamen zoeken.
Keeds weinige uren nadat de bij den wanrnemenden resi
dent te Serang ontvangen tijdingen naar Batavia waren overgeseind , werd vanMaar afgezonden betgebeele 9de bataljon
infanterie met bet noodige personeel voor den geneeskun
digen dienst en d i administratie, zoome Ie het 3de velileskadron cavalerie s j . De cavalerie aanvaardde den maraefa
van Batavia naar Serang den 9den Juli des namiddags
om vijf u u r , terwijl een u u r later de infanterie enz. per
spoor naar TandjongPriok vertrok om met een g e h u u r d
stoomschip van de Nedenandsch-lndische Stoom va art maat
schappij naar de op o" paa! van Serang gelegen zeeplaats
KarangAntoe te worden overgebracht. In den namiddag
van den lOden bereikte de cavalerie S e r a n g , waar dien
ochtend ook de resident van zijne inspectie was terugge
keerd , laatstelijk komende van Pandeglang. Van de niet
zonder buitengewoon oponthoud te Karang Antoe gelande
militairen — voor het grootste gedeelte mede nog in den
laten namiddag te Serang aangekomen — werd na ecu
korten rusttijd één der compagnieën , waaraan de coutroleur van Pandeglang werd toegevoegd, doorgezonden naar
Tjilegon. Het Was één uur in den nacht van 10 op 11 Juli
toen deze eerste troepen versterking te Tjilegon vencbeen.
lu den voormiddag van den Uden kwamen vervolgenaal
daar ook de resident en de majoor-commandant, 's uamiddags en 's avonds nog gevolgd door epn deel der cavalerie
en door nog één compagnie van het 9de bataljon. Het te
Tjilegon aanwezige detachement van de garnixoenscompagnie van Serang keerde dienzelf.i.n d a g naar de hoofd
plaats terug. De den 9den met dit detachement van Serang
gekomen controleur werd door den resident tijdelijk belast
met de functiën van assistent-resident te Tjilegou.
Met de komst der troepen was aan den opstand een
einie gekomen. De meesten van hen die aan de Tjilegonsche gruwelen hadden deelgenomen keerden naar hunne
kampongs t e r u g en de leiders met hunne getrouwste aan
hangers verspreidden zich in verschillende richtingen ten
einde aan de vervolging te ontkomen. De taak tier mili
tairen hee:t er zich dus toe bepaald het bestuur in staat
te stellen de herstelde rust te bevestigen , de reeds spoedig
bekend geworden schuldigen in hechtenis te nemen en
verder eene krachtige en onverpoosde vervolging in te
stellen naar de voortvluchtige aanvoerders. Deze werden,
met uitzondering van t w e e , die aan alle nasporingen wis
ten te ontsnappen 3), achtereenvolgens ontdekt en niecrendeels, daar zij zich niet goedschiks wilden overgeven,
neergeschoten. Dit geschiedde ook met de tvnw hiervóór

') In 't gehad werden te Tjilegon of in de nnlejluid van die plaats nemend onderdistrictshoofd van Merak , de hoofcloppasser van den
door <le oproerlingen 8 Kurop.anen en 10 M a n d e n vermoord en "2 ] assisti'nt-ieiident, een bediende van den patih, een bediende van
Europeanen en 1 inlander verwond. De vermoorde Europeanen waren : het onderdNtriitshoold van Krapijak , en «en inagang van bet onderde assistent-resident J. II. II. UunnKLs , zijne echtgcnoote en hunne districtshoo.d van ltodjonetjoro. Verwond werd ccne inlandsehc
twee dochtertje», de hooger bedoelde klerk II. F. DUMAS, de zdut- vrouw , bediende in het gezin van DVMAS.
De te Tjileg >n gevestigde Chineezen werden ongemoeid gelaten.
verk.ioppakhuismeestcr U. B A C U E T , zoomedc de ccist kort tijdeh|k
■) De infanterie was sterk 18 officieren en 511 minderen, de
te Tjilegon werkzaam gestilde b>orineester hjj het mijnwezen J .
cavalerie 4 otticieien en 81 minderen , terwijl het verdere personeel
GKOSDHOCT en diens cehtgenoote. De aan het hloedhad ontkomen
bestond uit 1 oftieier van gezondheid met 8 minderen van het
Europeanen waren de echt jenoote van den klerk DDMAS, hare drie
kinderen en verder drie knul. ren die zich ten huize van den vermoor hospitaalpersoneel, 1 luitenant-kwartieriueester met 1 schrijver, en
300 dwan-.ari eiders. Al» commandant der troepen in Itantam trad
den zoutverkooppakhuisuieester hadden hevonden tznne doeliter, een
op de bataljonscommandant, de majoor H. J. A. EICUHOLTZ , die
neef en eene nicht). Alleen mevrouw DUMAS en haar jongste zoontje
als zoodanig ook de beschikking kreeg over het garnizoen te Serang,
hadden verwoi.dingen bekomen , waaraan het kind sedert te Serang
organiek sterk 3 officieren en 100 minderen.
bezweken is. De 10 vermoorde inlanders waren : lut distrietshoofd,
de ondercollecteur, dien» zoon , de djaksa , de cipier, het waar') De kiai's I I A D J I ABDOEL H A L I H en H A D J I S A F I O E D I N .
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reeds vermelde hoofdleiders, de kiai's HADJI ISMAII. en
HADJI WASI» , die , na eene hardnekkige vervolging , den
Uton Augustus in ilc afdoeliog Tjiringin nabij dn dessa
Boe moer aan de Peperbnui, vergezeld van ongeveer twintig

getrouwen, door eene militaire patrouille onder kapitein

A. A. VEENII; i/.EN , waarbij zied de assistent-resident van
Tjiringin bevond , werden achterhaald, in het daarop ge
volgd gevecht, waarbij genoemde kapitein en drie minderen
licht gewo'id raakten, werden beide kiai'.s un elf man
hunner bende gedoo 1 ' ) ; de overigen werden eenige dagen
later achtereenvolgens gevangen genomen. Inmiddels bed

de directeur Ten binoenUuidecn hertuur J. M. VAN

VLEUTEN,

die door de Kegeering in commissie naar Bantam was
ge/ouden te i einde aldaar de noodige maatregelen te
nemen of voor Ie stellen, zich , in overleg met oen resi
dent , bezig gehouden met de reconstructie zoowel van
bet ;■'. iropeeaoii als van het Lnlandsch bestuur in de af-

deeling Anjer. De verwoorde ambtenaren en hoofden werden
ten ipoedigate vervangen, en zij, wier handhaving in de
afdjeli. g Anjer om du eene uf andere re len min der wensohe1'jk was gdUleken, Laar andere gedeelten van bet gewest

verplaatst.
Toen uu de geregelde werking van het bestuur weder ver
teken! «raa en nagenoeg al de hoofdleiders der oproerige bewegiug gedood of op andere Wij/.e onschadelijk gemaakt
■waren, kon tot terugroeping van bet grootste gedeelte der
naar Bantam gezonden troepenmacht besloion worden, i'aar
het wenachelijk werd gea:.-!it het 9de ' ataljon in zijn geheel
naar Batavia te doen terugkeeren, werd besloten als tijde
lijke versterking der in Bantam organiek bebóorende troepen
(de garnizoenwom;iignie van Serang) naar dat gewest te
dptachearen eeie aa:t de korpsen in de 1ste militaire atdeeling van Java te ontl«enen troepenmacht van 4 oliicieren en 150 miuderen , uitmakende eene compagnie van
het 11de bataljon. Van de in Bantam aanwezige cavalerie
behoefde voorfoopig slechts 1 peloton achter te blijven,
■auwugesteld uit 1 officier eu 3d miuderen. In de eerste
dagen van Augustus kroeg die troep*nverwisseliiig baar
besla.,'-. Vnn de tdoelde compagnie infanterie werd het
gros te Tjilegon gestatio>ine<rd en verder een detachement
geplaatst bij ieder der assUtent-wedono'a van Bodjonegoro
en Belagendoeng (respectievelijk op 5 en 'J paal afstand
van Tjilegou), terwijl ook nog — echter sleclits tot in
de tweede helft van September — eenige militairen ge
detacheerd bleven te Anjer tot bescherming van het
kustlicht-etabliseeinent :).
in het l elang eener spoedige beëindiging van het
Strafproces tegen de in hechtenis zijnde deelnemers aan
den opstand , werd bij gouver' - "" 1 " -^besluit van 2i Au
gustus 1883 i.°. '22 een lid *an den raad van justitie te
Batavia in commissie nrteh1 om iu Bantam ais buiten
gewoon omgaand rechter op te tredeu. Weinige dagen
later (3 September) giog nat gewestelijk bestuur van
Bantam in andere handen over . daar de ticularis reeds in
Juli tervol ontslag uit 's lands dienst had gevraag I , betw e k hem bij gouveruementsbesluit van 28 Juli 1888 n°. 11
met ingang van 2 September was verleend. Tot zijn verva: ger was bij betzelfde besluit benoemd de resident der
Laiupongsebe Districten , di* door vroegere betrekkingen
niet personen en toestanden i i Bai tam vertrouwd was s).
') Hij <le vorige arrestaties waren in 't geheel 8 opstandelingen
dii' zich niet 'joedsi hiks wlMfil overgevea, neergeM-laiti n. Aan o n a '
zijde waren bij die gevallen raa verzet gewond geworden Ma
labMdach hoofd en twee maa dof cavalerie.
s
) Nadat in 't laatst van Octobcr 1888 de achtergebleven cavaleiie
het gewest verla'en had en in Februari 188'.l de genoemde wacht
posten war n opgeheven, werd bet in Haait daarop raadzaam geaclit weder ceuL'e tr■« ji>'ii. erste,-k:ng te ontbieden niet het oog op

onthullingen nopens kwaadgexinde voornemens in de at'decling Beraag,

De in Bantam in commissie geweest zijnde directeur van
binnenlandsch bestuur verliet het gewest in den loop van
September.
Slechts die opstandelingen die geacbt konden worden
een werkdadig aandeel te hebben gehad in de moorden
en plundering op 9 Juli werden strafrechtelijk vervolgd,
terwijl zij die te. beschouwen waren ais uiedegesleept door
de kiai's (en deze maakten verreweg het grootste gedeelte
der deelnemer! uit) ongemoeid werden gelaten. Van de
204 personen dia alzoo voor het omgaand gerecht terecht
stonden , werden 94 vrijgesproken , en van de overigen iu
het begin van dit jaar 107 ter dood veroordeeld. In revisie
werden vai deze doodvonnissen 100 bekrachtigd door bet

Hooggerechtshof en daarna door den Gouverneur-Generaal

van liet fiat executie voorzien 4).
Onder hen , die door het omgaand gerecht waren vrij
gesproken , bevinden zich tal van perponen, ten opzichte
van wie wel is waai' het rechtsgeldig bewijs niet was ver
kregen , vereiseht om over hen eene reroordeeling uit to
spreken , maar van wie bet toch met genoegzame zeker
heid bekend was geworden dat zij een werk aam aandeel
hadden genomen l.etzij aan het oproer, hetzij aan de voor
bereidingen daartoe, en wier verder verblijf in de residentie
Bantam geacht moest worden voor de naaste toekomst
bepaald gevaar op te leveren voor de orde en rust in dat
gewest. Deze personen, evenals verscheidene andera, die
niet hadden tcrecbtgestean, allen te samen 88 in getal,
werden door de Indische Begeering bij politie! en maat
regel op verschillende plaatsen buiten Java en Madura
geïnterneerd 5'.
Zoo aanvankelijk door ondervraging van enkele der
schuldigen de indruk werd verkregen dat, behalve fana
tisme, ook ontevredenheid over eenige bestuurshandelingen
en over den druk der belastingen eene voorname oorsaak
was van de bloedige rustverstoring toTjilegon, die indruk
moest, zooals uit het voorafgaande valt aftoleiden, plaats
maken voor e d r nadere meer volledige onderzoekingen
verkregen overtuiging dat de rust*erstoring uitsluitend
beraamd en voorbereid is door godsdienstijveraars. Wel
hebben dezen, o:n enkelen hunner volgelingen te over
reden, wellicht, gewezen op de belastingheffing waaraan
zij onderworpen waren en hun voorgespiegeld i.at in bet
te stichten MosUmsch rijk geen belastingen zouden be
hoeven te worden opgebracht, doch bet is voldoende ge
bleken dat fanatisme de eenige drijfveer is geweest.
Niettemin is na het herstel der rust door bet bestuur
er naar gestreefd om door verlaging van den aanslag der
belastingen (de landrente was in 1888 reeds aanzienlijk
verlaagd) als anderszins de toestanden in de residentie
Bantam te verbeteren, welk streven tot dusver de g e weuschte uitwerking niet heeft gemist. Enkele maatrege
len , zooals eene verbetering van de positie der dorpshoofden
te Tjilegon in functie, eerst tijdelijk, en later, ingevolge gouvernementsbesluit dd. 9 November 1888 n°. 3 6 , definitief.
De patih van Anjer, wiens diensten in de laatste maanden uit
sluitend gebezigd waren in het belang van de voorloopige instructie
der strafprocessen , terwijl zjjne overige functiën werden waurgcnoim n
door den patih van Serang, werd in Januari jl. voorgoed door
laatstgenoemde vervangen.
A

) Al de ïoo ie r dood veroordeelden hebben gratie gevraagd. Voor

89 hunner liee.! de (iouveriieur-Ci neraal de aoodntraf veranderd in
dwangarbeid voer twintig of vjj!tien jaren, doch de verzoeken van
de 11 anderen zijn van de band gewezen, namelijk i:i de eerste dagen
van Juni jl. die van 5 en in liet begin van .lulï die van nog <>. Op

ir> Juni zij" dientengevolge te Tjilegon reeds r> dnodvonnJnMn vol
trokken , zonder dat er by die g> Icgenheid iets bijzonders is voorgevaUm. hTopeni de ezeentte der e> andere niet-gegratieerdea is hier
te lande nog | ■ ."i bericht oatvaag n.
Onder de gegratieerdea bevond rieh ook de weduwe van den op
17 Juli 1888 te Serang door een sc'iildwa bt gedoodea m deaanlegxer van dea opstand H A D J I ISKAK , met naiae N . n i KAMSIDAH,

ca valer e van 16 niai onder een officier en 1 officier en 60 minderen
di r iut'ant.r.e , deze hltlMW weder ontleend aan korpsen in de 1ste
nul t:dre afdccling van .lava De gedane nieuwe arrestaties in Serang
liepen zonder rustverstoring at.

welke vrouw ter dood veroordeeld «raa in.dat zij niet de voor
nemens der oproerlingen bekend 11 geweest BB —■ ZOOafal voldoende
gebleken is - zich ook op 9 Juli onder hen bevonden heeft. Of
schoon zjj door velen bassnonad •refd als de moordenares van
mevrouw QVBBZL*, beeft de (;.iiivern<'ur-(ieuenial cvi nwel niet
geaatnaM ook haar lijfsgen.-.de te ■eaeakea, oaadat de rechter, h(j
gemis aan wettige bewfji ..iiide'en, baar van het misdriji'van moord
uitdrukkelijk he, ft vrijge> anken.

3
) Aan het ho.ifd der ■ Mfollag Anjer, in plaats van den ver
moorden assistent-resident, is mede opgetreden een imager in liantam
gediend hebbende ambtenaar, laatstelijk assistent-resident van Soemcdaug [I'rcangcr UeguntscUappcn!. Deze trad reeds den 17dcn Juli

5
) Het laatst- i\or Ia !is lic liesluiten tot irdeinecring, waarop de
hierboven verstrekte opgaaf b. trekking heeft, is van 18 Juni 1889
n". 1. Het liet zich verwachten dat nog and ie dergelijke besluiten
zouden velgen.

waar vele geestdrijvers Int schenen te betreuren dat men op 9 Juli
1888 werkeloos bad moeten blijven. Dientengevolge vertrokken op

12, ï.'s en ït Maart 1889 bCJ gedeelten aaar Beraag eest detachement

Bijlage C.
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en eene versterking der politieruiddelen in het gewest,
maken nog een onderwerp van onderzoek uit. Over een
reeds genomen maatregel, die den stoot kan geven aan
het ontluiken iti Bantam van de peperteelt als volkscul
t u u r , zie men de rubriek » Iulandsehe l a n d b o u w " in
hoofdstuk O van dit verslag.
Spoedig na hot voorgevallene te Tjilegon, zonder d a t
evenwel tot dusver van eenig verband daarmede gebleken
i s , kwam aan het licht dat ook in Midden- en Oost-Java
pogingen werden beraamd om de gevestigde orde van zaken
omver te werpen.
In de tweede helft van Juli 1888 vernam het gewestelijk
bestuur van Soerakarta van verschillen ie zijden, dat ook
in dat gewest eene ongewone beweging op Mohamrnedaansch godsdienstig gebied viel waar te nemen , doordien
tal van geestdrijvers onder de bevolking leerstellingen verkondigd hadden , welke de omverwerping van het bestaand
gezag en de stichting van een nieuw zuiver M"slimsch
rijk beoogden. Keeds waren enkelen hunner gevat, toen
zich in de eerste dagen van Augustus een gewezen a m b tenaar van den Soesoehoenan bij het bestuur aanmeldde
met de mededeeling dat die agitatie zich ook over de residentien Madioen , Kediri en l'asoeroean uitstrekte, en dat
zekere DJASPANI in de afdeeling Blitar (residentie Kediri)
opstand verwekken en met zijne volgelingen van daar over
Ponorogo naar Soerakarta oprukken wilde.
Dit bericht bleek bij onderzoek juist te zijn en stelde
de betrokken ambtenaren in gemelde gewesten in staat
om door arresteering van de hoofdaanleggers en hunne
nog weinig talrijke volgelingen de evenzeer tegen het
Europeesch gezag als tegen de inlandsche rijken Djokjokarta en Soerakarta gerichte voornemens, nog vóórdat
daaraan een begin van uitvoering was gegeven, geheel te
verijdelen. Aan het hoofd der samenzwering stond , althans
in n a a m , AMAT MOEKIAR uit Toeloeng Agoeng ( K e d i r i ) ' ) ,

een bekend godsdienstleeraar , die twee zijner voornaamste
vertrouwelingen, vroeger gewone dessalieden, de reeds
genoemde DJASPANI in Blitar en zekeren AMAT SAHODO in

Ponogoro (Madioen), had aangewezen om in een zuiver
Islamitisch rijk , dat ook de vroegere vorstenlanden Madioen
en Kediri zou omvatten , eene hoofdrul te vervullen. Bii
de arresteering van deze personen en van esnige raddraaiers
in Soerakarta (die waarschijnlijk allen in onderling verband handelden) 2J werden wel veel djimats (toovermiddel°n), doch wapens slechts in zeer geringe hoeveelheid
aangetroffen. De bevolking, bij wie de plannen en verwachtingen dezer geestd rij vers nagenoeg geen instemming
hadden gevonden , evenmin als bij de inlandsche hoofden ,
bleef bij de door het bestuur genomen maatregelen volkomen rustig, hetgeen echter niet belette dat onder de
Europeanen in Midden- en Oost-Java, nauwelijks bekomen
van den indruk der berichten omtrent de moordtooneelen
te Tjilegon, aanvankelijk groote ontsteltenis heerschte.
Met de evenledoelcle woelingen waarschijnlijk niet in
eenig verband staande, doch overigens daaraan nauw
verwant wat aard en strekking betrof, was ee:i voorval,
dat in de maand October 1888 in de residentie Soerakarta
plaats greep.
Zekere

IMAM

R E P J O , een

geestdrijver

uit

de

dessa

Girilajoe, welker inwoners met de bewaking van do graven
van het Mangkoe Negorosche Huis zijn belast, had , na
eenigen tijd in de afdeeling Ngawi (Madioen) in g o d s dienstige afzondering to hebben doorgebracht, gedurende
') Deze AMAT MOEKIAR ZOU in (ten laatstcn lyd in aanraking
hebben gestaan met handlangers van den in 1883 (zie het verslag
van dat jaar blz. 2) naar Meaado verbannen Djokjoselien pmgeran
SOEIUC'NU NdALOfiO, die door sommigen als de ziel van de tjjdig
gefnuikte beweging in Midden-Java wordt beschouwd. Ook w e r d ,
bch live aan etteiykc ontevredenen in de Vorstenlanden, een kwade
invloed toegeschievcn aan een in het voorjaar van 1S8.S in de residentie BatStril uit zijne gevangenschap ontsnapten en sedert in
Midden- en Oost-Jav.i roadfeswOfTCB hebbende Soloschcn gecstdrpver (den in het verslag van 1886, blz. 2 , bedoelden raden SOSRO
W I D J O J O ) , die iu Januari jl. te liondowosso in IJezoeki weder
gevat werd.
*) Aanvankelijk waren in de genoemde gewesten ook talrijke
volgelingen der aan'.eggers in hechtenis genomen, doch deze konden
voor liet meerendecl, nadat z(J in verhoor waren genomen, weder
worden vrijgelaten, ouulat liet bleek dat zn zich hadden laten misleideu en verder geen schuld hadden.
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ongeveer eene maand een zeker aantal volgelingen door
godsdienstig* opwinding in zoodanigen staat van g e e s t verbijstering gebracht dat zij zonder aarzeling gehoorzaamden aan een in October door hem p;egevci\\ bevel o m ,
gezamenlijk met vrouwen on kinderen, op te trekken naar
een te Srikaton — op eenige uren afstands van de hoofdplaats Soerakarta — gelegen lustverblijf van het hoofd
van het Mangkoe Nogorosche gebied. Zijn — slechts aan
enkelen hunner bekend — voornemen was om van daar
uit een op-tand te beginnen tot zuivering van den godsdienst en vervolgens tot Ketonggo onder Ngawi door te
g a a n , welke plaats do zetel van het te stichten Moslimsch
rijk zoude moeten worden. De afsluiting van het buitenverblijf werl door IMAM KKDJO en zijne medge/.ellen verbroken en zij nestellen zich daarin zonder zich in 't minst
te storen aan de aangerukte inlandsche politie. Zoodra het
gebeurde te Soerakarta bekend werd , begaven de resident
en liet hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis zich met
eene vrij aanzienlijke militaire macht (behalve de cavalerie
van 's prinsen legioen ook de beschikbare manschappen
van de lijfwacht-dragonders en 30 militairen van het
garnizoen te Soerakarta) naar Srikaton, ten einde de bende
te omsingelen en haar te noodzaken zich over te geven.
Na eenige sommatiën kwam het meerendeel der aanwezigen
te voorschijn , en gaf zich zonder verzet gevangen. IMAM
REDJO en een elftal andere on willigen boden hardnekkigen
tegenweer, ten gevolge waarvan 9 hunner (daaronder het
hoofd der bende) gedooi en 3 gewond werden. Geheel
buiten de schuld der troepen werden in de verwarring
ook 2 vrouwen en 1 kind gedood. De ondoordachte en op
zich zelve dan ook weinig gevaarlijke poging tot r u s t verstoring was hiermede voorgoed bedwongen. Ds bevolking in den omtrek was daarbij volkomen rustig gebleven.
Overigens viel gedurende het afgeloopen jaar schier overal
op Java en Madura onder de inlandsche bevolking , ook
onder de <rrooten aan het Solosche Hof. een meer <>; g e wekt
godsdienstig leven waar te nemen , dat zich hoofdzakelijk
uitte in het nauwgezet vervullen der uiterlijke gods lieustplichten. Van de verschillende onder haar bestaande Mohammedaansche secten telde die der » naqsjabandyah " de

meeste aanhangers. Ook het aantal bedevaartgangers nam

in bijna alle gewesten aanmerkelijk toe. Tot die toeneming
droeg echter zeer veel Lij de omstandigheid dat in 1888
het zoogenaamde jaar Akbar viel, hetwelk om de acht
Arabische jaren terugkeert en waarin , volgens de b e grippen der Mohammedanen , de bedevaart bijzonder verdienstelijk is (verg. het verslag van 1881, blz. 104).
W a t de evangelisatie np Java betreft, deze maakte in
1888 in de meeste gewesten , waar lendelingen werkzaam
zijn , eenige: vorderingen, maar vooral in Djokj j k a r t a ,
waar ongeveer 200 Javanen tot den Christeïijken godsdienst overgingen. Omtrent den geest jegens bet Nederlandsch gezag en de levenswijze der leden van de inlandsche Christengemeenten wordt vrij algemeen een zeer g u n stig oordeel uitgesproken , terwijl hunne verhouding tot
de omringende Mohammedanen geen aanleiding gaf tot
moeilijkhe len. Op twee ze:idingscholen in Soerabaija (.Modjowarno en Bongsoredjo) ? welke ook door meisjes en door
Mohammedaansche kinderen bezocht worden, moesten
maatregelen worden genomen om den steeds aangroeienden
toevloed van leerlingen te beperken. Vermelding verdient
dat in deze streek, waar de zendelingen J . en A. KRUYT
met gunstigen uitslag werkzaam zijn , in 1888 de eerste
spaarbank voor inlanders, zonder onderscheid van godsdienst, tot stand kwam.
In de goede verstandhouding tot de inlandsche hoven
kwam goen verandering. Het blijft evenwel nog uoodigte
trachten den Soesoehoenan van Soerakarta e r v a n te overtuigen dat vele toestanden in zijn gebied voorziening
eisenen, en dat de door de Regeeriug gewenschte of voorgestelde middelen van verbetering, niet slechts voor land
ea volk, maar ook voor de waardigheid en het aanzien
der vorsten en grooten in dat gewest van het hoogste
belang en het meest doeltreffend zijn. De verwachting,
dat reeds terstond eene betere orde v-an zaken zoude geboren worden uit de optreding in 1887 van een nieuwen
(waarnemenden) rijksbestierder (zie vorig verslag blz. 3 ) ,
is nog niet verwezenlijkt. Tot het verkrijgen van d e
verbeteringen, die in Soerakarta het dringendst noodig

«
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worden geacht, wenscht de Regeenng met kracht werkzaam
te zijn. Ten aanzien TUI de positie zijner ambtenIHD zijn intusschen door den Soes jehoenun een tweetal doeltreffende
maatregelen genomen, op het voorbeeld van de regelingen in
de gouvernementslanden. Üe eerste is dat aan sehuldeischers
de bevoegdheid is ontnomen om ambtenaren des Soesoelioenans wegens schulden te gijzelen , doch hun verzekerd
is de uitbetaling, bij wijze van k o r t i n g , van een gedeelte
der inkomsten van de betrokken ambtenaren. Voorts is
bepaald dat aan dezen, bij overplaatsing, een maand
traktement wordt uitbetaald , ten einde hen in de gelegenheid te stellen de kosten hunner overplaatsing te bestrijden
en de kleine huishoudelijko schulden, die zij mochten
hebben , af 1e betalen. Hierdoor is hun tevens het voorwendsel ontnomen om de daartoe vereischte gelden op
onwettige wijze door de bevolking te doen opbrengen.
De meer rechtstreeksche inmenging van het Europeesch
bestuur in de Mangkoe Negorosche geldmiddelen (/.ie vorig
verslag blz. 3) beantwoordt geheel aan het doel. Voorloopig moet die inmenging nog bestendigd blijven, maar
in September 1F88 is daarvoor een meer met de wenschen
van pangeran PRANG WEDONO strookende vorm gekozen.
De in Juli 1887 van regeeringswege ingestelde commissie
voor het financieel beheer is toen namelijk ontbonden en
daarvoor in de plaats getreden een door den pangeran
zelven ingestelde adviseerende raad , bestaande uit vier
rinsen en de vier voornaamste waardigheidsbekleders,
ijgestaan door een v a n ' s prinsen Europeesche ambtenaren
als secretaris en voorgezeten door den gewestelijken secretaris. Op de samenstelling en den werkkring van dezen
» raad voor de aangelegenheden van het Mangkoe Negorosche H u i s " is door de Indische Regeering, voor zooveel
noodig, jroedkeuring verleend bij een besluit van 3 September 1838, met bepaling dat het direct toezicht op het
beheer der Mangkoe Negorosche geldmiddelen voorshands
blijft opgedragen aan den resiient, die in belangrijke
aangelegenheden geen beslissing zal mogen nemen zonder
vooraf de machtiging der Regeeriug te hebben verkregen.
In den nieuw ingestelden raad — eene soort van familieraad — is ook opgegaan de door 's pangerans voorganger
indertijd ingestel ie rechtbank » kesutrian", welke uitsluitend moest dienen voor het beslechten van familiegeschillen
cf van geschillen waarin bb-ed- en aanverwanten van het
hoofd van het Mangkoe Negorosche Huis als gedaagden
betrokken waren.

E

Bij gemis aan bepalingen ter zake in de bestaande politieke contracten , berustte het recht tot het verleenen van
concessie voor mijnontginning in Soerakarta en Djokjokarta
zonder eenig voorbehoud bij de vorsten. Toen zich in 't
laatst van 1887 de mogelijkheid liet voorzien dat in Djokjokarta eene eerste concessie van dien aard door een gouvernements-ondenlaan zou worden aangevraagd (zie vorig
verslag blz. 245), is onder dagteekening van 14 Juli 1888
met den Sultan eeu suppletoir contract gesloten (door den
Gouverneur-Generaal goedgekeurd en bekrachtigd bij besluit dd. 8 December 1838 n°. 17), waarbij het verleenen
vau concessies tot mijnontginning aan personen, die geen
onderdanen van den Sultan zijn , afhankelijk is gesteld
van de toestemming van het Gouvernement, terwijl aan
het Gouvernement de bevoegdheid is voorbehouden om
zelf in Djokjokarta mijnen te ontginnen of daartoe concessie te verleenen , en om de noodige voorschriiten te
geven betreffende het toezicht in het algemeen belang
op de mijnontginningen te houden. Kort te voren, namelijk onder dagteekening van 26 J u n i 1888, werd door den
Sultan ook eene verklaring onderteekend (waarvan aanteekening gehouden is bij gouvernementsbesluit dd. 27
September daaraanvolgende n°. 33), waardoor — voor
zooveel dit nog ten opzichte van de leien der vorstelijke
familie noodig was — verzekerd is dat misdrijven of overtredingen door 's vorsten onderdanen met betrekking tot
telegraafverbindingen binnen het Djokjosche gebied begaan , vervolgbaar zijn voor de gouvernements-rechtbanken of rechters.
Behalve in Banjoewangi (zie vorig verslag blz. 4) g i n g
in 1888 nog in drie andere regentschappen der gouvernements-residentiën het hoogste inlandsen gezag in andere
handen over, en wel in Bangil (Pasoeroean), waar de
regent kwam te overlijden, zoomede in Bodjouegoro (Rem-
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bang) en in Probolinggo , waar de titularissen uit hun
ambt ontzet werden, omdat zij geheel aan het spel waren
verslaafd en dientengevolge de eerste zijne ambtsplichten
verwaarloosde, de andere van zijn ambtelijk standpunt
misbruik mankte, o. a. door geldelijke verplichtingen aan
te gaan boven zijne krachten. Werd in Bangil de overleden
regent opgevolgd door zijn eenigen en wettigen zoon (tot
dusver onderdistrictshoofd), bij de vervulling der beide
andere regentsplaatsen kon de bij art. 69 , vierde lid , van
Let Regeeringsreglement gestelde regel geen toepassing
vinden , wat Bodjouegoro betreft, bij ontstentenis vau een
geschikten candidaat onder de zonen of nabestaanden van
den laatsten titularis, terwijl wat Probolinggo betreft,
van liet beginsel van erfelijkheid om politieke redenen
moest worden afgeweken, vermits uit het regentengeslacht
aldaar niemand anders in aanmerking kon komen dunde
oudste wettige zoon van den ontslagen r e g e n t , wiens
benoeming echter onraadzaam werd geacht wegens den
overwegenden invloed dien deze laatste (die te Probolinggo
gevestigd bleef) dan niet zou nalaten op den nieuwen
regent uit te oefenen. Voor Probolinggo viel nu de keuze
op den patih van Poerworedjo (Hagelen), VODL- BoJjonegoro
op den patih van Djombang (Soerabaija).
Als eeu blijk van waardeering van hunne langdurige
en trouwe diensten werd aan den regent van Sidaijoe
(Soerabaija) de titel van pangeran , aan dien van Madioen
het praedicaat » adipati ", aan de regenten van Soerabaija
en Modjokerto (Soerabaija) het recht tot het voeren van
den gelen songsong en aan die van Pamalang (Tagal)
en Keboemen (Hagelen) de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend, terwijl ter zake van hunne verrichtingen tijdens het uitbreken van en bij de demping
der onlusten in de afdeeling Anjer (Bantam) de regent
van Pandeglang den titel van «adipati" en die van Tjiringin
de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten verkreeg.
Ook aan eenige inlandscbe ambtenaren van lageren rang
en aan sommige dessahoofden vielen belooningeu van verschillenden aard ten deel. Daarentegen moesten verscheidene
inlandscbe ambtenaren of hoofden wegens ongeschiktheid
of misbruik van vertrouwen ontslagen of gerechtelijk vervolgd worden.
Met betrekking tot de veiligheid van personen eu goederen waren de over 1888 ontvangen berichten over het
algemeen bevredigend. In Djokjokarta was de toestand in
dit opzicht zelfs bijzonder gunstig sedert aldaar een 220-tal
persenen , die bekend stonden aan ketjoepartijen te hebben
deelgenomen , in hechtenis waren gesteld. Dergelijke misdrijven werden in 1888 in dat gewest slechts 4 malen
gepleegd , tegen 15 malen in Let voorafgegane jaar. In
Batavia hadden zij 7 malen , in elke der residentiëu Rembang en Kadoe 3 malen, in Soerakarta 2 malen en in
elke der residentiën Samarang en Madioen slechts éénmaal
plaats. Verder vindt men in de opgaven g e w a g gemaakt
van 11 gevallen van roof op den publieken weg , namelijk
6 in de residentie Soerakarta, 3 in Djokjokarta en 2 in
Kadoe. Op Madura kwamen moorden nog altijd veel voor ,
in Soerabaija en Rembang was het aantal dezer misdrijven
minder dan in 1887. Veediefstallen werden het meest gepleegd in de gewesten R e m l a n g , Madura, Madioen,
Soerabaija en J a p a r a , en wel respectievelijk 7 5 3 , 1 6 3 ,
H O , 101 en 55 malen , terwijl in Bagelcn en Kadoe slechts
één veedUfstal werd geconstateerd. Het aantal der gerapporteerde gevallen van zee- en strandroof bepaalde zich
tot twee
De ocgst van padi en andere voedingsmiddelen leverde
in 1888 in de meeste gewesten bevredigende, in enkele
zelfs zeer gunstige uitkomsten op. Evenwel bad men hier
en d a a r , doch slechts in sommige gewesten, hoofdzakelijk
tengevolge van de langdurige droogte en van ziekten in
het g e w a s , over vrij Lelangrijke mislukkingen Lij de paditetlt te klugen. Rechtstreeksche hulp van regeeringswege ,
anders dan door in ettelijke streken aan de bevolking op
ruime schaal de gelegenheid te openen om aan geldelijke
verdiensten te komen ' ) , was in 1888 nergens noodig dan

') Van bet b(j de begrooting voor 1888 toegestane krediet van
f 2 millioen voor buitengewone hulp aan de bevolking is in 't geheel uitgegeven fG88 3CÖ. Voor 1889 is met hetzelfde doel eea
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genoemd worden. *) Aanvallen van eenige beteekenis hadden
geen plaats en de werkzaamheid van do vijandelijke
benden bepaalde zich tot beschietingen, die slechts bij
uitzondering eeuig nadeel berokkenden, en tot spoedig te
herstellen beschadiging aan telephoongeleidingeu , stoomtrambaan en bruggen
In den laatsten tijd hebben de pogingen des vijands ora
ons afbreuk te doen zich meer bepaaldelijk geuit iu aanslagen op de stoomtratnbaan en op de treinen , w;.artoe
gevulde granaten gebezigd werden die bij wijze van mijn
iu de baan gegraven en bestemd waren om door middel
van eene schrander uitgedachte, aan de rad aangebrachte
Nagenoeg overal bleef de handel — ook de inlandsche —
inrichting te springen wanneer een trein over de miju
in eene gedrukte stemming, hetgeen, evenals in de laatst- reed. Enkele maleu werd het gewenschte resultaat ververloopen jaren , aan de verarming der bevolking hoofd- kregen en niet onbelangrijke schade aan den weg en het
zakelijk ten gevolge van de lage prijzen der landbouw- materieel toegebracht. Door voortdurende bewaking ook
producten moet worden geweten ').
des nachts van de verschillende tramlijnen werden evenwel
de meeste mijnen tijdig ontdekt en onschadelijk gemaakt.
Kon de staat der volksgezondheid gedurende 1888 in
De veiligheid van het vaarwater langs de kust van het
de meeste gewesten , over het geheel genomen , bevredigend worden genoemd, in de laatste maanden van het door ons bezette gebied, die blijkens de mededeelingen in
jaar heerschte in de oostelijke rtsidentiën — vooral in het vorig verslag destijds voornamelijk uit Lampagger
bedreigd werd , liet ook na de aan die kampong toegeSoerabaija — de cholera in vrij hevige m a t e , terwijl in
diende tuchtiging te wenschen over. Rooftochten op hanDecember in Zuid-Bagelen eene koortsepidemie uitbrak.
dels- en visschersprauwen gingen meermalen uit van de
Overigens kwamen gedurende het geheele jaar nagenoeg
Koeala Gigieng , waar zich een broeinest van vijandig volk
overal sporadische gevallen van koorts, pokken en buik- bevindt. Zoo werden een paar malen Chineesche handelsziekte voor.
prauwen aangevallen en sommigen der opvarenden verDe hier en daar in enkele residentiën onder het vee moord. In December 1888 werd een dergelijke rooftocht door
uitgebroken ziekten namen nergens een onrustbarend
het oorlogsstoomschip Samaratig en het gouverncinentskarakter aan.
stoomschip Albatros bemerkt, die echter niet in staat waren
Slechts in een paar gewesten hadden gedurende den om den aanslag te beletten, doch d i e , in verte uiging met
westmoesson van 1888 op 1889 overstroomingcn van eenige de verst-rking KottaPohama, de kampong waar dn schulbeteekenis p l a a t s , die veel schade aan velden , bruggen digen thuis behoorden met geschutvuur tuchtigden.
en wegen toebrachten. Het jaar 1888 kenmerkte zich
Op politiek gebied was een der gewichtigste gebeurteoverigens duor eene algemeene en langdurige droogte.
nissen de oneenigheid, die in bet afgeloopen jaar iu den
In A u g u s t u s 1888 begon de Merapi weder teekenen van
boezem der Ei mala-partij ontstond en waarin de voorverhoogde werking te geven, hetgeen met meerdere of
naamste hoofden van Groot-Atjeh betrokken werden.
mindere hevigheid tot het einde des jaars aanhield. Ook
Toen de pretendent-sultan, TOEAXKOE MOIIAMAD DAOED ,
bij de vulkanen Smeroe en Lainougan was af en toe in het jaar 1883 door de hoofden der oorlogspartij meereenige werkzaamheid waar te nemen. In het voorjaar van derjarig verklaard werd , wees men tevens degenen aan , die,
1889 vertoonde zich betzelfde bij de Gedeb.
na zijn persoonlijk optreden als sultan, zij:ie naaste omgeving zouden vormen en hem met raad en daad bijstaan.
in het district Menoreh der residentie Kadoe, waar de
landbouwers van bestuurswege aan zuadpadi moesten geholpen worden. De koffieproduct ie liet in 1888 minder
te wenschen over dan in het voorafgegane j a a r , doch
stak in de meeste gewesten toch ongunstig af bij de
gemiddelde opbrengst der laatste aan 1887 voorafgegane
jaren. Het suikerriet slaagde over het algemeen bevredigend , z'j het ook dat hier en daar de serehziekte nog
groote verwoestingen aanrichtte. Ook de tabaksteelt gaf
vrij algemeen, vooral in Probolinggo, reden tot t e vredenheid.

§ 3. Atjeh en OiKlcriiuorigkedea.
Over het algemeen kan de toestand in Groot-Atjeh gedurende het tijdvak waarover dit verslag loopt vrij gunstig

krediet toegestaan van f IV- millioen. In de eerste maanden van dat
jaar is daaruit nieuwe liulp verleend in streken waar de bevolking,
door het opraken van haren padivoorraad, de maanden, die nog
tot het invallen van den nieuwen oogst moesten verloopen, anders
met moeite had kunnen doorleven. Gelukkig waren echter die uitzonderingen van geringe beteekenis. Overigens verschafte bedoeld
krediet de gelegenheid om voort te gaan met de werken die, bij
wijze van hulpverschaffing, in een aantal gewesten op het gebied
van irrigatie, waterafvoer, wegverbetering, enz. waren onderhanden genomen.
') Met belrekking tot den oecononiischen en maatschappeiyken
toestand der inlandsche bevolking z[ja tot dusver voor het Koloniaal Verslag geene andere dan de hierboven vermelde mededeelingen uit lndië ontvangen. Overigens moge verwezcu worden naar de
statistische gegevens over het laatste aan 188S voorafgegane tienjarig tydvak, opgenomen in de bijlage A 1 hierachter, aangaande
zielental, veestapel, bouwgrond , oogst en prijzen der padi, lamlrente, bcdrijfsl'elasting en hoofdgeld (dit laatste van 1 Juli 1882 af
ingevoerd als equivalent voor afgeschafte heerendiensten).
Voor de beoordeeling van de welvaart der inlandsche bevolking
zou het zeker wenscheljjk zijn wanneer ook eene berekening kon
worden gemaakt van hetgeen zjj in diezelfde jaren genoten heelt
ter zake van de koffie-, suiker-, kina-, tabaks- en rijstcultures.
Dit is echter niet mogeljjk , wegens het algeheel gemis aan volledige
en vertrouwbare gegevens, althans wat betreft de verdiensten van
den inlander by de Europeesehe landbouwonderneiuingen, terwjjl
pogingen om zoodanige gegevens door de besturende ambtenaren te
doen verzamelen, biykens de uit lndië verkregen inlichtingen,
weinig kans van slagen zouden beloven. Wat den eigen landbouw
der bevolking betreft, zouden de daaruit door haar genoten inkomsten eenigszins kunnen worden nagegaan uit het bedrag der door
haar betaalde landrente. De aauslag der landrente toch mag volgens
de bestaande bepalingen slechts hoogstens 20 pet. of één vyfde van
de waarde van het gewas bedragen. De betaalde landrente aannemende als de werkciyke waarde van het den lande toskomende één
vyfde van den oogst, zouden dus de door de bevolking van hare
eigen velden genoten voordeelen approximatief bedragen viermaal

De voornaamsten hiervan waren TOEANKOK HASCIUM ,
TOEANKOE MACHMOED en IMAM LONGHATTAII. Het ver-

maarde hoofd van de prit-sterschool te Tirou , bekend onder
den naam van TENGKOE DI TIROU T J I H I K , werd hoofd van
de priesterschaar van geheel Atjeh , en SJECII SAMAN , door
ons mede TENGKOE DI TIBOU genaamd , dijns vervanger

in Groot-Atjeh. Deze beide laatsten traden door het godsdienstig k a r a k t e r , dat aan het verzet tegen het Nederlandsen gezag werd gegeven , in de laatste jaren sterk op
den voorgrond, doch toen hunne pogingen om aan onze
vestiging afbreuk te doen voortdurend schipbreuk leden ,
en de verwachtingen op eene eindelijke verdrijving dergenen die als ongeloovigen door hen werden voorgesteld (welke verwachtingen door deconcentratie onzer linie
wel eenigermate waren opgewekt) bleken ijdel te zijn,
ontstond er naijver der adathooflen tegen den grooten invloed vau de geestelijke leiders.
De spanning, die daarvan het gevolg w a s , deelde zich
ook aan mindere hoofden mede. TOEKOE BIN , hoeloebalang
van het tot de federatie Gighen behoorende Kemala, was
vau meening dat de preten lent-suMan , dien hij als zijn
gast beschouwde, zich te veel met de bestuurszaken van
Kemala inliet, en verzocht van die inmenging verschoond
te blijven. Daarbij voegden zich nog andere geschillen ,
welke zoo hoog hepen dat bet zelfs in de onmiddellijke omgeving van den pretendent-sultan tot kleine vechtpartijen
het bedrag van de opgebrachte landrente. Maar ook die berekening
laat in de practyk aan juistheid veel te wenschen over, deels door
het feit dat in bijna alle gewesten de aanslag minder dan het gestelde maximum bedraagt, deels ook doordat sommige soorten van
gronden óf niet belast worden, óf de daarvan aan den lande verschuldigde belasting niet als landrente wordt opgebracht.
5
) By het ter perse leggen van deze paragraaf werd uit lndië
tclegraphisch bericht ontvangen omtrent een ernstig treffen met den
vyand op 26 Juli te TjadéKedjoeroean naby KottaPohama (GrootAtjeh). ïerwjjl de Atjehers daarby
30ïykenachterlieten,sneuvelden
van onze zyde 3 officieren en 18 mindere militairen, en werden
gewond 4 officieren en 87 minderen (verg. de Staatscourant van
4/5 Augustus 1889).
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kwHiu. TOBEOB UIN gaf daarop aan TOKANKOB MOHAMAD
DAOHD in overweging naar da wakaf-grouden van Si Boesoe
te verhullen, welk rooratal alleen reeds twisten tusschen
den Lroeder van bat federatiehoofd van Gighen en TOBKOE
BINTAHA TJOKMIIOKK van Padir in het leven r i e p , aangezien
die beiden aanapraken op de bewuste gronden deden gelden.

bevolking den strijd moede is en dan ook buiten de posteulinie voortdurend sterker het streven aan den d a g treedt
om vreedzame bedrijven en bezigheden te hervatten. Ofschoon nog geeno bepaalde onderhandelingen over het in
onderwerping komen van de hoofden der Kemala-partij
werden aangeknoopt, blijkt uit de gevoerde briefwisselingen
Al deze onaenigbadan deden TOKANKOB MOHAMAD DAOED, dat de weerzin tegen de erkenning der Nederlandsche
wiens verliouding tot TOKANKOE HASCIHM met ilen d a g souvereiniteit begint te verminderen, zoodat er eenig uitminder g u n s t i g w e r d , onverwachts besluiten om naar zicht op die erkenning bestaat.
Groot-Atjeh te vertrekken. Den 9deu Augustus 1888 kwam
Met opzicht tot den oeconomischen toestand van h e t
h i j , door slechts een vijf en twintigtal volgelingen verge- gewest valt weinig te berichten. Niettegenstaande het g e zeld , te Indmpoari a a n , waar TENGKOE DI TIKOU zich bij brek aan ploegvee nam de rijstbouw in Groot-Atjeh,
hem voegde o»» hem naar Anagaloeiig t« vergezellen. ook buiten de postenlinie, voortdurend t o e , tengevolge
Zoowel PANGLIMA POLIM (het eagihoofd der XXII Moekim) van den terugkeer van Atjehers, die in vorige jaren waren
nis IMAM I.ONGHATTAII volgden echter den pretendent op den uitgeweken. De oogst was , wegens de droge weersgesteldv o e t , o m , zooals zij voorgaven, voor zijne veiligheid te heid en de door veldmuizen en ander ongedierte aangewaken. Tijdens dit verblijf in Groot-Atjeh nu nam de ver- richte schade, niet ruim. Hoewel de bodem in de vlakte
van Groot-Atjeh zeer vruchtbaar en voor allerlei gewassen
h o u d i n g van PANGLIMA POLIM tot TENGKOE DI T I R O U , welke
verhouding wegens het eigendunkelijk handelen van den geschikt i s , bestaat voor de pepercultuur, evenals in de
laatste in de XXII Moekim toch al gespannen w a s , een be- Onderhoorigheden , eene bepaalde voorkeur en werd daarpaald vijandig karakter a a n , daar duidelijk aan het licht aan eene niet onbelangrijke uitbreiding gegeven. De peperk w a m dat TKNGKOK DI TIROU den pretendent al meer en meer oogst was echter niet ruim , hetgeen w a t de Westkust
beheerschte. Dit bleek onder meer d jordat TOKANKOE MOHA- aangaat grootent eels te wijten was aan de beroeringen ,
MAD DAOED , zonder andere voorname hoofden te raadplegen, waaraan dit gedeelte van Atjeh ten prooi w a s , en wat de
den vriend en bondgenoot van genoemden priester, TOEKOE Noord- en Oostkust betreft aan de ongunstigo weersgeO B M A B , tot panglima over de Westkust benoemde, welke steldheid. Op de eilanden Bras en Waij , waar vau deze
benoeming zoowel in Groot-Atjeh als op de Westkust veel cultuur veel werk wordt g e m a a k t , gaven de uitkomsten
reden tot ontevredenLcid g a f , dewijl velen zich daardoor in reden tot tevredenheid.
hum.e rechten gekrenkt of in hun gezag aangetast achtten.
De algemeene gezondheidstoestand in Groot-Atjeh w a s
PANGLIMA POI.IM. die door TOEKOE OEMAU'S optreden tegen
in 1888 ongunstiger dan in 1887. Gedurende de eerste
Telok \roet ter Westkust (zie vorig verslag blz. 7) diens negen maanden was het aantal lijders aan berriberri zeer
verklnarde tegenstander geworden w a s , ontzag zich niet aanzienlijk, maar het verminderde sedert October 1 8 8 8 ,
die benoeming onwettig te noemen in de brieven uie hij en in de eerste maanden van 1889 nam de ziekte een zeer
gunstigen keer. Ook pokken en malaria kwamen veel voor.
aan dn voornaamste hoofden ter Westkust, schreef.
Met afwisselende hevigheid heerschte de pokzi^kte ook
Toen TOEANKOE .MOHAMAD DAOED op den 24sten A u g u s t u s
te Kemal.i terugkeerde, bevond hij dat tijdens zijne af- buiten de postenlirie gedurende de tweede helft van het
wezigheid doov '!en hooger genoem len TOKKOK BIN eene afgeloopen jaar. Met opzicht tot den veestapel valt n o g
kleine versterking tegenover zijne woning was opgeworpen. altijd waar te nemen dat het van elders aangevoerd vee
Om de hem daardoor aangedane beleediging te wreken , in Groot-Atjeh aan ziekten onderhevig i s , hetgeen, zooals
in ' t vorig verslag is gezegd , als de voornaamste oorzaak
riep bij Ie h u l p van TOEKOE BINTARA TJOKMBOEK en eeuige
andere hoofden van Pedir i n , die aan deze oproeping dadelijk is te beschouwen waarom aan den voor den landbouw
volde:!en. TOEKOK B I N KBMAI.A werd vervolgeus uit zijn benoodiglen veestapel geen genoegzame uitbreiding k a n
land verdreven, zijne goe leren werden verbrand of g e - worden gegeven.
roofd , en IMAM LONGBATTAH werd op de vlucht gejaagd.
De veiligheid binnen de postenlinie l i e t , dank zij h e t
Omdat tijdens de verwarring te Kemala goederen van T O E - streng gehandhaafd verbod om wapenen te dragen en de
ANKOK HADJA ITAM, broeder van TOKANKOB HASCHIM ,
menigvuldige militaire patrouilles, over d a g niets t e
mede verbrand w a r e n , verhuisden deze beide Atjehsche wenschen over. Dat echter des nachts het wegnemen van
grooten, althans tijdelijk, met hunne gezinnen naar Gleiëng, telephoondraad en andere baldadigheden, gepleegd door
lieden van buiten de linie, niet geheel konden worden belet,
de verblijfplaats van PANGLIMA POLIM.
In de federatie Gigheu beschouwde men bet tuchtigen bleek hierboven. Vee<iiefstallen noch moorden vonden in 1888
van TOEKOE B I N KEMAI.A door hoofden van Pedir als eene binnen de postenlinie plaats en ook gewone diefstallen
groote beleediging. Gevechten met afwisselend wapengeluk behoorden onder de Atjehsche bevolking tot de zeldzaamtusschen volk van de beide fe leratiön waren sedert aan de heden. Des te onveiliger daarentegen was het buiten de
orde van den d a g , en te midden van dat alles bevond de linie, en vele Atjehers van daar , die op de druk bezochte
pretendent-sultan , door zijne getrouwste aanhangers en passars te Kotta Hadja en Olehleh hunne waren hadden
raadslieden verlaten , zich nagenoeg alleen te Kemala. Het verkocht of inkropen hadden gedaan , werden , onder hot
duurde evenwel niet lang of de pogingen van PANGLIMA voorwendsel dat TENGKOE DI TIROU het verkeer met de
POLIM om partijen met elkander te verzoenen hadden ten- bevolking binnen de linie verboden h a d , herhaaldelijk vau
gevolge dat weer toenadering tusschen TOBANKOE M O - al hunne have en soms zelfs van hun leven beroofd zoodra
zij de linie verlaten hadden.
HAMAD DAOED en TOKANKOE HASCHIM o n t s t o n d , en bij een
bezoek, dat door den hoofdpanghoeloe te Kotta Radja in
Tweemaal gedurende den tijd waarover dit verslag loopt ,
April j l . aan de hoofden der Kemala-partij werd g e b r a c h t , namelijk van 10 tot 14 September van het afgeloopen
bleek de goede verstandhouding tusschen deze beide Toean- j a a r en op 31 December en 1 Januari j l . , is de Atjehrivier tengevolge van bandjirs buiten hare oevers getreden.
koe's geheel hersteld te zijn.
Daarbij bleek dat de in 1887 uitgevoerde waterkeerende
Dal de invloed van TBKOBOB DI TIROU op den g a n g van
zak'-n onder de hier voren bedoelde gebeurtenissen ernstig werkeu goede diensten bewijzen. Kleine beschadigingen
gele len had , bleek in het begin van dit j a a r , toen hij aan de trambaan en aan de gewone wegen en bruggen
met eenige hoofden uit Groot-Atjeh en gevolg eene poging konden spoedig hersteld worden.
deed om TOKANKOE MOHAMAD DAOED te overreden om naar

Groot-Atjeh te komen en over zijne onderwerping aan het
Nederlandsch gezag te beraadslagen. Deze poging mislukte
g e h e e l , daar TENGKOE DI TIROU zelfs verhinderd werd den
pretendent te ontmoeten.
De door TENGKOE DI TIROU gedane stap was een gevolg
van de aanrakingen . welke in den laatsten tijd door ons
bestuur met de voornaamste n o g niet in onderwerping gekomen Atjehsche hoofden zijn onderhouden, met het doel
om de oorzaken w e g te n e m e n , welke het voormalig
Atjehsch rijk n o g steeds in beroering houdeu , niettegenstaande het grootste gedeelte van de hoofden en van de

Ten vervolge op hetgeen in het vorig verslag omtrent
de gebeurtenissen in de Onderhoorigheden werd medegedeeld, valt het volgende aan te teekenen.
Ter Noordkust kwam in de gespannen verhouding
tusschen Samalangan aan de eene en Pasangan en
Merdoe aan de andere zijde geen verbetering; en ook
de verhouding tusschen de federatiën Pedir en Gigheu
liet bij voortduring veel te wenschen over. Bij het
oude familiegeschil, dat de hoofden dezer federatiën verdeeld h o u d t , voegen zich telkens nieuwe veeten. Als
zoodanig kan op het hiervoren reeds vermelde incident
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met het hoofd van Kemala worden geweien , waardoor ook
ToEANKOK MoiIAMAD D A O I O

strijd gemoeid werden.

el)

zijne

omgeving

ili

den

Het gelukte een PAMOLIIU POLIM

de onderlinge geeebillen tuaachen de we* boeloebalangs
van Gigheu bij te leggen ; TOBKOC BINTAHA 1'AI.KIJII echter
leende liet oor aan de inblazingen van Benige IV lirsche
hoeloebalang's, aan wie hij verwant i s , en liet ziel) niet
bewegen tot aansluiting bij He overige hoofden der federatie Gighen, waartoe hij behoort.
Het streven van Pedir om ziel) meester Ie maken van

Tweede Kamer, o

[Nederl. (Oost-) ludië.]
Gajoes en zoogenaamde Aloslemin , uit hare stellingen te
verdrijven , werden op 4 Mei twee compagnieën van het
3de bataljon infanterie, één sectie bergartillerie en een
detachement genietroepen , het noodige ambulance-personeel, benevens 134 dwangarbeiders, onder de bevelen van
den commandant van het 3de bataljon, luitenant-kolonel
J . H. L. D l BANK LASGENIIOUST,

van Kotta-Radja naar

Edi overgebracht , met opdracht om den vijand met het
grootst mogelijk verlies uit zijne stellingen te verdrijven.
Toen in den avond van f> Alei van den waarnemenden
bet geheele tot Gigben beboorend kustgebied openbaarde assistent-resident der Noord- en oostkust bericht werd ontzich zoo du'ulelijk, dat aan do vroegere belofte van den vangen , dat de vijand in den nacht van 3 op 4 Mei 23
radja, om tot eene minnelijke beslechting van de aanhan- inlandsche woningen aan de Koeala Edi had verbrand en
gige geschillen mede te werken, door het bestuur niet langer de gemeenschap met de reede bedreigde, werd den 6den
eenige waarde kon worden toegekend. Integendeel werd Alei nog eene Kuropeesche compagnie van het 3de bataljon
meer en meer de overtuiging verkregen dat het voorname- naar lidi gezonden, terwijl den loden ook nog het achterlijk aan de kuiperijen van de hoofden t a n dit landschap, gebleven gedeelte van gemeld bataljon , benevens een
die bij het voortduren van den tegenwoordige!) ongeregelde!) detachement van 23 man cavalerie en een officier van getoestand in Atjeh groot geldelijk belang hebben, moet zondheid derwaarts gedirigeerd werden.
Zoodra de eerste colonne geheel aan do Koeala Iidi was
worden geweten dat de pogingen, om aan de verwarring
zoowel op de Noordkust als in Groot-Atjeh een eind te gedebarkeerd, werd op ö Mei tegen den vijand o p g e r u k t ,
m a k e n , tot dusver haar doel gemist hebben. Nadat door die zich ingegraven bad tusschen de Koeala en onze verhet bestuur nogmaals te vergeefs beproefd was om den sterking , oostwaarts van den daartusschen loopenden weg.
radja van Pedir tot betere gedachten te brongen , ging
Terwijl de vijand in het front door artillerie en infanterie
de civiele en militaire gouverneur, krachtens de hein bij onder vuur werd genomen , werd met goed gevolg eene
de ordonnantie van 18 December 1888 (Indisch Staatsblad omtrekkende beweging volbracht. Daarop van drie zijden
n°. 195) verleende bevoegdheid , op den 29sten December met de bajonet aangegrepen, werd de vijand, na een kort
over tot sluiting van het kustgebied van Batoe 1'oetih tot doch hevig gevecht, dat ons op een verlies van G gewonde
Koeala Merdoe, welke sluiting sedert gehandhaafd bleef. mindere militairen te staan kwam , uit al zijne stellingen
Oiu den dwangmaatregel met klem te kunnen ten uitvoer verjaagd , terwijl hij ongeveer 02dooden moest achterlaten.
leggen , werd de scheepsmacht in de Atjehsche wateren
Den 8s!en Mei rukte de colonne, thans versterkt met
tijdelijk met drie oorlogsbodems versterkt.
de op (i Mei gezonden Europeesche compagnie en eene
Onze nieuwe versterking te Segli (in den loop van 1888 niarine-landingsdivisie, uit in de richting van Pedawa
gebouwd op een p u n t , gunstiger gelegen dan dat w a a r d e P a n t a n g , gelegen oostwaarts van Bdi. Op ongeveer 1700 AI.
vroegere versterking stond) werd wel is waar voortdurend van de versterking stuitten onze troepen op den vijand , die,
door beschieting verontrust, maar zonder dat zulks noemens- in de alang-alang verborgen, ten getale van meer dan 200
waardig nadeel veroorzaakte. De vijand, die zich weder af m a n , een woedenden aanval met de klewang deed ; ook nu
en toe in loopgraven nestelde, werd den 20sten Januari evenwel duurde het niet lang of hij zag zich met overgroot
jl. door de bezetting onzer versterking met groot verlies verlies uit al zijne aldaar gemaakte stellingen verdreven ,
daaruit verdreven, terwijl onzerzijds bij die gelegenheid ver over de honderd dooden achterlatende ; doch ook aan
onze zijde waren verliezen te betreuren , namelijk 5 gegeen verlies geleden werd.
sneuvelden , waaronder één officier , en 17 gewondeu , waarOp de Oostkust verzamelde zekere HADJI HM ABAS , van later nog één aan zijne wonden bezweek. Na het
door den heiligen oorlog te prediken , een a a n h a n g , aangrenzend terrein nog eenigen tijd doorzocht te hebben ,
voornamelijk bestaande uit peperplanters, die door de zonder dat iets van den vijand bespeurd werd , keerde de
hoofden des lands verongelijkt waren, en uit lieden zonder colonne naar haar bivak nabij de versterking terug.
middel van bestaan. Deze vagebonden bewogen zich aanHiermede was de kracht van den vijand gebroken. Bij
vankelijk als eene weinig beteekenende bende tUMChen eene op den lOden Alei gedane verkenning werd geen schot op
Edi Besar, Pedawa en Perlak, zonder schade aan te richten , onze troepen meer gelost en geen kwaadwillige meer gezien.
doch nadat zij zich in Pedawa badden genesteld, sloten Het overschot der geslagen bende h a l , volgens ingekomen
zich n o g meer ontevredenen bij hen aan en werden zij tut berichten, de vlucht genomen naareene p l a a t s , twaalf u u r
grooten overlast voorde rustige bevolking uit den omtrek. gaan* van I'Mi verwijderd, en uit de sedert nog meermalen
Het hoofd van P e l a w a , Hvum AIGHAMAD, besloot daarom herhaalde verkenningen bleek dat do omtrek onzer versterde bende te verdrijven en legde dat voornemen al spoedig king geheel van kwaad volk gezuiverd was. Tegen het
ten uitvoer. Dezelfde HADJI KIN ABBAS stond aan het hoof i einde der maand keerdo dau ook de uit Kotta Radja gevan de bende die onlangs ernstige rustverstoring in Bdi ver- zonden troepenmacht t e r u g , met uitzondering van ééne
oorzaakte. Dienaangaande is het volgende aan te teekenen. compagnie infanterie en het detachement cavalerie, welke
In April jl. nestelde zich te Bdi in de nabijheid onzer voorshands te Bdi achterbleven.
versterking eene bende die voortdurend in getalsterkte en
Volgens de laatste berichten zijn , na ingesteld onderzoek,
driestheid toenam. Onze benting en de naar de Koemle de hoofden ter Oostkust, oostwaarts van Djainboe Aijer , in
marcheerende patrouilles werden bij herhaling beschoten, meerdere of mindere mate aan de rustverstoring te Edi
en op den 30sten April nam de vijand stelling achter den schuldig bevonden ; zij zouden ter zake worden beboet tot
kogelvanger op het schijfschietterrein en opende een levendig een bedrag ougeveer gelijkstaande met de door ons gemaakte
vuur o]) de versterking. Kene sectie infanterie verjoeg den oorlogskosten en de aangerichte schade W a t de eigenlijke
vijand van daar met de bajonet en bracht hem een verlies oorzaak was van de rustverstoring w a s , tijdens de afvan 7 dooden t o e , waarvan 4 in onze handen bleven, sluiting van dit gedeelte van het verslag, hier te lande
terwijl onzerzijds slechts één man gewond werd.
nog niet bekend.
Eene op 1 Mei tot verkenning uitgezonden patrouille
In Bagoh ontstonden, zooals in het vorig verslag reeds
van 40 man stuitte op ongeveer 700 AI. noordoostwaarts niet een enkel woord werd aangeteekend, in den loop
van de benting op een overmachtigen vijand, die zich op van 1888 opnieuw onlusten tusschen TOEKOE BINTARA
verschillende plaatsen, bij groepen van ( i a 8 m a n , in Uoin4.au zijn schoonvader, TOKKOE YOESOKK van OlehGadja.
kuilen verborgen had. Nadat vier kuilen door de onsen TOKNGKOE BINTARA PAKAX van Djolok Besar, waaronder
met do bajonet waren genomen , waarbij ongeveer 20 Bagoh ressorteert, mengde tinh echter ditmaal in het geschil.
Atjehers werden neergelegd, keerde de patrouille , meteen Daar BINTAKA MOKDA aan de oproeping van TOENGKOE
verlies van 1 dor.de en ö gewonden, alle minderen, naar BINTAKA PA KAN niet voldeed en aan diens voorstel tot bede versterking terug , daarbij bestookt door van alle lijden ëindiging van de nnccnighcden geen gevolg wilde g e v e n ,
toesnelleude vijanden , die nu en dan door salvo's in b e - werd bij door dezen uit zijn gebied verdreven, waardoor de
dwang moesten worden gehouden.
rust hersteld werd.
Vermits de sterkte van het garnizoen niet voldoende
De hoeloebalang van Tjoenda keerde, met toestemming
bleek om de steeds aangroeiende bende, waaronder vele van het hoofd van Pasangan, naar zijn land t e r u g , doch
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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moest zich met don titel van kodjoeroean tjiliik vergenoegen
en werd in het uitoefenen van zijn gezag aan eene lastige
controle onderworpen. Omtrent den terugkeer naar bun
gebied van de radja's van Bajoe, Nizam en Sawang werd
n o g , door tusschenkomst van ons b e s t u u r , met Gedong
en Pasaugan onderhandeld.
De lioeloebalang's van Samakoeroeh en Blang Mangat
in de Pasei-streek verzochten de Nedorlandsche vlag te
mogen voeren, doch aan eene inwilliging van dit verzoek
zal een nauwgezet onderzoek naar hunne reenten moeten
voorafgaan.
Simpang Olim neemt sterk in bevolking t o e , voornamelijk doordien velen uit Groot-Atjeh daarheen trekken tot
liet aanleggen van pepertuinen ; terwijl in Langsar zich
een Europeaan vestigde , die van den radja vergunning
heeft verkregen tol het kappen van h o u t , en wiens
voorbeeld door verscheidene Oliineezon werd gevolgd.
Hoewel de nakoming van het verbond der radja's van
de ter Westkust gelegen landschappen Mulaboeh, TenomP a u g a , Kroeng Sabil en Telok Kroet tegen TOEKOE OEMAR
dikwijls veel te wenschen overliet, en voortdurende aansporing van bestuurswege noodig was om de bor.dgenooten
tot krachtig optreden buiten de grenzen van hun eigen
land te bewegen, had de aan dat bendehoofd geboden
tegenstand toch het gevolg dat het gebied, waar hij de
macht in handen had , allengs kleiner werd. Dit gebied
bestond in den aanvang van 1888 uit P a t i , Lngen , Kanoi,
R i g a s , Lambesoi, Kloewang en L e p o n g , terwijl TOEKOE
OEMAR zijn invloed steeds verder zuidwaarts trachtte uit
te breiden en door zijne sterke beuden Kroeng Sabil bezet
hield. Uit dit laatste landschap werd h i j , blijkens het
vorig verslag, door den radja van Tenom verdreven , terwijl om het bezit van Pati door den radja van Telok Kroet
een hevige strijd werd gevoerd. Na de aanvankelijke verovering van Pati op TOEKOE OEMAU'S benden , die aldaar
onder

bevel stonden

van toepassing bleef.
Aan den evenbedoelden strijd tegen TOEKOE OEMAR had
Malabooh geen aandeel kunnen n e m e n , dewijl de door
ons erkende radja van dat landschap, TOEKOK TJIIIIK
MOIIAMAD Alt A S , zich in zijn eigen gebied door vijanden
voortdurend bestookt zng. Het is gebleken dat de in ' t
vorig verslag genoemde TOKKOE TJIIIIK MANKOKRde eigenlijke rechthebbende op het bewind i s , en eerstgenoemd
hoofd , dat door misbruik van sterken drank en door schraapzucht zich bij zijne omgeving bovendien zeer gehaat m a a k t ,
buiten den passar Malaboeh nagenoeg geen invloed uitoefent.
Hoewel het bestuur genoemden MOIIAMAD ABAS u ; t den aard
der zaak steunt in de bestrijding van de — ook tegen onze
vestiging gerichte — aanvallen zijner vijanden, wordt er naar
gestreefd

om TOEKOE TJIIIIK MANSOER tot onderwerping

te brengen, waardoor alleen eene duurzame bevrediging
van Malaboeh verkregen zal kunnen worden, lntusschon
is het daar reeds rustiger geworden na het overlijden op
(i Juli 1888 van TOEKOE KADI.I van Malaboeh, die in deze
streken de ziel van de oorlogspartij vormde.
Geheel afgescheiden van TOKKOE OEMAR'S woelingen werd
door enkele partij hoofden, waaronder de uit het vorig
verslag

bekende

TOEKOE YOESOEF en POTJOET ABAS , n u

en dan de rust in de zuidelijke staatjes van de Westkust
verstoord, voornamelijk in T e r b a n g a n , SamaDoea, Sibadi
en Kloeat. Herhaaldelijk werd het gerucht verspreid dat
zij wederom invallen in Troemon wilden doen, doch daarvoor misten zij den noodigen aanhang en kouden zij ook
niet over genoegzame wapens en munitie beschikken. Viel
er echter hier en daar te rooven, zoo waren zij spoedig
daarvoor te vinden, en liet het een of ander hoofd zich
door hunne bedreigingen angst aanjagen, dan eischten
zij bijdragen voor den heiligen oorlog, welke evenwel ten
eigen bate werden aangewend.
§ 4.

Midden-Sumatra.

van TOEKOE HOESSIN LOXGBATTAH ,

viel echter de strijd, door de zwakheid en zorgeloosheid
van den met de verdediging belasten waarnemenden radja
van Pati, TOEKOE BRAHIM , op het einde van April 1888

In F e b r u a r i , J u l i en September 1888 werd van wege de
Indische Regeering de haar aangeboden souvereiniteit aanvaard over een drietal Battaksche landschappen achter
in het voordeel van TOEKOE OEMAR uit. Doch de in het
Batoe Bara (Oostkust van Sumatra), met namen Taudjong
vorig verslag be loeide sluiting van de kust bleek tegen Kasan, Tanah Djawa en Siantar met het daaraan onderdezen een krachtiger middel van bestrijding te zijn dan hoorige Bandar, en in Maart over de aan Boven-Siak
de wapenen der verbonde-i hoeloebalang's. Door dien maat- grenzende Maleische landschappen LoeboeBandhara, Rokregel werden zijne inkomsten uit den peperhandel aan- kan , Oedjoeng Batoe en Pandalian , te zamen één statenzienlijk beperkt, zoodat zijne benden weldra gebrek be- bond uitmakende onder den naam van Rokkati Ampat
gonnen te krijgen , en daar geen voordeel meer behaald K o t t a , met den tegen woord igen bestuurder van Loeboe
werd , verliepen deze voor een groot gedeelte. In de maand Bandhara aan het hoofd. De j a n g di pertoean besar van
J u n i verliet TOEKOB OEMAR dan ook de Westkust en begaf Rokkau Ampat Kotta en de radja van Tandjong Kasan
zich naar de VI Moekim , waar hij zich sedert rustig ge- werden bij de besluiten van den Gouverneur-Generaal dd.
droeg. Ook zijn onderbevelhebber N J A MAKAM , die tot 16 September en 27 Juni 1888 n o s . 6 en 5 iD hunne
dusver Rigas n o g bezet hield, liet niets meer van zich waardigheid erkeud, en bij die besluiten werd tevens aanhooren en onthield zich van het plegen van vijandelijkheden. tcekening gehouden van de door hen en hunne rijksgrooten
Het hoofd van Telok Kroet rukte in de maand December afgelegde verklaringen, houdende erkenning van het Nedereindelijk weder tegen Pati op e n , door onzescheepsmacht landsen, gezag en belofte om aangaande alle huu land
'an de zeezijde gesteund, gelukte het hem op den 4 len betreffende zaken in overleg te treden met het Gouvernede verarmde benden van TOEKOE HOESSIX LONGBATTAII
ment. Voor Rok kan Ampat K o t t a , dat onder toezicht van
daaruit te verdrijven, zonder dat van OEMAR'S zij Ie iets den controleur van Tanah Poetih kwam te staan , loopen
gedaan werd om zijn volk te steunen. Ook van zijne be- de opgaven nopens het zielental uiteen tusschen de 500
moeienis met de aangelegenheden van het staatje Lambesoi en 800 huisgezinnen. Van Tandjong Kasan , waarmede de
scheen TOEKOE OEMAR te hebben afgezien. Het vnn daar controleur van Batoe Bara bemoeienis heeft, is alleen g e verdreven hoofd , TOKKOE MOEDA KOEALA , bfold zich sedert meld dat het een klein landschap u i t m a a k t , dat zich reeds
ruim een jaar te Telok Kroet op , waar hij in de gelegen- sedert jaren beschouwde als tot ons gebied te behooren.
heid werd gesteld om al de uit zijn land afkomstige peper (Op de officieele kaarten kwam het dan ook reeds als zoote verhandelen. Waren derhalve, ook tijdens Lambesoi door danig voor.) Grooter beteekenis bezit de (nog door het GouTOEKOE OEMAR'S benden bezet werd gehouden , de voor- vernement te bekrachtigen) opneming onder ous gezag van
deelen van den peperoogst aldaar in handen van de recht- de andere reeds genoemde Battaksche landstreken. De
hebbenden gebleven, in December was de toestand er onderwerping van Tanah Djawa is door het bestuur van
weder van dieu aard dat TOEKOE MOEDA KOEALA naar
Sumatra's Oostkust slechts aangenomen op voorwaarde dat
zijn gebied kon terugkeeren , nadat de hoofden van Daja, de wettige bestuurder, RADJA MALIOAS , zijn geschil over
Laine en Lamno waarborgen geschonken hadden dat zij het gezag met zijn gevluchten en door de meeste rijkshem in alle opzichten zouden steunen.
grooten in het ongelijk gestelden halfbroeder TOEAN
Op het einde van het jaar 1888 bleven alleen nog de staat- NAPOPSO tot oplossing zou brengen. De souvereiniteit over
jes Lagen , Kanoi en Rigas onder den invloed van TOEKOE Siantar werd eerst aanvaard toen de moeilijkheden, die de
OEMAH en was het wettig gezag in alle andere hersteld. radja ondervonden had in de handhaving van zijn gezag
Ten gevolge van den verbeterden toestand ter Westkust over de onderhoorigheid Bandar , waren overwonnen , doorwerd het gedeelte, dat blijkens blz. 7 van het vorig ver- dien de bestuurder van Bandar zich door den controleur
slag voor den handel gesloten w a s , van den Uden April liet bewegen om zijne hulde aan den radja van Siantar te
1889 af daarvoor weder geopend, met uitzondering alleen bewijzen en zich te vergenoegen met eene erkenning als
van Lagen , Hanoi en R i g a s , waarop dus de maatregel eersten vazal. De beide genoemde landschappen m a k e n ,
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met de insgelijks naar aansluiting bij het Gouvernement
begeerige, doch thans met <le Knija-Battaks in oorlog
zijnde kleine landschappen Panei, tfilau en Poer ba, het
gebied der Simeloengoens of Battaks Timoer uit, dat ongeveer al het land ten noordoosten en oosten van het Tobameer beslaat.
Met het door zijne naburen gehate en govreesde hoofd
der Raija-Battaks , TOEAN RONDAHAIN , konden onzerzijds
rechtstreeks noch zijdelings vredelievende aanrakingen worden verkregen, doch sedert de in 't vorig verslag (blz.
12/13) vermelde gebeurtenissen onthielden de Raija's zich
van euveldaden jegens onze onderdanen. Volgens do jongste
berichten wordt TOEAN RONDAHAIN in zijn gezag ernstig
bedreigd door twee zijner hoofden , die op onze hand zijn
en hem reeds eenige kampongs moeten ontweldigd hebben.
Het aantal weerbare mannen in het Raija-land wordt op
6000 a 7000 geschat.
Onder de radja's der onafliankelijke Karau-Battaks , ton
noordwesten van het Toba-meer aan de grens der afdeeliug
Ueli, schijnt in den laatsten tijd eene neiging te zijn
ontstaan om zich aaneen te sluiten. Men vernam dat door
hen in het voorjaar van 1888 vele vergaderingen waren
gehouden en dat zij wilden trachten de tot de afdeeling
Deli behoorende Landstreek, waar Battaksch gesproken
wordt, te veroveren. Naar aanleiding daarvan besloot de
resident van Sumatra's Oostkust om de bedoelde radja's
tot eene samenkomst uit te noodigen, ten einde mondeling
te vernemen welke grieven zij hadden. De vier hoofdradja's
(de sibaijaks van Lingga, Baroe Üjahé, Soeka en Ari
Senembah) en ongeveer 20 mindere hoofden, allen te zamen
met p. m. 1200 volgelingen, volde len aan die uitnoodiging.
De samenkomst, die in het begin van Juni gehouden
werd te Seboelangit (op de kaart Seblah-angm). eene
kampong in Boven-Deli op 24 paal bezuideu Medan ,
liep echter onbevredigend af. Bewerende nadeeleu te hebben
ondervonden van de toestanden die zich in de zoogenaamde
Battakscbe Doesoen van Deli ontwikkeld hadden als gevolg
van de toelating der Europeesche tabaksnijverheid, eischten
zij niets minder dan dat de daar wonende Battaks van de
gehoorzaamheid aan de Maleische datoe's ontslagen zouden
worden. Toen de resident daarop te kennen gaf dat zoodanige eisch niet in overweging kon worden genomen ,
maar dat hij bereid was met de onafhankelijke hoofden de
voordeelen te regelen die zij vroeger uit den zouthandel
hadden genoten , doch die de datoes aan zich hadden getrokken, en dergelijke zaken meer, weigerden zij verdere
besprekingen, en verlieten Feboelangit om naar hun land
terug te keeren; doch zij onthielden zich van ongeregeldheden. Om de hoofden der Karau-Battaks zoo mogelijk
tot betere gedachten te brengen en ook om op de hoogte
te blijven van hetgeen er in het Karau-gebied omging,
zond de resident kort daarop eenige gemachtigden naar
ieder der vier hoofdradja's om hun nogmaals duidelijk te
maken dat het Europeesch bestuur in vrede met hen
wenschte te leven en bereid was zoDdanige schikkingen
te treffen als voor beide partijen aannemelijk zouden
blijken , doch dat van eene wijziging der grens niets kon
inkomen. Ofschoon de deputatie overal zeer goed werd
ontvangen , en kort daarop ook de radja van Lingga naar
Deli afkwam , waar de resident weder een langdurig onderhoud met hem had, leidde een en an Ier tot geen resultaat. Sedert zijn zich Atjehers in de zaken gaan mengen,
maar tot vijandelijkheden tegen onze onderdanen kwam het
tot dusver niet. Wel echter zijn deze Atjehers , waarbij zich
ook lieden uit de Alias- en Gajoelanden hadden gevoegd,
door de Raija's gebezigd in hun strijd tegen Poerba, en
door de Karau-Battaks in een oorlog tegen Naga Sariboe
bij het Toba-meer. In Maart jl. was bij het gewestelijk
bestuur het denkbeeld in behandeling om door eene flinke
militaire colonne eenige tochten te doen ondernemen aan
de grenzen van ons gebied, ook ten einde indruk te
maken op de Battaks binnen ons gebied, die ter wegneming van grieven of ter oplossing van onderlinge geschillen , waaraan het Maleisch bestuur zich weinig laat
gelegen liggen , nog vaak de inmenging van de hoognr
genoemde sibaijaks inriepen. Intusschen wordt ook langs
anderen weg getracht de Battaks meer aan ons te verbinden.
In Augustus 1888 is namelijk een controleur boven de
formatie toegestaan speciaal ten behoeve van de Delische
Battakstreek, zoodat nu de op ons gebied wonende Bat-
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taks een Europeescheu ambtenaar in de buurt hebben, to
wien zij zich met hunno grieven on geschillen kunnen
wenden en de Regeering tevens nauwkeuriger op de hoogte
kan worden gehouden van hetgeen er onder de Battaks
buiten cns gebied voorvalt.
Uit het onafhankelijk of niet onder geregeld bestuur
gebracht Battaksch genied waarmede onze ambtenaren ter
Westkust van Sumatra bemoeienis hebben, is in dit verslag
niet veel van belang te vermelden. Voor het eerst sedert
1883 had de controleur van Toba weder rechtstreeksche,
zij hot dan ook slechts schriftelijke, aanrakingen mot
SINÖA MANOARADJA van Bakara, het hoofd van de aan
het Gouvernement en aan de Christelijke zending in Toba
vijandige partij. Het antwoord van dien zoogenaamden
priesterradja op den hem bij vernieuwing gegeven raad
om vriendschap met het Gouvernement te sluiten, gaf
echter geen hoogen dunk van zijne goede gezindheid.
Enkele malen stonden onze onderdanen weder aan invallen
bloot van hunne naburen buiten ons gebied. Voorshands
bepaalde ons bestuur er zich toe om aan de bevolking
der schuldige kampongs den verderen toegang tot ons
gebied te ontzeggen. De onzekerheid of tot krachtiger
maatregelen kon worden overgegaan , zonder in elk geval
eene speciale machtiging uit Batavia te behoeven, werd
opgeheven door eene aanschrijving aan den gewestelijken
gouverneur dd. 18 Januari 1889, waarbij werd te kennen
gegeven dat de in 1887 voorgeschreven gedragslijn ten
opzichte van de aan Toba en Siltndong grenzende onafhankelijke Battaksche landschappen (zie vorig verslag blz.
8) hem volkomen vrijheid geeft tot onverwijlde bestraffing
van euveldaden als de hooger vermelde, indien zulks met
de beschikbare middelen mogelijk is. Kort daarop is door
den controleur der Toba-lauilen (die inmiddels de beschikking had gekregen over eeu te Baligé gestationDeerd
gewapend vaartuig), vergezeld van een klein escorte militairen , een tocht op het Toba-meer gemaakt, o. a. naar
de kampongs die zich aan roof van gouvernements-onderdanen hadden schuldig gemaakt, bij welken tocht nergens
vijandelijkheden werden ondervonden en integendeel dien
ambtenaar eene goede ontvangst te beurt viel, terwijl de
geroofde menschen werden teruggegeven.
Ten aanzien vau onze betrekkingen met het aan de
Padangsche Benedenlanden eu aan Boven-Djambi grenzende
landschap Kormtji zijn gunstiger mededeelingen te doen
dan in het vorig verslag, waar (op blz. 9) melding moest
worden gemaakt van het omhalen van triangulatie-pilaren
op een paar bergtoppen die de Korintjigrs beschouwden
als binnen hun gebied gelegen. Niet alleen vond een
voorstel onzerzijds om tot eene nauwkeuriger vaststelling
van de grens tusschen Korintji en Indrapoera te geraken
een gunstig onthaal, maar zelfs kwamen in Mei 1888een
aantal Korintjische hoofden , waaronder de gemachtigde
en aangewezen opvolger van den depati van Batoe Apak,
het voornaamste hoofd van den Korintjischen statenbond,
naar ons gebied, ten einde met 's Gouvernements vertegenwoordiger, als hoedanig de gouverneur van Sumatra's
Westkust den assistent-resident van Painan had aangewezen , te Indrapoera eene samenkomst te hebben tot
bespreking van zaken. Op eene vergadering den 26sten
Mei door dien ambtenaar met de bedoelde deputatie gehouden
(waarin echter het aan Djambi grenzende zoogenaamde
Oost-Korintji niet was vertegenwoordigd), werd, in bijzijn
ook van den regent en de verdere hoofden van Indrapoera ,
eene schriftelijke regeling van de grenzen tusschen Korintji
en onze onderafdeeling Indrapoera vastgesteld (sedert goedgekeurd bij gouvern'.'mentsbesluit dd. 26 November 1888
n°. 12), en verder wederzijds bescherming van handelaren
toegezegd. Als tusschen persoon voor de aanrakingen van
Korintji met ons bestuur en tevens ter behartiging van
de belangeu van de op ons gebied vertoevende Koriutjiörs
werd door den assistent-resident, met instemming van de
Korintjische hoofden, aangewezen een binnen Indrapoera,
op de handelsplaats Tapan, gevestigd vertrouwd Korintjisch
handelaar, zekere SOENGEI LAOO, tevens depati van eene
volkrijke streek in Korintji. Een ander practisch gevolg
van de besprekingen met de Korintjische nfgevaardigden
bestond in het in 't leven roepen onzerzijds van eenige
controle op den met hun land gedreven koffiehandel, met
het doel het daarheen te leiden dat de Indrapoerasche opkoopers niet meer hoe langer zoo dichter de Korintjische
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aanbrengers naar de grens te gemoet loudeti trekken o n
dan in de wildernis, ver van onzen bestuurszetel, buiine
transactiön te sluiten, maar dut Tapun als aunhrengplaats gekozen werd , ten einde gescbillen en wnnoruölijkheden te kunnen tegengaan. In verband daarmede
werd op de passar te Tapan van bcstuurswcge een pasuugralmn voor de doortrekkende Korintjisebe bandelareu iu
gereedheid gebracht, bij welker openstelling echter is
bekend gemaakt dat niemand verplicht kon worden daarvan gebruik te maken. In hoever aan liet verlangen der
Korintjische afgevaardigden , om van gouvernementswego
te Indrapoera zout verkrijgbaar te stellen , kon worden
voldaan, maakte bij de Indische Kegeering nog een punt
van overweging uit. Wellicht is de verklaring van de
toenaderende houding van een deel der Korintjisebe hoofden
hierin te zoeken dat zij behoefte begonnen te gevoelen aan
steun tegenover hun Djambischen nabuur pangeran PoiSPO,
hoofd van Paugkallan Djamboe en wakil van den ex-sultan
TAHA, -welke pangeran m Oost-Korintji reeds veel invloed
uitoefent en dien invloed ook tot West-Koriutji tracht uit te
breiden. Naar vernomen werd, zou sedert in Korintji eene
groote landsvergadering zijn gehouden , waaraan ook de
hoofden van Oost-Korintji moeten hebben deelgenomen,
en waarin de verrichtingen der naar Indrapoera gekomen
hoofden algemeene goedkeuring zouden hebben gevonden.
Was vroeger in Korintji de uitvoer van karbouwen naar
het gouvernementsgebied verboden , voornamelijk op aansporing van genoemden pangeran POSSFO, kort na
terugkeer van de deputatie werd dit verbod ingetrokken,
zoodat in de tweede helft van 1838 reeds een honderdtal
karbouwen ten verkoop naar Indrapoera werden gebracht.
Vermelding verdient nog dat men er in Korintji ook toe
is overgegaan om de sawah-werkzaamheden op gelijken
voet als in Indrapoera te regelen, zoodat nu niet langer
wordt toegelaten , gelijk tot hiertoe gebruikelijk was, dat
ieder zijne sawah bewerkte wanneer hij dat verkoos, maar
alle sawah's tegelijk en omstreeks tegen denzelfden tijd
als in Indrapoera worden beplant.
Met de Kwantan- en de Batang Hari-districten werden
geen rechtstreeksche aanrakingen gezocht of verkregen ,
evenmin als met de V Kotta. Van de lieden van dit laatste
landschap hadden onze onderdanen in Pangkallan Kotta
Baroe van tijd tot tijd overlast, doordien zij bij het doortrekken van de V Kotta werden aangehouden wegens
schulden van geheel andere personen. Zelfs drongen die
lieden eens op ons gebied om eenige karbouwen te rooven,
ten einde zich op die wijze schadeloos te stellen voor het
onbetaald blijven van schulden. In de gepleegde willekeurige handelingen is echter geen aanleiding gevonden
tot maatregelen van repressie, ook omdat onze aan de
grens gevestigde onderdanen daardoor in hunne handelsbelangen eer benadeeld dan bevoordeeld zouden worden.
Ons in 't vorig verslag (blz. 9) vermeld optreden tegen
het onder gouverneroentsgezag staande hoofd van Loeboe
Oelang Aling (zie nader over dit landschap de volgende
paragraaf) heeft in de aangrenzende Batang Hari-districten
blijkbaar een heilzamen indruk gemaakt. Aan de door
TOKANKOB SATI van Poelou Poendjoeng, een der radja's
aldaar, in 1887 geopenbaarde neiging tot onderwerping
aan 's Gouvernements gezag (zie vorig verslag blz. 9) werd
onzerzijds geen voet gegeven, daar zijne oprechtheid scheen
te moeten worden in twijfel getrokken, en bovendien eene
aansluiting van Poelou Poendjoeng ons slechts nader zou
brengen tot Si Goentoer, welks radja van aanrakingen
met Europeanen afkeerig is.
§ 5. Xumatra's

Westkust.

Na de tuchtiging der kwaadwilligen , die in 1887 in
Toba en Silindong ongeregeldheden veroorzaakten, zijn
in die grensafdeelingen geen belangrijke rustverstoringen
meer voorgevallen. Had men aldaar slechts last van enkele
op zich zelf staande rooverijen van Battaks buiten ons
gebied (verg. de voorgaande paragraaf), in het vroegere
Atjehsche landschap Troemon bedreven nu en dan Atjchsche benden weder strooptochten , die echter geen onrustbarend karakter verkregen , terwijl ook bij eene plaatselijke opneming van den stand van zaken door den gewestelijken gouverneur (in Juli 1888) de overtuiging werd
verkregen dat de verdedigingsmiddelen in bevredigenden

staat verkeerden , zoodut er , wanneer slechts de noodige
waakzaamheid bleef betracht, geen vrees behoefde te bestaan dat de radja aan vijandelijke aanvallen niet met
vrucht het hoofd zoude kunnen bieden. Van de bedoelde
rnofbui.don was toen ook geen spoor meer te ontdekken.
In Ootober echter drongen eenige kwaadgezindo Atjehers
Troemon weder binnen. Zoowel in de bovenlanden als aan de
Itedamah-rivicr, bezuiden de hoofdplaats Troemon, richtten
zij verwoestingen aan. Ook werden eenige lieden, door den
radja als boodschappers naar den controleur van Singkel
gezonden, aangehouden, één van hen gedood en één zwaar
gewond , terwijl de voor den controleur bestemde brief werd
onderschept. De Atjehers trokken daarop naar Boeloe Sama,
maar werden van daar verdreven door de bevolking van
Troemon, die hun een verlies van 9 gewonden toebracht,
waarna van verdere vijandelijkheden niet meer werd geboord.
In het tot de Padangsche Bovenlanden behourende grenslandschap Loeboe Oelang Aling aan de Batang Hari-rivier
werden in 1837, nadat het hoofd zich door de vlucht aan
strafvervolging onttrokken bad (zie vorig verslag blz. 10),
door een derwaarts gezonden Europeeschen ambtenaar op
de plaats zelve de noodige voorloopige voorzieningen getrotfen om er in de gebleken verwarde toestanden eenige
regelmaat te brengen. Bij gouvernementsbesluit dd. 24 Juni
1888 n°. 14 werden deze regelingen, met behoud van
haar tijdelijk karakter, voor zooveel noodig bekrachtigd. Voorloopig is er een van elders afkomstig gouvernemeutshoofd
geplaatst, en het landschap, dat tot dusver deel uitmaakte
van de onderafdeeling Moeara Laboeh der afdeeling XIII
en IX Kotta , in afwachting van eene definitieve regeling
van zaken , voorshands gebracht tot het ressort van de
meer in de nabijheid gevestigde ambtenaren der afdeeling
Tanah Datar, en wel als onderdeel der onderafdeeling VII
Kotta. Reeds openbaarden zich keuteekenen dat het landschap zich uit zijn verval begon op te heften. Van de
vroeger uitgeweken bewoners keerden velen terug, terwijl
betere huizen verrezen en hier en daar sawah's werden
aangelegd. Het gevluchte hoofd hield zich in Poelou
Poendjoeng (buiten ons gebied) op, maar zonder er eenige
belangstelling op te wekken.
Met betrekking tot de eilanden van dit gewest verdient
vermelding dat de Meutawei-eilanden , waar laatstelijk in
1886 de vlag was vertoond , in 1888 tweemalen bezocht
werden door het oorlogsstoomschip de Ruyter. De eerste
maal (in Juli) werden verschillende baaien van het eiland
Zuid-Pora aangedaan. Met de bevolking, die zich ongewapend vertoonde, werden weinig aanrakingen verkregen,
maar men was in de gelegenheid eenige inlichtingen op
te doen , doordien een al laar gevestigd inlandscb handelaar
van Padang aan boord kwam. Een paar maanden later
gold het bezoek meer bijzonder het eiland Siberoet of
Noord-Pora, alwaar de onzen zich in betrekking konden
stellen met de hoofden der kampongs Semalapa en Katorei,
wier mededeelingen echter niet veel belangrijks opleverden.
Slechts bij een paar kampongs op beide eilanden ging een
deel der bemanning van bet oorlogsschip aan wal. Van de
baai van Katorei werd koers gesteld naar de iets zuidelijker gelegen Nassau-eilandeu, waar men eene vredelievende ontmoeting had met de hoofden van twee aan
straat Sikakap gelegen kampongs. Volgens hetgeen men
bij de hierbedoelde bezoeken vernam en ook volgens de
mededeelingen van inlanders van Padang, die soms op de
genoemde eilanden ten handel komen , zijn de toestanden
er nog zeer achterlijk en is het zielental er gering. Do
bewoners , die geen anderen handel dan ruilhandel kennen ,
zijn zeer arm en worden gezegd tegenover vreemde inlanders , bijaldien deze zonder de noodige voorzorg aan wal
gaan , lichtelijk tot roof en moord over te slaan. Voor de
vestiging van eenig centraal gezag onder hen , bijvoorbeeld
door de plaatsing van een inïandschen opziener op een in
de stoompaketvaart op te nemen punt van Zuid-Pora, in
navolging van hetgeen waartoe onlangs voor Engano (residentie Benkoelen) besloten is (verg. vorig verslag blz. 81),
worden de toestanden nog niet rijp geactit, maar zal het
noodig zijn door veelvuldige liezoeken van schepen der
oorlogs- of der gouvernementsmarine de weinig beschaafde
bevolking eerst wat meer aan ons gezag te gewennen.
Bleef de politieke rust in het gewest allerwegen ongestoord , botsingen tusschen de zoogenaamde vrije en de
erkende of adat-geestelijken waren niet zeldzaam. Eerst-
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bedoelde geestelijkheid, welke drie verschillende secten
vertegenwoordigt (zie vorig verslag blz. 10/11), streeft
steeds naar eene meer zelfstandige plaats dan haar door
de landainstellingen is aangewezen. Van bestuurswege
werd steeds getracht den adat-geestelijken do hand boven
het hoofd te houden, door hen in alle zaken niet den
godsdienst in verband staande, en telkens als daarvoor
eenige aanleiding bestond, te raadplegen. De adut is echter
in godsdieustzaken over het algemeen in de laatste jaren
hier en daar verwaarloosd geworden, hetgeen als eene
oorzank van de aanmatigende houding der sectenleeraren
moet worden aangemerkt. Daarbij komt dat de adatgeestelijkheid zelve in gehalte is achteruitgegaan, doordat
dikwijls als iuinm-chatib lieden zijn opgetreden, die óf
op dat ambt in het geheel geen recht hadden , óf om
hun leeftijd nog niet in aanmerking haddon mogen komen.
Vooral kwam het drijven der vrije geestelijkheid aan het
licht bij de zoogenaamde sindang-quaestiön. Volgens de
adat behoort namelijk in elke marga slechts één missigit
te zijn, met een kerkbestuur (sindang), dat ondergeschikt
is aan het bestuur der negri. Nu is dit laatste een doorn
in het oog van de hoofden en leden der secten, die onafhankelijk willen zijn van het wereldlijk gezag, en van
daar hunne neiging om zich af te zonderen en eene eigene
missigit te hebben met een eigen bestuur, terwijl zij om
dezelfde reden in dit streven worden tegengewerkt door
de panghoeloe's en de wettige geestelijkheid der negri.
Aan den assistent-resident van Batipoe en X Kotta
(Padangsche Bovenlanden) kwam in December 1888 een
brief in handen, welke heette geschreven te zijn door zekeren
TOEANKOE SAWAH SINGOER , die betrokken is geweest
bij de vroeger in de onderafdeeling Solok beproefde pogingen tot opruiing en sedert naarde Kwantan-districten was
gevlucht, in welken brief het voornemen tot een algemeenen opstand in de Padangsche Bovenlanden in Februari
of Maart 1889 besproken werd. Dit feit, dat aanvankelijk
eenige opspraak onder de bevolking verwekte, en tot de
opvatting van vier verdachte goeroe's leidde, had echter
niet veel beteekenis, daar het onderzoek leerde dat de
brief valsch was.
Hier en daar bleek duidelijk, ook uit het verrijzen van
nieuwe bedehuizen, dat van het vervullen der godsdienstplichten meer dan vroeger werk werd gemaakt, waartoe
vooral de ijver der sectehoofden bijdraagt. Van de naqsabandyah-devotie wordt gezegd dat zij zoowel onder mannen
als vrouwen steeds aanhangers wint. Bepaalde uitbreiding
van het Mohammedanisme viel alleen waar te nemen in
de residentie Tapanoli, waar het aantal heidenen dientengevolge meer en meer afneemt. De propaganda blijkt niet
moeilijk, hetgeen te begrijpen is, daar van de proselieten
niet anders gevorderd wordt dan het doen van eenige
gebeden en het zich onthouden van het eten van varkensvleesch. Een enkel geestelijke, die nu nog aan het hoofd
staat der missigit te Sipirok, heeft in een kwart eeuw de
geheele bevolking dier onderafdeeling tot den Islam bekeerd , met uitzondering van de — meest tot den vroegeren
slavenstand behoorende — personen , die daar het Christendom belijden.
De evangelisatie onderging eenige uitbreiding, vooral
in de onderafdeeling Toba, waar het aantal inlaudsche
Christenen, in 't laatst van 1887 bedragende 1179, bij het
einde van 1888 gestegen was tot 1874, welke cijfers voor liet
geheele gewest respectievelijk beliepen 12 886 en 13 707.
Uitgenomen het meer plegen van dieverijen , vooral ter
hoofdplaats Padang (te verklaren uit het groot aantal bij
den spoorwegaanleg te werk gestelde dwangarbeiders,
van wie er steeds velen weten te ontsnappen en dan
landloopers worden), liet over het algemeen de veiligheid
van personen en goederen weinig te wenschen over.
Terwijl de oogsten van veld- en boomgewassen in 1888
over 't algemeen voordeelig uitvielen, was het met de
volksgezondheid niet zoo gunstig gesteld. Wel heerschten
geen algemeene epidemieën (alleen te Baros en Siugkel nam
de cholera gedurende eenige weken een epidemisch karakter
aan), maar toch hcorde men vrij algemeen van pokziekte en
mazelen, welke eerste ziekte nogal offers moet hebben geëischt.
Verder hadden in 1888 vrij belangrijke overstroomingen
plaats. Door zware regens, die dagen achtereen aanhielden,
ontstonden in verschillende rivieren bandjirs, die verwoestingen van allerlei aard , maar voornamelijk aan bruggen
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toebrachten j ook de wegen hadden door die regens veel
te lijden.
De in Februari en Maart jl. in de Padangsche Bovenlanden waargenomen verschijnselen van verhoogde vulkanische werking richtten gelukkig geen onheilen aan.
§ ö. Benhoelen.
In dit gewest werden de openbare rust en orde nergens
verstoord en liet ook de veiligheid van personen en goederen
als gewoonlijk weinig te wenschen over.
Van uitbreiding va:i het .Mohammedanisme viel niets te
bespeuren. Wel heet de bevolking den Islam te zijn toegedaan , docli dit geldt meer de bewoners der kuststreken ,
die meerendeels van Maleischo afkomst zijn. Het andere en
groutste deel der bevolking, waaronder het Kedjaugsche
element, laat zich weinig aan de voorschriften van den
koran gelegen liggen. In de bergstreek Pasoemah Oeloe
Manna zijn thans van Roomsch-katholieke zijde, als voorbereiding tot het Christelijk bekeoringswerk, twee bijzondere inlandsche scholen geopend. De zendeling-leeraar
van het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en
uitwendige zending, die , blijkens bet vorig verslag (blz.
124), mede onder de heiilensche bewoners der bovenstreken
van dit gewest zou guan arbeiden, heeft sedert van dit
voornemen afgezien en een ander zendiugsveld gekozen in
het gouvernement Sumatra's Westkust.
Over het algemeen mocht de bevolking zich in 1888 in
een gunstigen gezondheidstoestand en in bevredigende
oogsten van voedings- en handelsgewassen verheugen. De
landbouw, vooral de rijst- en de pepercultuur, breidde
zich meer en meer uit. In den handel viel levendigheid
op te merken, vooral in de koffie-voort brengende afdeelingen Manna en Kroë , waar, behalve koffie, ook boschproducteu grif van de hand gingen.
§ 7. Lamponysche Districten.
Feiten van politieke beteekenis vielen in dit gewest niet
voor. Van de onder de verschillende bestanddeelen der
bevolking heerscheude goede gezindheid jegens het Europeesch bestuur werden herhaaldelijk blijken ondervonden.
Zelfs bij hadji's en geestelijken vond de politie in het
afgeloopen jaar een gewenschten steun bij het opsporen van
de naar dit gewest gevluchte Bantammers, die verdacht
werden aan de onlusten in Tjilegon (zie § 2 vau dit hoofdstuk)
een werkzaam aandeel te hebben gehad. Ten aanzien van
de in dit gewest aanwezige hadji's in 't algemeen wordt
nog gezegd , dat zij bij terugkeer uit Mekka in den regel
hun vroeger beroep of bedrijf weder opvatten. Ook nemen
zij geen bevoorrechte of invloedrijke plaats onder de bevolking in. Hoogstens worden zij met eenige onderscheiding door hunne geloofsgenooten bejegend. Niettegenstaande
de Lamponger zich over 't algemeeu onderscheidt door
strenge waarneming van zijne godsdienstplichten, viel zoomin
onder de inheemsche bevolking als onder de van elders
afkomstige inlanders (Javanen , Boegiueezen , enz.) eenig
spoor van fanatisme waar te nemen.
De veiligheid van personen en goederen liet weinig te
wenschen over; zware misdrijven worden zelden gepleegd
en de enkele diefstallen , die men ter kennis van de politie
bracht, kwamen meestal tot klaarheid. Zoowel bij het
opsporen van de zaken als bij de berechting toonde de bevolking zich gewillig en met de heerscheude rechtsbedeeling
ingenomen. Die ingenomenheid blijkt ook uit het vrij veelvuldig inroepen van de beslissing der rechtbanken in
civiele zaken.
De uitkomsten van den landbouw, op welks uitbreiding
men zich nogal toelegt, waren in algemeenen zin bevredigend te noemen.
Wat den algemeenen gezondheidstoestand betreft, deze
liet in 1888 te wenschen over en was in de laatste vier
maanden van het jaar bepaald ongunstig. Het meest
heerschten koortsen en oogziekten, doch ook ettelijke
gevallen van cholera en pokken deden zich voor, en dan
meestal met doodelijken afloop.
§ 8. Palembang.
Leverde het jaar 1888 in de gouvernementsafdeelingen
van dit gewest op politiek gelned niets bijzonders op , onze
verhouding tot Djambi werd beter sedert op 28 Mei 1888
een nieuw contract tot stand kwam (zie vorig verslag

|_5. Z.\

14

Koloniaal verslag van 1889. [Netlerl. (Oost-) IndiC]
blz. 12) ' ) . Hangende zaken werden vrij vlug afgedaan en
aan eenige onzerzijds bij den sultan ingebrachte klachten
w e r d , voor zooveel dit hem mogelijk w a s , het vereischte
gevolg gegeven. Waar hij daartoe niet bij machte bleek,
werd hij bereid bevonden zich van de medewerking van
onzen te Djambi gevestigden politikken agent te bedienen.
Zoo hield deze , vergezeld van eenige door den sultan aangewezen inlandsche gemachtigden , zich eenigen tijd iu de
Toengkal-streek o p , ten einde de daar bestuurvoerende
hoofden. uit naam van den s u l t a n , te gelasten hunne
afpersingen te staken , en aan de bevolking te doen weten
dat zij aan bevelen , iu strijd met die des s u l t a n s , niet
behoefde te gehoorzamen. Ook zou gemelde ambtenaar zich
eerlang nnar de Djainuische bovenlanden begeven, waar
van de zijde van het inlnn lsch bestuur het noodige reeds
werd voorbereid om 's Oouvernements vertegenwoordiger
behoorlijk te ontvangen. Men vleide zich dat die reis tot
eene ontmoeting zou leiden met den ex-sultan TAHA , van
wiens gezindheid voor onzen invloed in die streken zooveel
kan afhangen. De veiligheid van personen en goederen
moet in de Djambische bovenlanden uog steeds veel te
wenschen overlaten.
De bij het nieuwe contract bedongen uitbreiding der gouvemements-nederzettingen , zoowel ter hoofdplaats Djambi
als te Moeara Saba, Moeara Kompeh en S i m p a n g , wekte
de verbittering

van

zekeren rad hen

HADJI ACIIMAD op.

Toen deze rad beu aan zijne slechte gezindheid uiting gaf
door het herhaaldelijk plegen van kleine rooverijen , werd
hij met zijne naaste familieleden door eeuige naar Djambi
afgezonden dienaren van het sultans bestuur gevangen
genomen en naar de bovenlanden gebracht.
De handel in het gewest was in 1888 levendig te noemen , en ook de uitkomsten van den oogst der voornaamste
cultures (rijst, koffie en tabak) gaven alle reden tot
tevredenheid.
Ter hoofdplaats Palembang en in de afdeeling Iliran en
Banjoeasin kwamen in de maanden J u l i tot en met October talrijke gevallen van cholera voor, zonder dat die
ziekte, welke ook elders in het gewest eenige slachtoffers
eischte, een epidemisch karakter aannam. Overigens kon
de staat der volksgezondheid gunstig worden genoemd.
§ 9. Oostkmt

tan

Sumatra.

In de Maleische gedeelten van dit gewest viel niet veel
belangrijks voor. Godsdienstige bewegingen onder de bevolking werden niet opgemerkt. Op staatkundig gebied
vorderden voornamelijk de aanrakingen met de Battaks
der grenslanden , ook niet die buiten ons gebied , üe bemoeienissen onzer ambtenaren , zooals blijken kan uit § 4
van dit hoofdstuk, terwijl voorts eenige grensgeschillen
door onze bemiddeling werden uit den weg geruimd.
Over de veiligheid viel in het afgeloopen jaar niet te
klagen , hoewel misdaden uit roofzucht, in de hand g e werkt door het verschil iir rassen en stammen der zoo
gemengde bevolking dezer residentie, meermalen voorkwamen op eenzame plaatsen, waar de politie met de
meeste waakzaamheid niet steeds bij machte is toezicht
te houden. Ongeregeldheden onder de koelies, tot onderdrukking waarvan geweld moest worden gebruikt, werden
steeds zeldzamer. In de meeste gevallen was het optreden
van de politie , een p u r malen door de militaire macht
g e s t e u n d , voldoende om het verzet in de geboorte te
smoren, zonder dat van de wapens gebruik behoefde te
worden gemaakt. Schuurbrandeu kwamen nog wel hier
en daar voor, doch mede in veel mindere mate dan vroeger. Van kongsi-woelingen onder de Chineezen bleef het
gewest bevrijd. Ken hoofdtandil van eene der landbouwoudernemingen in Deli, die voor de Ho-Sing kongsi,
waarvan hij een der hoofden w a s , propaganda maakte of
althans voorbereidde, werd in den aanvang van 1888, op
grond van d»j, bestaande politiekeur tot wering van geheime
Chineesche genootschappen , te dier zake veroordeeld tot
drie maanden ten-arbeid-stelhng aan de publieke werken.
Om den van lieverlede verflauwden indruk, dien een derl
) Dit contract, goedgekeurd, en bekrachtigd bü gouvernementsbesluit dd. 26 September 1888 n°. 13 , is in Januari 1889 aan de
Staten-Generaal medegedeeld (zie de stukken der zitting 1888—
1889—X6—n". 7.)

gelijke maatregel in 't laatst van 1884 gemaakt had (verg.
het verslag van 1885 blz. 15), te verlevendigen, besloot
de Indische Regeering (bij eene beschikking van 4 Juli
1888 n°. 11) dezen Chinees, in het belang der openbare
rust en onh;, het verder verblijf in Nederlandsch-Indië
te ontzeggen. De maatregel behoefde echter niet ten uitvoer
gelegd te worden, daar bedoeld kongsihoofd, toen hij
na afloop van zijn straftijd op vrije voeten was gesteld,
uit eigen beweging het land voorgoed verlaten had. Over
zee- en strandroof viel weinig te klagen. Slechts één geval
kwam ter kennis van het bestuur; daarbij werden een
drietal Chineezen beroofd en gedood, vermoedelijk door
twee Atjehers en twee lieden van Poeloo P i n a n g , 'die zich
echter u i t de voeten hebben weten te maken.
Omtrent de verschillen ie onderdeden van het gewest is
nog het volgende te vermelden.
in Siak gaf het regentschap van des sultans oudsten
zoon, die in April 1888 als waarnemend sultan was b e ee.ligd , algemeen aanleiding tot klachten. Den rijksraad
hield hij stelselmatig buiten alle aangelegenheden en jegens
de bevolking toonde hij bij elke gelegenheid groote iuhaligheid. Daar alle pogingen, door of van wege den resident aangewend om hem van gedragslijn te doen veranderen , vruchteloos blijken , is de Indische Regeering te
rade geworden TOBNOKOE MOEDA van het regentschap te
ontheffen en dit voorloopig op den rijksraad te doen overgaan. De iu Siak geopende tabaksondernemingen beantwoordden , wegens de geringheid der vooralsnog verkregen
productie, niet aan de verwachting. Van de in Boven-Siak
pas aangevatte onderneming voor de delving van tin (zie
vorig verslag blz. 242) was bij den aanvang van 1889
nog weinig te zeggen.
In de Siaksche onderhoorigheid Bangka viel eene snelle
ontwikkeling waar te nemen van de Chineesche nederzetting Bagan Api A p i , benedenwaarts van de monding
der Rokkau-rivier. Sedert het krachtig optreden van ons
bestuur aldaar (zie het verslag vau 1887 blz. 9) heeft die
plaats een ordelijk en welvarend aanzien gekregen. Daar
de zee in den omtrek bijzonder vischrijk i s , maken de
visschers zeer groote winsten, en komen zich steeds meer
en meer Chineezen daar vestigen. Hun tegenwoordig
aantal is reeds op 4000 te stellen. Vooral de g a r nalenvangst was in den laatsten tijd zeer overvloedig,
en elke week werden van Bagan Api Api ongeveer 800 a
1000 pikols gedroogde garnalen afgescheept, d i e , naar
gezegd w o r d t , tot in China aftrek vinden.
In 1885 was door de Indische Regeering als zelfstandig
hoofd over het landschap Rantau Binoeang, hooger op
aan de Rokkan-rivier, erkend geworden MOHAMAD DZAIN
'I. ABIDIN, een afstammeling uit liet vroegere vorstenhuis van
Tamboesei (Boven-Rokkan), onder voorwaarde dat hij een
jaarlijkschen cijns van 300 dollars zou betalen aan Tanah
Poetih (waaraan Rantau Binoeang van ouds eene onderhoorigheid geweest was) en afzag van zijne onhoudbaar
gebleken aanspraken op het geheele stroomgebied der
Rokkan-rivier. Ofschoon hij in een en ander had toegestemd bij eene op 12 Januari 1885 te Batavia, ten overstaan van den directeur van binneulandsch bestuur, afgelegde verklaring, bleef hij echter. zooals reeds iu 't vorig
verslag (blz. 9) werd medegedeeld, in gebreke zijne
beloften na te komen. W e l was hij zich persoonlijk binnen
het hem afgestaan gebied komen vestigen , doch het g e lukte hem niet een genoegzaam aantal zijner onderhoorigen
derwaarts te doen verhuizen, daar deze er over 't algemeen de voorkeur aan gaven te Negri Tinggi en nog
verder benedenstrooms, waar zij zich hadden nedergezet,
hunne woonplaatsen te behouden. Het bleek namelijk dat
de boschproducten in Rantau Binoeang zoo goed als uitgeput waren en dat liet land voor de uitoefening van den
landbouw geen gunstige kansen aanbood. Door deze teleurstellingen onmachtig zijnde den verschuldigden cijns op
te

brengen , had

MOHAMAD DZAIN 'L ABIDIN er dan

ook

van afgezien om uit handen van den resident zijne akte
van erkenning en bevestiging als radja van Rantau Binoeang
in ontvangst te gaan nemen. Hij verklaarde voortaan slechts
een vergeten bestaan te willen voeren , om dan te kunnen
gaan waar het hem goeddacht. Eene benoeming tot gouvernementshoofd, bijv. in Laboeau Batoe, waarop hem door
den resident uitzicht werd geopend, werd door hein niet
begeerd , en evenmin wilde hij een titel of rang uit handen
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van den sultan van Siak aannemen. Mitsdien werd bij Laboeau Deli ondervond een gunstig gevolg van het
gouvernetnentsbesluit dd. 23 Juni 1888 n°. 7 de indertijd gebruik van artesisch water. Bedroegen de sterfgevallen
aan den resident verleende machtiging-, om MOHAMAD er in 1887 nog ruim 500, in 1888 daalde het cijfer tot
DZAIN 'L ABIDIN als radja van Rantau Binoeang- te er- 400, en verdere verbetering mag verwacht worden, wanneer
kennen, ingetrokken, en deze ontslagen van alle verplich- de inlanders meer en meer zich uitsluitend van het
ting-en welke hij in 1885 tegenover het Gouvernement en artesisch water als drinkwater bedienen.
Tanah Poetih had op zich genomen. De achterstallige cijns
In September 1888 vertoonde zich in de afdeeling Deli
over de drie jaren 1883 t/m 1887 is daarop aan de datoe's de veetyphus. Door strenge afsluiting en stremming van
van Tanah Poetih uit 's lands kas betaald. De Tamboeseiörs het verkeer op de wegen, leidende van en naar besmette
komen nu onder Siak, doch mogen een hoofd kiezen uit ondernemingen, werd de ziekte gelocaliseerd en in Noeigen stam, die ongeveer met dezelfde macht zal zijn vember was zij weder geheel verdwenen.
bekleed als de datoe's van Tanah Poetih. Bij den aanvang
De handel ter Oostkust van Sumatra nam nog steeds
van 1889 was de nieuwe toestand nog niet geheel geregeld. toe, zooals bleek uit de stijging der in-en uitvoerrechten
In het laatst van Juni 1888 overleed vrij plotseling de en de vermeerdering van het aantal kuststoomertjes en
sultan van Assahan, TENGKOE ACHMAD SJAH. Op zijn rivierstoom barkassen.
sterfbed wees hij den zoon van zijn tweeden broeder
Het jaar 1888 was voor den landbouw over het algemeen
TBNGKOB ADIL , genaamd TE.NGKOE NGAH , als opvolger
niet zeer gunstig. Assahan , dat gewoonlijk veel rijst uitaan, en deze keus werd door den rijksraad en door de voert , had nauwelijks genoeg voor eigen behoefte. Over
verdere leden der sultansfamilie goedgekeurd. Daar genoemde den tabaksoogst viel, vooral in Deli en Langkat, wat de
candidaat ook door het bestuur als de meest geschikte hoeveelheid van het product betreft, niet te klagen, doch
werd beschouwd , bekrachtigde de Regeering de gedane enkele planters werden door de lage prijzen die zij voor de
keuze, waarna de jeugdige TENGKOE NGAH op 6 October tabak uit den oogst van 1887 behaalden genoodzaakt
te Medan als sultan werd erkend er. bevestigd , met den hunne ondernemingen te sluiten , terwijl anderen met een
naam van sultan MOHAMAD HOESIN SJAH.
zeer verminderd aantal koelies voortwerkten.
Sedert in den aanvang van 1887 het landschap Datoe
§ 10. Mouw en onderhoorigheden.
Bara onder een afzonderlijken controleur werd geplaatst,
Met de inlandsche vorsten van Lingga-Riouw en Indragiri
is het zeer vooruitgegaan. Door de vereenigde pogingen
van het bestuur en van de planters en de bevolking is bleef eene goede verstandhouding bestaan en van hunne
er een vrij voldoend wegennet tot stand gebracht, dat zijde werd weder alle gewenschte medewerking ondervonnog steeds wordt verbeterd en uitgebreid, zoodat men den. Aan den onderkoning van Riouw en onderhoorigheden
viel in Mei jl. de onderscheiding te beurt eener benoeming
binnen kort per as Medan zal kunnen bereiken.
Over den nog jeugdigen sultan van Serdang valt over tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw. In
het algemeen niet te klagen. Men kan echter niet zeggen Juni 1888 overleed radja ABDOELLAH , de uit vorige verdat hij veel voor land of volk doet. Het zal ook noodig slagen bekende preteudent voor de waardigheid van soetan
zijn bij hem aan te dringen op eene betere bezoldiging van Indragiri, zonder dat het tot eene verzoening tusschen
hem en den wettigen soetan gekomen was. Door dit sterfvan het rijksbestuur.
Van den sultan van Deli wordt getuigd dat hij in- geval is echter de tweespalt niet verdwenen , daar de aanschikkelijk en meegaande is, doch eenigszins teruggetrok- hangers van den pretendent thans diens zuon , radja LONG,
ken. Om meer afgezonderd te leven, heeft hij zijn gewoon a's soetan erkennen.
In den Lingga-Riouw archipel was in 1888 het aantal
verblijf van Tandjong Moelia naar Mertoeboeng verlegd.
Intusschen laat hij zich ter hoofdplaats Medan een inder- zware misdrijven belangrijk minder dan in vorige jaren.
daad sierlijk paleis bouwen. Met zijne datoe's is de vorst Tegen zee- en strandroof werd met goed gevolg gewaakt
zoowel door onze oorlogsschepen als door de van wege
steeds op goeden voet.
De in 1887 tot sultan verheven en in Juni 1888 als het sultans bestuur onderhouden politie ter zee.
In de afdeelmgen Lingga en Batam was de gezondzoodanig geïnstalleerde pangeran van Langkat toonde zich
bij voortduring aan het Gouvernement zeer gehecht. In heidstoestand niet zeer gunstig. De oogst der stapelproDecember kwam deze bejaarde vorst met zijne rijksgrooten ducten (peper, sago en gambier) slaagde naar wensch en
te Medan, omdat hij eenige veranderingen wenschte in zij behaalden te Singapore goede prijzen. Ook de rijstoogst
de door den resident voorgestelde regeling van hetgeen er in de landschappen op Sumatra's vasten wal viel bevredina zijn overlijden zou gebeuren. Daar tegen deze verande- gend uit.
ringen geen bezwaar bestond, werd er door den reskient
Volgens onlar.gs ontvangen berichten is op 15 Mei jl.
in bewilligd.
de in Indragiri geplaatste controleur, terwijl hij zich op
Tusschen de vier radja's van Tamiang rezen voortdurend eenigen afstand van het gouvernements-etablissement bequaesties over grenzen en over vermeende rechten op vond , het slachtoffer gewor len van een tusschen hem en
elkanders gebied, zonder dat daardoor echter de rust deu eigenaar eener voorbijvarende handebprauw ontstanen
verstoord werd. Ook bestond er een geschil tusschen Tamiang twist over de weigering van dezen, zekeren SAID WANDOEJOT,
en de Atjehsche landschappen Modjopahit en Langsar om zijn vaartuig op verboden waar te doen onderzoeken.
nopens de vraag welke rivier te beschouwen is als de Eene worsteling tusschen hen ontstond daarop, waarbij
eigenlijke Pantei Kerma, die ingevolge Indisch Staatsblad een toevallig in de nabijheid aanwezige broeder van SAID
1881 n°. 212 gedeeltelijk de grens moet uitmaken met het WANDOEJOT op den controleur toeschoot en hem eene halswonde toebracht, waaraan hij nog denzelfden dag overleed.
gouvernement Atjeh en onderhoorigheden.
Ten aanzien van de grens tusschen Poeloe Lawau (het Inmiddels waren twee mede-opvarenden uit de prauw
zuidelijkste der tot de residentie Oostkust van Sumatra gesprongen, en nu ontstond er tusschen het viertal en de
behoorende landschappen) en het Lingga-Riouwsch gebied toegesnelde gouvernementsdienaren (politie-oppassers en
op Sumatra , werd bij besluit dd. 13 September 1888 n°. 3 matrozen van de adviesboot) een verwoed gevecht, waarbij
uitgemaakt dat het grenspunt aan zee gevormd wordt door de moordenaar en twee opvarenden van de prauw doodelijk
Tandjong Ongka, aan den zuidelijken oever der Groote getroffen werden, evenals één der politie-oppassers, terKampar- of Poeloe Lawau-rivier. De bij hetzelfde besluit wijl SAID WANDOEJOT , ofschoon zwaar gewond, levend
ingestelde gemengde commissie voor het onderzoek naar de overzijde der rivier wist te bereiken. De resident, die
de grens binnenslands had bij den aanvang van 1889 juist naar Indragiri op reis was en onderweg bericht van
haar mandaat nog niet kunnen volvoeren wegens de in het gebeurde kreeg, Leeft bij den soetan aanstonds op de
opsporing en uitlevering van SAID WANDOEJOT aangePoeloe Lawan uitgebroken pokziekte.
Over het algemeen liet in 1888, vooral in de eerste drongen , echter vooralsnog zonder resultaat, daar gemaanden des jaars, de gezondheidstoestand ter Sumatra's noemde inlander met zijne familieleden de bovenlanden
Oostkust veel te wenschen over, daar niet alleen de pok- was ingetrokken. Het voorval heeft de algemeene rust te
ziekte, maar ook de cholera zich in meerdere of mindere Bingat niet verstoord ; alleen hadden eenige Chineezen uit
mate in verschillende gedeelten van het gewest vertoonde, vrees de wijk genomen naar Singapore.
welke laatste ziekte ook onder de Europeesche bevolking
Over de regeling der grens tusschen Indragiri en het
eenige offers eischte. Tegen het einde des jaars was echter tot de residentie Oostkust van Sumatra behoorende landde toestand, behalve in Poeloe Lawan, veel verbeterd. schap Poeloe Lawau zie men de voorgaande paragraaf.
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§ 11. Ban Aa
Uit dit gewest is over 1888 weinig belangrijks gemeld. Van een onbeduidenden oploop onder de Chineesche
mijnwerkers in het district Merawang , in verband staande
met de vertraagde afsluiting van hunne jaarrekening, werd
reeds in 't vorig verslag (blz. 219) gewag gemaakt. Op
politiek en op godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor.
De bevolking had in meerdere of mindere mate van
koortsen, pokken en buikziekten te lijden, terwijl de
berriberri in den loop des jaars (verg. vorig verslag blz.
239) vrij hevig woedde onder de mijnwerkers eii onderde
dwangarbeiders.
De handel was vrij levendig. Schaarschheid aan voedingsmiddelen deed zich niet voor, daar gestadig op ruimer schaal aardvruchten werden aangeplant en veel rijst
aangevoerd werd. Evenals in vorige jaren leverde de eigen
teelt van dit voedingsmiddel niet genoeg op voor de behoefte.
§ 12. Billiton.
De verhouding der bevolking jegens ons bestuur mocht
bij voortduring goed genoemd worden , en omtrent de veiligheid van personen en goederen werden geen klachten
vernomen. Aan de geheime genootschappen, die ook onder
de Chineezen in dit gewest leden tellen, werd van bestuurswege alle aandacht gewijd , zonder dat iets nadeeligs
omtrent hunne werking aan den dag kwam.
Over het algemeen liet de gezondheidstoestand weinig
te wenschen over; alleen hoorde men nogal van gevallen
van berriberri, vooral onder de mijnwerkers.
De rijstbouw, waarvan slechts op kleine schaal wordt
werk gemaakt, viel ongunstig uit, hetgeen ten goede
kwam aan den steeds vrij levendigen handel, aangezien
dientengevolge, meer nog dan in andere jaren , rijst van
Singapore moest worden aangevoerd.
Onder de inheemsche eD Chineesche bevolking breidde
zich de Islam evenmin uit als het Christendom; het aantal
Christen-Chineezen nam integendeel eenigszins af.
§ 13. Westerafdeeling van Borneo.
Onze verhouding tot de verschillende inlandsche vorsten
in dit gewest bleef naar wensch. Weder vond het bestuur
gelegenheid om met enkelen hunner de uoodige schikkingen te treffen in het belang der bescherming van telegraafverbindingen , waarop onzerzijds prijs werd gesteld met
het oog op eene eveutueele toetreding voor NederlandschIndiS tot de internationale overeenkomst betreffende de
bescherming van onderzeesche kabels. Ditmaal verbonden
zich tot de gewenschte regeling de panembahans van
Soekadana, Matan en Simpang (suppletoire akten dd. 27,
28 en 30 April 1888). Ook slaagde liet bestuur er in om
eenige geschillen uit den weg te ruimen die tusschen de
twee laatstbedoelde bestuurders en dien van Meliou gerezen
waren over hun recht om belasting te vorderen van Dajaks,
die tengevolge van te zware lasten van het eene landschap
naar het andere waren verhuisd. Voorts werd door het
bestuur eene verzoening bewerkt tusschen den panembahan
van Sintang en een zijner hoofden die tegen hem in verzet
was gekomen. Grensregelingen kwamen tot stand tusschen
de landschappen Meliou en Sanggou eenerzijds en Tajan
anderzijds, alsmede tusschen dit laatste en Landak.
In Silat werd de in 1879 ingestelde bestuurscommissie
in Juni 1888 opgeheven en de toen meerderjarig geworden
oudste wettige zoon van den in 1877 overleden radja zelf
met de uitoefening van het gezag belast. In Koeboe werd,
Dadat genoegzame zekerheid verkregen was dat er geen
erven bestonden van den indertijd buiten Koeboe overleden
zoon van den vorigen bestuurder, door de kiesgerechtigden als vermoedelijke opvolger aangewezen de oudste
wettige zoon van vorstelijken bloede van den tegenwoordigen, in 1871 opgetreden, toean (een broeder zijns voorgangers) , welke keuze in September 1888 door het Gouvernement bekrachtigd werd. Aan een viertal aanzienlijke
personen, behoorende tot de onmiddellijke omgeving van
den sultan van Pontianak, verleende de Indische Regeeriug
den titel van »pangeran", terwijl zij aan twee inlandsche
hoofden in Pontianak en aan het hoofd der Sembaja-Dajaks

in Mampawa geschenken in geld toekende voor de door
hen tijdens de onlusten der Mandhor-Chineezen bewezen
diensten. (Het te Mandhor voorloopig achtergelaten tijdelijk
garnizoen is op het einde van 1888 ingetrokken.)
De onder gouvernementstoezicht staande Batang LoeparDajuks gaven iu het afgeloopeu jaar weinig stof tot klagen,
hetgeen mede te danken is aan de in 't vorig verslag (blz. 15)
besproken tijdelijke versterking onzer politiemiddelen. Door
bemiddeling van den controleur der Boven-Kapooas werd
in Juni tusschen hen en de bewouers van het landschap
Saliinbou eene verzoening tot stand gebracht, die zeer ten
goede kwam aan den handel, de vischvangst en de inzameling van boschproducten in die streken. Te zelfder tijd
had , in tegenwoordigheid ook van een drietal Serawaksche
ambtenaren, eene verzoening plaats tusschen de op ons
gebied gevestigde Maloh- en Kantoek-Dajaksende Batang
Loepars van Serawak, waarvan al aanstonds een levendiger
grensverkeer het gevolg was.
Tusschen verschillende stammen der onder vorstengezag
staande Dajaks hadden weder nu en dan sneltochten plaats,
die echter geen groote verhoudingen aannamen, doordien
hetzij de vorsten , hetzij onze ambtenaren , de aangevallen
partij in de meeste gevallen van weerwraak wisten terug
te houden. Aan een dezer sneltochten namen ook OeloeKahajan-Dajaks uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo deel, onder aanvoering vaneen aanhanger
der opstandspartij aldaar. Men slaagde er tot dusver niet
in dezen aanvoerder, zekeren RAHOK , in handen te krijgen.
Tusschen een vijftal Dajaksche stammen in de BovenMelawi, die steeds vijandig tegenover elkander hadden
gestaan en daardoor veel onrust onder de bevolking in de
onderafdeeling Melawi hadden verwekt, werd door het
houden van verzoen ingsfeesteu de vrede gesloten.
Uitgenomen de hooger bedoelde onderlinge veeten tusschen Dajaks, werd de rust in dit gewest niet verstoord,
en zware misdrijven kwamen ook weinig voor. Kleine
diefstallen evenwel waren, vooral daar waar de invloed
onzer ambtenaren zich weinig kon doen gelden, verre
van zeldzaam en voornamelijk te wijten aan het verderfelijke fafoei-spel, waaraan de bevolking op en nabij de
afdeelingshoofdplaatsen, ondanks het scherpe toezicht der
politie, voortdurend op clandestiene wijze deelneemt.
Onder het Mohammédaansch gedeelte der bevolking
openbaarde zich vrij algemeen een meer opgewekt godsdienstig leven, maar nergens sloegen de ijveraars over tot
botsingen met het bestuur.
De staat der volksgezondheid mocht in 1888 vrij gunstig
heeten. In enkele afdeelingen vertoonden zich de pokkeu
nu eens in meerdere, dan weder in mindere mate, terwijl
omstreeks het midden des jaars in de afdeelingen Sambas
en Montrado vele gevallen van buikziekte voorkwamen,
vaak met doodelijken afloop.
De handel verkeerde bijna het geheele jaar in eene gedrukte stemming, grooteudeels ten gevolge van den zeer
ongunstigen rijstoogst, die schier overal gebrek aan dit
voedingsmiddel deed ontstaan. Vooral in Sambas was hulp
noodig. Ten einde den sultan in staat te stellen daarin te
voorzien , werd hem door de Indische Regeering eeue som
van f 10 000 in voorschot verstrekt en tevens voor zijne
rekening eene hoeveelheid van 3000 pikols rijst van Singapore ontboden. Door hulp te verleenen bij het opsleepen
der vaartuigen, moedigde het bestuur voorts den particulieren handel aan tot het invoeren van rijst in die streken
waar de behoefte het dringendst was.
Wegens de vraag naar suikerrietstekken voor Java,
werd door de bevolking met het planten van suikerriet
op groote schaal voortgegaan. De in 1888 uit Pontianak
en Sambas per stoomgelegenheid verzonden hoeveelheden
stekken bedroegen vijf volle ladingen. Van de inzameling
van boschproducten maakte de bevolking, wegens den
slechten rijstoogst, meer werk dan anders.
§ 14. Zuider- en Ootterajdeeling van Borneo.
In de eerste maanden van 1*88 stelde de in vorige
verslagen meermalen genoemde pretendent-sultan GOESTI
MOHAMAD SKMAN weder pogingen in het werk om vasten
voet te verkrijgen in bet stroomgebied van de BovenKapoeas, waar hij meer steun vond dan in 1887 en zelfs
de bevolking wist over te halen om, in de soengei
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Meudaoen oen huis voor hein te b o u w e n , hetwelk hij in
Februari 1888 botrok. Daarop werd van bestuurswege het
hoofd van het district Kleine Dajak met gewapende lieden
uit de benedenlanden naar Roedjak , de hoofdplaats van
het onderdistrict Midden-Kapoeas, gezonden met last om
aldaar post te vatten , zich met de hoofden der bovenstreek
in aanraking te stellen en hen te wijzen op het gevaar
waaraan zij zich , door genoemden pretendent te steunen,
zouden blootstellen. Deze zending en eene kort daarop
door den controleur der Dajaklanden in het genoemde
onderdistrict ondernomen reis hadden gunstige gevolgen.
Niet alleen werd de voor den pretendent-sultan opgerichte
woning weder afgebroken, maar al de Oet-Danoemsche
hoofden der Boven-Knpoeas gaven gehjor aan eene oproeping om te K w a l a l l i a n ^ voor den controleur te verschijnen
en legden bij die gelegenheid (20 J u n i 1888) den eed van
gehoorzaamheid en trouw aan liet Gouvernement af. Waarschijnlijk om er den stand van zaken op te nemen , waagde
zich in October een der trouwste volgelingen van MOHAMAD
SEM.VN , zekere PANGI.IMA PASIR , in het gebied der Oet-

Danoems van de Boven-Kahajnu , waar bij echter , toen
de bevolking hem op last harer hoofden wilde arresteeren ,
en hij zich daartegen gewapend verzette, zoodanig werd
verwond, dat hij kort daarop overleed. MOHAMAD SEMAN
zelf, die reeds in Mei 1888 weder naar de Boven-Doesoeu
was teruggekeerd, liet verder niets meer van zich hooren.
Aan de districtshoofden van de Groote- en Kleine Dajak
schonk de Indische Regeeriugde zilveren medaille voor moed
en trouw ter belooning van hunne diensten tijdens de verwikkelingen ir. dit gewest gedurendede jaren 1886 en 1887.
In die gedeelten van het gewest, waar het bestuur zich
genoegzaam kan doen gelden, liet de veiligheid van personen en goederen weinig te wenschen over. Uit de verre
binnenlamien kwamen nu en dan berichten omtrent snelen rooftochten onder de Dajaksche stammen.
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dommen beroofd. Eene bevolkingspatrouille werd op de
daders uitgezonden , maar deze waren g e v l u c h t , hunne
prauw achterlatende. Overigens berichtte de controleur van
Tawau dat zich nu en dan van Boeloengan en Sesajab
ontvluchte slaven bij hem aanmeldden. die zich ter plaatse
vestigden, om zoodoende van hunne vrijheid verzekerd te
zijn. Nu sedert besloten is (zie lager hoofdstuk J, afd. I)
om de standplaats van genoemden ambtenaar naar Boeloengan zelf te verleggen , zal voor de in slavernij g e houden personen de gelegenheid gunstiger zijn om zich
tot het erlangen van hunne vrijheid onder de bescherming
van den controleur te stellen.
§ 15. Celebes en

onderhoorijheden.

Voor zooveel de gouvernementslanden betreft, kon de
politieke toestand over het algemeen gunstig genoemd
worden. In de afdeeling Noorderdistricten had, bij gelegenheid van eene poging tot arrestatie van zekeren DAEXG
SITAHA , een berucht rooverhoofdman van aanzienlijke
familie, zwager van den regent van Tanralili, eene
ernstige botsing plaats tusschen de in grooten getale
opgerukte politiemacht van de regenten van Maros en
Toerikale (waarbij zich ook de assistent-resident met eenige
gewapende oppassers had aangesloten) en de op 8 a 9 paal
van Maros , te Leijang Leijang in het regentschap Toerikale ,
tusschen de rotsen genestelde volgelingen van DAENG
SITABA. Nadat men elkander gedurende bijna drie uren had
bestookt, waarbij het regentsvolk niet minder dan 12 dooden
b e k w a m , maar ook aan de Lende van DAE.NG SITABA verliezen werden toegebracht (o. a. sneuvelden twee zoons en
een broeder van dezen), zagen de onzen zich genoopt
terug te trekken. Daar de bende niet met rust mocht
worden gelaten, werd mililaire hulp van Makasser ontboden. Reeds in den laten avond van den volgenden d a g
(29 J u n i 1888) rukte eene compagnie infanterie met 2
mortieren naar Maros o p , welke plaats in den voormiddag
van den 30sten werd bereikt. Aan de militairen werd hier
eenige uren rust g e g u n d , waarna zij doorgingen naar
Leijang Leijang, w e k e plaats zonder tegenstand werd
binnengerukt. Op de nadering der troepen had echter
DAENG SITABA , met achterlating van ettelijke geroofde
karbouwen en van eene groote hoeveelheid rijst, zijne
stelling verlaten , en ofschoon ijverig door de onzen werd
gepatrouilleerd , mocht het niet gelukken den aanvoerder
of zijne bende op het spoor te komen , ook niet, toen zijne
vermoedelijke wijkplaats door bevolkingspatrouilles werd
ingesloten. Nadat de overtuiging was verkregen dat de
bende was verstrooid, en de verschillende regenten (ook
die van Tanralili) op zich genomen hadden DAENG SITABA ,
bij ontdekking , te verdrijven of op te vatten , keerde de
colonne den Oden Juli naar Makasser terug. Er werd verder
van gewelddadighe len van DAENG SITABA niets gehoord.

De Islam breidde zich onder de heiclensche Dajaks steeds
u i t , hoewel niet op groote schaal. In een paar districten
van de afdeeling Amoenthai waren twee hadji's werkzaam tot verbreiding van de leer der naqsabandyah, tot
welke devotie aldaar bij het einde des jaars reeds meer
dan 500 belijders waren toegetreden. De predikingen dier
geestdrijvers gaven echter geen aanleiding tot rustverstoringen. In gemelde afdeeling gebeurde het tweemalen
— eerst in Augustus 1888 en laier in Januari jl. — dat
een der militairen van het garnizoen te Kendangan , terwijl
hij voor de benting op post stond, door een waanzinnigen
inlander werd aangevallen.
Nopens het werk der evangelisatie wordt gemeld dat
het in 1888 eenigszins betere uitkomsten opleverde dan
vroeger over het algemeen het geval was. Vooral de bewoners van het stroomgebied der Kahajau (Groote Dajak)
gaven in den laatsten tijd blijken van geneigdheid tot
aanneming van den Christelijken godsdienst.
In dezelfde afdeeling Noorderdistricteu heerschte g e Van September lot December 1888delen zich sporadische durende eenigen tijd zekere spanning tusschen den regent
gevallen van cholera voor; in de afdeeling Amoenthai van Labakang en een gedeelte der bevolking van liet
heerschte bovendien gedurende een paar maanden eene sedert 18(>S bij dat regentschap ingelijfde landschap Boenbesmettelijke oogziekte. Overigens kon in 1888 de alge- goro. Eene reeks van klachten werd tegen dien regent
meene gezondheidstoestand voor het geheele gewest zeer ingebracht, en onder vele aanzienlijken van Boengoro werd
g u n s t i g genoemd worden.
de wensch levendig dat dit landschap weder een zelfstandig
De uitkomsten van den landbouw, die hoofdzakelijk regentschap mocht uitmaken. Het gelukte oen gewest, lijken
voor eigen behoefte of voor de inlandsche markt wordt gouverneur de zaken te schikken en eenige voorzieningen
gedreven, waren zeer ongelijk. Van gebrek aan voedings- te treffen die tot verbetering van den toestand leidden.
middelen werd intiisschen niet gehoord.
Over 't geheel steekt de veiligheid van personen en
In de onder inlandsch bestuur staande gedeelten van goederen in de gouvernementslauden gunstig af bij de
het gewest viel op politiek gebied niets bijzonders voor. toestanden te dien opzichte in bet vorstengebied , van waar
In Koetei, het belangrijkste der bewuste landschappen, steeds velen naar de gouvernemeiitslaiKien uitwijken
is — zooals reeds in ' t vorig verslag (bil 243) werd
Viel in 1888 de rijstoogst niet overal naar wensch u i t ,
gemeld — eene kolenontgiiming voor Europeesche reke- de koffie-oogst was vooideelig, hetgeen — gevoegd bij
ning in werking gekomen. Vermits gedurende-het grootste de hooge prijzen — vooral gedurende de laatste maanden
gedeelte des jaars slechts één oorlogsschip voor dit gewest van het jaar veel levendigheid in den handel teweegbracht.
beschikbaar w a s , kon de bekruisi.ig der noord-oostkust
Van volksziekcen werd in 1888 weinig of niet gehoord.
niet geregeld plaats vinden. Nochtans werd van zeoroof
Bewegingen op godsdienstig gebied werden in het g e of slavenhandel niets vernomen. Dit feit gaf steun aan de west niet waargenomen. Onder de heidensche Alfoeren die
meening dat zeeroovers van beroep zich in de bedoelde Centraal-CeleUs en het zuidoostelijk schiereiland bewonen
wateren niet meer vertoonen. Enkele malen kwam het en onder de To-donggo's op Soembawa maakte de Islam
evenwel voor dat gewone prauwvoerders, waar zij de kans nog steeds vorderingen.
gunstig z a g e n , van de gelegenheid gebruik maakten om
W a t onze aanrakingen met de inlandsche staten betreft,
zich ten koste van zwakkeren te verrijken. Door dergelijke kenmerkte zich het jaar 1888 voor dit gewest door een
strooj ers werden lieden van onze grensnoder/ett ing aan belangrijk resultaat, het tot stand komen namelijk op
de Tawau-rivier, die zich naar het eiland Sebitikh hadden 8 November 1883 van een politiek contract met Wadjo,
begeven, van hunne kleederen, wapens en verdere eigen- i met welk rijk onze verhouding tot hiertoe niet op vasten
Han talingen dor Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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voet was geregeld. Dat thans ook Wadjo (welks bevolking
geschat wordt op 70 000 zielen) tot eene schriftelijke
erkenning van onze souvereiniteit is overgegaan , dankt men
voornamelijk hieraan dat do in 1887 aldaar als hoofdvorst
verkozen AROB PADALI reeds sedert jaren getoond had
het Nederlandsch gezag oprecht te zijn toegedaan, en
voorts aan de gunstige stemming die de vorsten van
Sidenreng en Soppeng te onzen opzichte in Wadjo wisten
te bewerken. Het contract, dat door den naar Wadjo
afgevaardigden assistent-resident ter beschikking van den
gewestelijken gouverneur te Tempe werd gesloten, is door
den Gouverneur-Generaal goedgekeurd en bekrachtigd bij
besluit dd. 25 Maart 1889 u°. 1. Dut hierdoor eene be
hoorlijke regeling der verhouding tusscheu het Gouverne
ment en Wadjo is verkregen , is van te grooter belang,
n u het blijkt dat niet lang te voren een paar vreemde
avonturiers, onder voorwendsel van daartoe door eene
vreemde mogendheid gemachtigd te zijn , te vergeefs be
proefd hadden met den vorst van genoemd rijk staatkun
dige betrekkingen aan te knoopen.
Ter westkust van Celebes werden , tijdens een bezoek
van den gewestelijken gouverneur (ApriL Mei 188$), eenige
grensquaesties geregeld , waarin het landschap Donggala
(in het Palos-gebied) gewikkeld wa3 eenerzijds met Tontoli
en anderzijds mot Mamoedjoe (het noordelijkste der .Mandharstaatjes;. Bij die gelegenheid werd met laatstgenoemd land
schap een suppletoir contract gesloten in het belang van
de bescherming van telegraaflijuen en kabels, terwijl de
sedert kort opgetreden radja's van Palos en üonggaia hunne
medewerking verleenden tot het vervangen van de bestaande
overeenkomsten met het Gouvernement door nieuwe van
meer volledigen inhoud. De bedoeling was om ook met
Towaeli. mede tot het Palos-gebied belioorende, over dus
danige contractsvernieuwing te onderhandelen, doch de
radja onttrok zich aan eene ontmoeting met den gouver
neur, vermoedelijk uit vrees dat hem eene bestraffing wachtte
voor de in den laatsten tijd tegen Donggala gepleegde
vijandelijkhe len. Een paar maanden later kwam echter de
radja tot inkeer. Den 2(5 J u n i 1888, toen de gouverneur
zich weder aan de Palos-baai bevond, maakte de radja
zijne opwachting, verontschuldigde zijne vroegere aarze
ling en vernieuwde de overeenkomst tot regeling zijner
verhouding tot het Gouvernement. Bij dit contract, en bij
twee aanvulling>akten op de liooger bedoelde nieuwe con
tracten met Palos en D o u g g a l a , werd rekening gehouden
met het kort te voren door de Indische Regeering te ken
nen gegeven verlangen , dat in de met de vorsten op Ce
lebes gesloten of te sluiten politieke akten het noodige
werd opgenomen om buiten twijfel te stellen dat de be
perkende bepalingen , waaraan bij de ordonnantie van 30
November 1876 (Indisch Staatsblad u°. 302) voor geheel
Nederlandsch-Iudië de in- en uitvoer van vuurwapenen
en buskruit is onderworpen, ook voor hun gebied geilen ,
en om de overtreders, indien zij onderdanen der vorsten
zijn , binnen onze rechtsmacht te brengen '). In eene te
W a m (dat als onzijdig gebied beschouwd werd) met de
drie vorsten gehouden samenkomst slaagde de gouverneur
er verder in om Towaeli met Donggala te verzoenen.
De bevolking in den omtrek van de Palos-baai bestaat
uit tot den Islam bekeerde Toradja's (Alfoeren) en Boegiueezen. Deze laatsten zijn in de kampongs Douggala en
Wani gevestigd en staan onder een door het Gouverne
ment benoemd hoofd, den luitenant van Kalankangan. Zij
drijven een niet oubelangrijken handel , zoodat een op
Borneo's Oostkust varend stoomschip van Singapore da.i
ook geregeld de Palos-baai bezoekt. Bedoelde vreemdelingen
leggen echter nu en dan de zucht naar eigenmachtig han
delen en daarmede gepaard gaande kwade praktijken aan
den dag. Vooral is hun de gelegenheid daartoe schoon
wanneer de radja's onderling in oorlojr zijn. Niet onwaar
schijnlijk is het dan ook dat de door den radja van Towaeli
aanvankelijk betoonde onwil aan hunne inblazingen te
wijten was. Aanmaningen , dat op hunne handelingen zou
worden toegezien , zijn niet achterwega gebleven , en aan
den naastbij gevestigden Eurupeeschen ambtenaar, den
posthouder van Tontoli, werd te dien einde opgedragen
geregeld driemalen 's jaars zich met de ïuailboot naar de
Palos-baai te begeven ter opneming van den stand van
•) In Maart jl. z'jn instructiën in dien zin ook verstrekt aan de
hoofden der overige gewesten buiten Java en Madura, waar landacbappen iu het genot van zelfbestuur worden aangetroffen.
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zaken. Van de inheemsche bevolking aan en om de Palos-baai
getuigt de gouverneur dat het goedaardige, volgzame lieden
zijn, die 'sGouvernements oppergezag ten volle erkennen.
Deed do gouverneur zijne eerste reis naar de Palos-baai
enkel met het gouvernementsstoomschip Sperwer, de tweede
maal was hij vergezeld van het ramlorenschip Prins
Hendrik der Nederlanden en het schroefstoomschip 4de
klasse Madura, welke divisie in last had eene, zuidelijk
van de Palos-baai, aan de Karama-rivier (onder Mamoedjoe)
ontstane rooversvestiging te vernielen. Aldaar had zich
namelijk zekere L A MATALOBNKOB , een uit zijn land ver
jaagde zoon van den radja van het Mandharsche staatje
T a p p a l a n g , genesteld , die allerlei slecht volk om zich heen
verzamelde en er zijn hoofdbedrijf van maakte om zoowel
langs het strand als in het binnenland menschen te rooven
en die op de oostkust van Borneo te verkoopen. Reeds had
in het laatst van 1887 de radja van Mamoedjoe getracht
de bende te verjagen , doch de zijnen waren verslagen
geworden, terwijl hun aanvoerder, een zoon van den
radja, sneuvelde. Na deze nederlaag voelde hij zich on
machtig o m , zonder gouvernementshulp, verder tegen
de roovers op te treden. Thans werd het doel spoedig
bereikt. Vóór de rivier op en neer houdende, wierpen de
beide oorlogsschepen eenige granaten, waarna de landings
divisie in sloepen de rivier opvoer en zonder tegenweer de
nederzetting bereikte , welke verlaten bevonden en vernield
werJ. Nog twee uren stoomde men de rivier o p , om zoo
mogelijk de gevluchte roovers te achterhalen. Er werd
echter niets gezien, noch een enkel schot op de onzen
gelost. Nadat de landingsdivisie in den namiddag aan
boord terug w a s , ging de radja van Mamoedjoe, die zich
met zijn volk bij de onzen had gevoegd, aan w a l , ten
einde van zijne zijde de plek te doen bewaken, en te
zorgen dat de vroegere bewoners er niet weder werden
toegelaten, tenzij zij zich aan hem onderwierpen. Toen
eenige dagen later de scheepsmacht, die inmiddels naar
Towaeli was gestoomd (zie hooger) , voor Karama t e r u g 
keerde , was aldaar niets bijzonders meer voorgevallen en
bleek de inlandsche bezetting zich zonder onze hulp te
kunnen staande houden. Ongeveer eene maand later kwam
LA MATALOENUOB zich aan den radja van Mamoedjoe , onder
belofte van beterschap, overgeven. Sedert werd van wederrechtelijke handelingen aan de Karama-rivier niets vernomen.
Over 't algemeen laten de inlandsche vorsten op Celebes
zich aan het bestrijden van slavenhandel en menschenroof
weinig gelegen liggen , maar ook is van hen geen tegen
werking te wachten wanneer het Gouvernement daartegen
optreedt. Moge niet ontveinsd kunnen worden dat het
kwaad nog altijd op Celebes bestaat (zie bijv. lager in § 20),
zoo valt toch niet te ontkennen dat het in de laatste jaren
onder meer bedekte vormen en niet meer op groote schaal
wordt bedreven.
Bij gelegenheid dat zich in September/October 1888
de bestuurders der twee Mandharsche staatjes 3inoeang
en Balangnipa te Makasser bevonden, werd met den
maradia van eerstgemeld landschap een geheel nieuw
contract en met dien van Balangnipa een aanvullings
contract gesloten, dit laatste betreffende den i n - e n uitvoer
van vuurwapenen en buskruit (zie hoogt.r). Bij gelegenheid
van de plechtige uitreiking aan den radja van Loehoe van
het door de Indische Regeering bekrachtigde contract van
15 September 1887 (zie vorig- verslag blz. 17), waartoe
zich in Februari 1889 de assistent-resident ter beschikking
naar Palopo begaf, werd ook door diea vorst tot eene
aanvulling op het besproken punt toegetreden.
Een in April jl. te Makasser ontvangen bericht van den
sergeant-commandant van onzen voor de bewaking van den
gouvernements-kolenvoorraad op Boeton geplaatsten wacht
post, dal het detachement aldaar in gevaar verkeerde, f^af den
gewestelijken gouverneur aanleiding zich persoonlijk daar
heen te begeven. Bij aankomst op Boeton bleef de sultan niet
in gebreke den gouverneur aan boord van het oorlogsschip te
komen begroeten . en spoedig bleek het dat de moeilijkheden,
waarin het detachement heette te verkeeren , denkbeeldig
waren , daar de onderofficier door partij te trekken voor twee
door hunne landgenooten bedreig Ie Boetonneezen wel zich
■ommiger ontevredenheid op den tials gehaald had, doch niet
in eene mate om zijne veiligheid gevaar te doen loopen.
Op grond van zijne eigenmachtige inmenging iu de zaken
des lands is de bewuste onderofficier van Boston overgeplaatst
en door esn geschikten ranggenoot van elders vervangen.
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§ 16. Menado.
De politieke rust werd nergens in dit gewest verstoord , en
in de Minaliassa zoomede in de Gorontalosche landschappen
bleef de veiligheid van personen en goederen voldoende.
In de niet onder geregeld bestuurstoezicht geplaatste landschappen aan de golf van Toraini, tot de afdeeling
Gorontalo belioorende, vielen vaak ongeregeldheden voor.
Zoo hadden de bewoners van ïodjo, met welk rijk onzerzijds in lö87 voor 't eerst een politiek contract werd
gesloten (zie vorig verslag blz. 18) '), overlast van koppensnellers uit het naburige landschap Loeinan, die zij wel
is waar wisten te verjagen, maar die af en toe hunne
strooptochten herhaalden. En in Parigi, mede een der
Tomini-landschappen, kwamen zich een groot aantal
Boegineezen van Palos (gouvernement Celebes en onderhoorigheden) wreken wegens het berooven van een Boeginees
uit Palos, tijdens deze met handelswaren van Parigi via
Toboli huiswaarts keerde. Met de verontschuldiging van
den radja van Parigi, dat hij een deel van den buit alleen
had aangenomen om den beroofden handelaar eene vergoeding in geld uit te keeren, namen de Boegineezen
geen genoegen , en zoo kwam het tot bloedige botsingen ,
waarbij van weerszijden dooden en gewonden vielen, doch
de Boegineezen steeds de overhand behielden. Eerst na
zich van alles wat zij konden medenemen te hebben meester
gemaakt en eenige kainpongs, waaronder het hiervoren
genoemde Toboli, aan de vlammen te hebben prijs gegeven ,
trokken zij naar hun land terug. In het landschap Moeton ,
geheel in het noorden van de Tomini-golf, scheen de
djoegoegoe of rijksbestierder zich alle macht aangematigd
te hebben. Om aan zijne afpersingen te ontgaan, waren
vele bewoners der negorij Moeton uitgeweken naar het
naburigo Pagoeat.
Over eene in den laatsten tij 1 voorbereide betere orde
van zaken in eigenlijk Gorontalo en in de kleinere Gorontalosche landschappen Boalemo, Limbotto en Bone is in
't vorig verslag (blz. 18) het een ra ander gezegd. Thans
kan worden aangeteekend, dat de voorgenomen invoering
van ons rechtstreeksch bestuur in gemelde vier landschappen in April jl. haar beslag heeft gekregen (verg. hoofdstuk J, afd. I , § 4).
Omtrent de niet tot de afdeeling Gorontalo behoorende
zelf besturende landschappen die zich westwaarts van de
Müiahassa langs de noordkust van Celebes uitstrekken ,
zijn ditmaal geen bijzonderheden vernomen.
Zooals in vorige verslagen is medegedeeld (zie dat van
1885 blz. 24/25 en dat van 188G blz. 13), waren in de
jaren 1884 en 1885 met de meest en der landschappen
welke de Sangi- en Talaut-eilauden uitmaken , nieuwe
contracten gesloten, zoo tot betere omschrijving van hunne
verplichtingen jegens het Gouvernement als tot regeling
van hunne grenzen. Van deze overeenkomsten , ten getale
van tien, deels te Menado , maar voor het meerendeel te
Taroena op Groot-San<ri gesloten met Siauw, Manganitoe ,
Kandhar , Taroena en Tagoelandang (alleen Taboekan bleef
nog over), zijn er acht bekrachtigd bij gouvernementsbesluit dd. 6 September 1888 n°. 29. Tegen de goedkeuring
van de twee contracten met .Manganitoe, en evenzeer van
de twee in 18«7 met Taboekan tot stand gekomen, bestond
bij de Indische Regeering bezwaar, omdat zij met onbevoegden gesloten waren, namelijk de beide eersten met
een radja, die indertijd slechts voorloopig (door den resident) was aangesteld on in 1S87 was afgetreden zonder
immer door 'net Gouvernement in zijne waardigheid erkend
te zijn geweest, terwijl aan de nieuwe contracten met
Taboekan het gebrek kleefde dat zij , bij het ontbreken
van een radja, waren aangegaan niet den eersten mantri,
met wiens optreden als waarnemend radja het Gouvernement mede geen bemoeienis had gehad. In September 1888
is de resident van instructiën voorzien nopens de vervanging der bedoelde contracten door andere die voor goedkeuring zouden vatbaar zijn. In de voor dit verslag
ontvangen berichten vindt men vermei 1 dat de resident
ook in 1888 weder naar de Sangi- en Talaut-groep is
geweest, maar het blijkt niet of de reis vóór of na de
ontvangst van de bedoelde instructiën heeft plaats gehad.
i) Dit contract, bekrachtigd by gouvernemcntsbesluit dd. 8 Augustus 1888 n°. 1 , is reeds aan de StatenGcneraal medegedeeld
(zie de stukken der zitting 1888—1889- ? « - n " . 29).
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Laten de toestanden op de Sangi-groep, ofschoon aldaar
sedert 1882 een controleur is geplaatst, nog veel te
wenschen over, getuige het medegedeelde in 't vorig
verslag (blz. 18), erger nog is het gesteld op de aan de
Sangische radja's onderhoonge Talaut-eilanden, die schier
geheel aan zich zelven overgelaten zijn, daar de gemeenschap tusschen de beide groepen, wegens de veelal hooge
zeeön, voor inlandsche vaartuigen doorgaans hoogst bezwarend is, zoodat ook de te Taroena (Groot-Sangi) gevestigde controleur op die onderhoorigbeden weinig toezicht
kan uitoefenen. Als een eerste stap ter voorbereiding van
eene betere orde van zaken is nu in October 18f<8, als
tijdelijke maatregel , op de Talaut-groep, en wel te Lirong
op Salibaboe, een posthouder in dienst gesteld met zes
politie-oppassers, tevens voor de bediening van het te
zijner beschikking gestelde roeivaartuig.
Voor den handel was het jaar 1888 ook in dit gewest weder
niet voordeelig, tengevolge van den geringen koffieoogst
en de lage prijzen van sommige uit voerartikelen , vooral ook
van boschproducten , welker inzameling in Gorontalo en in
de Tomini-landen in de laatste jaren eene hooge vlucht
heeft genomen, zeer ten bate van handel en scheepvaart. s )
Ofschoon over 't geheel genomen de oogst van rijst en
miloe minder gunstig uitviel , hoorde men niet van gebrek
aan voedingsmiddelen. De muskaatnoten- en klapperaanplantingen wierpen bevredigende uitkomsten af.
Over het algemeen stak de staat der volksgezondheid
gunstig af bij dien in vorige jaren.
In Juni 1888 brak in de afdeeling Gorontalo eene onbekende ziekte onder de karbouwen uit, waaraan vele beesten
bezweken.
Onder de Mohammedanen in diezelfde afdeeling viel een
meer opgewekt godsdienstig leven op te merken, zioh
uitende in ijveriger bidden en zorgvuldiger viering van
groote feestdagen. Op het eiland Groot-Sangi moctit het aan
een der aldaar gevestigde zendelingen van de Gossnersche
zendingvereeniging gelukken ruim 250 Mohammedanen ,
die vroeger het Christendom beleden, weder tot dien godsdienst te doen toetreden.
§ 17. Amhoina.
De toestanden in dit gewest, zooals zij uit vorige verslagen bekend zijn , ondergingen in 1888 geen waarneembare verandering. In de afdeelingen Amboina, Banda en
Saparoea
gaven rust en orde alleszins reden tot tevredei heid. 3) Uit de overige streken kwamen echter nu en dan
berichten omtrent tusschen negorijen gerezen twisten , die
meerendeels reeds tot bloedige botsingen hadden geleid
vóórdat het bestuur tusschenbeide had kunnen treden ,
maar die toch in sommige gevallen door het bestuur in
der minne konden worden beslecht.
Door een daartoe opzettelijk in commissie gestelden
assistent-resident werden in 1888 (nadat hij in 't laatst
van 1887 op de Kei-eilanden vertoefd hal) de Timorlaut-,
Tenimber-, Babber-, Sermatta- en Letti-eilanden en vervolgens ook de Aroë-groep bezocht, hoofdzakelijk om na
te gaan waar in die streken eene verbetering van bestuursmiddelen het meeste nut zou kunnen stichten. Dientengevolge is reeds in beginsel besloten om de genoemde
eilanden, die thans rechtstreeks ressorteeren on Ier den
resident op de ver verwijderde hoofdplaats Atnboina, te
J
) Ten bewijze daarvan wordt er op gewezen dat de uitvoer te Gorontalo , die iu 1856 werd berekend op eene waarde van p. RL 1' "^5 000,
in 1886 (een later cijfer is niet opgegeven) geklommen was tot
f 1 359 667, terwjjl de invoer aldaar, welke in 1856 met meer
bedroeg dau f 9 862, over 1886 gezegd wor.lt eene waarde te hebben
vertegenwoordigd van f 1 382 312.
3
) In Maart jl. was eene militaire vertooning noodig in de van
ouds als woelziek bekend staande negorij Toelehoe (gelegen c>j> het
schiereiland Hitoe, niet ver van de gewesteiyke hoofdplaats) waar,
bij gelegenheid van eene regentsvcrkiezing, de meerderheid hare
stem uitbracht op een eandidaat die door het Europeesch bestuur,
zooals vooraf aan de kiesgerechtigden was medegedeeld, niet verkiesbaar werd geacht wegens de laakbare handelingen waaraan h(j
zich had schuldig gemaakt. Ofschoon de bevolking zich bij de
komst der militairen (2 officieren en 55 man uit het garnizoen van
Amboina) aanvankelijk zeer onstuimig gedroeg, kwam het toch niet
tot botsingen en was het aan de beleidvolle handelingen van den
resident en den detachementscommand;mt te dauken dat de bevolking zich gezeggen liet eene nieuwe verkiezing te houden, waarbij
de door het Europeesch bestuur gewraakte eandidaat wyseiyk werd
losgelaten.
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vereenigen tot éétM afdeeling, bestuurd door een op Let
eiland Klein-Kei te vestigen ervaren controleur. Het maakt
in Indië nog een ]>unt van overweging uit of sommige
der op die eilanden geplaatste posthouders, die thans,
ingeval zij zich te water moeten verplaatsen, te veel
afhankelijk zijn van de bevolking, niet van eigen gemeen
schapsmiddelen moeten worden voorzien.
Zoouls bekend is, heeft een Bataviaitsch handelshuis
eeue nederzetting op Klein-Kei, vooralsnog hoofdzakelijk
voor den opkoop en de machinale bewerking van hout.
Dit bedrijf zal eerst op beteren voet gebracht kunnen
■worden wanneer de ondernemers, krachtens eene hun te
verleenen concessie , den aankap in eigen beheer kunnen
bewer'istdligeu. Over de voorwaarden, waarop de Indische
Regei-ring I ch bereid heeft verklaard zoodanige concessie
te verleenen , zie men lager hoofdstuk «V, afd. IV, §2. ')
Op de hooger bedoelde reizen ') werden de minst gun
stige indrukken verkregen ten aanzien van de Tenimber-,
Timorlaut- en Babbor eilanden, waar de bewoners (allen
nog heidenen) vaak om de nietigste redenen naar de
wapens grijpen, eigenaardige begrippen koesteren omtrent
strandreclit en zicli aan eenig geregeld gezag niet wenschen te storen. *) Terwijl de Babber-groep, wegens gemis
aan voortbrengselen van genoegzame waarde, zelden of
nooit door handelsvaartuigen wordt aangedaan , zijn op
de beide andere groepen handel en scheepvaart zeer wissel
vallig, naar gelang van den toestand van vrede of oorlog
waarin de bewoners met langere of kortere tusschenpozen
verkeeren. Zoo werden bijv. I.arat en Sejrah (de eilanden
op welke zich de standplaatsen der twee voorde Tenimberen Tiinorlaut-groepen aangewezen posthouders bevinden)
in 1887 door geen enkel vaartuig bezocht, nadat in 1885
aldaar, hoofdzakelijk aan manufacturen, ijzer- en aarde
werk , was ingevoerd voor eene waarde van ruim f 6000,
en in 1886 van ruim f 38 000, tegen een uitvoer, meestal
aan tripang, schildpad en paarleinoerschelpen, achtereen
volgens van f 7300 c:i f 26 400
Van meer beiee.kenis is het verkeer op de Aroë-eilanden ,
die duur genoemden assistent-resident als de i elangrijkste
van de door hein bezochte eilanden worden aangemerkt.
Volgens de gegesens die hem ten dienste stonden , kon
de invoer aldaar gesteld worden op f 203 559 in 1885,
f204 684 in 1886 en f 168 889 in 1S87 , en de uitvoer
achtereenvolgens op f 174 486, f 204 401 en f167 636.
Alleen aan paarlemoer , waarvan de prijzen , van f 100 per
pikol in 1885, gedaald waren tot f 90 in 1886 en f 80 in
1837, was onder de opgegeven uitvoercijfers begrepen
f 132 550, f 150 015 en f 106 440. De belangrijke handels
plaats Dobo op Wainmer (een der zoogenaamde voorwalseilanden van Arcë), in Juni 1887 nagenoeg geheel door
brand vernield, was we Ier geheel herbouwd. Op het eilandje
Mariri (Aroë's achterwal), waar in Mei 1887 de negorij
van dien naam eene tuchtiging van we^e de marine onder
gaan had (zie vorig verslag blz. 19), was, nagenoeg op
dezelfle plek, eene nieuwe kampong herrezen.
De Sermatta- en Letti-eilauden , die slechts weinig hulp
bronnen bezitteu , zijn voor den handel van gering belang.
Evenals op de Aruë-eilanden heeft echter ook daar de
invloed van het Ejrupeesch bestuur zachtere zeden doen
ontstaan. Ook vindt men op deze drie groepen eenige
houderden inlandsche Christenen ; maar nog verreweg het
grootste dfd der bewoners is heidensch. Onder de inboor
lingen van AroB — dus ongerekend de daar blijvend
gevestigde vreemdelingen (459 Makassaren en Boegineezen
en 87 Ghineezen) — telt men bn-endien een 400-tal Mo') De van wegc liet Koninklijk Nederlandsen Aardrijkskundig
Genootschap op de Kei-eilanden aangevatte wetenschappelijke o p 
nemingen w a n s , volgens berichten van het najaar van 1888, toen
in vollen gang (zie daarover nader hoofdstuk K , afd. I I , § 3 , van
dit verslag).
:
) De verslagen nopens die reizen zjjn door de Indische Regeering
aan het liataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
afgestaan ter benuttiging voor 's Genootschap» tijdschrift.
3
) Ofschoon eene der kampongs op Selaroe (Timorlaut) nog pas
in April 1888 wegens bedreven euveldaden eene gevoelige les van
onze marine gekregen had (zie vorig verslag blz. 19/20) en zoowel
in October daaraanvolgende als in Januari jl. weder een onzer
oorlogsschepen zich in den Tenimber- en Tiinorlaut-archipel ver
toonde , getuigde bij het laatste bezoek , vooral te Olilit op Jamdena
(welk eiland met Selaroe de eigenlijke Tiinorlaut-groep uitmaakt),
de houding der bevolking weder van weinig ontzag.

hammedanen.
Voor de verbreiding van den Islam ijveren vooral op
de Kei-eilanden de daar ten handel komende Arabieren,
ook ten einde langs dien weg, ter bevordering van hunne
handelsoogmerkcn , invloed op de bevolking te verkrijgen.
De middelen die zij daartoe bezigen , worden gezegd niet
altijd van dien aard te zijn dat zij het licht mogen zien.
Omtrent do kansen van slagen der pas aangevangen
Roomsch-katholieke missie aldaar (zie vorig verslag blz.
125) valt nog weinig te zeggen. Omtrent de mede sedert
kort ondernomen evangelisatie op Boeroe (van wege de
Utrechtsche Zendingsvereeniging) luiden de berichten be
moedigend. Van uitbreiding van het Mohammedanisme
wordt, behalve voor de Kei-eilanden, ook gewag gemaakt
voor het tot de afdeeling Banda behooreude gedeelte van
Ceram en de daarbij gelegen Ceramlaut- en Gorameilanden. In maalschappelijken zin is de bevolking aldaar
in de laatste jaren eenigszins vooruitgegaan door veelvuldiger aanrakingen met de overige gedeelten van den
Archipel en met Oostersche vreemdelingen.
Op West-Ceram herhaalden zich oneenigheden tusschen
de bewoners der berg- en der strandnegorijen. Ditmaal
waren het de berg-Alfoeren van Hoenitetoe (afdeeling Kairatoe) die moeilijkheden veroorzaakten. Zij betoonden zich
wederspannig om de boeten te betalen , waartoe zij door
de in 1886 gehouden groote landsvergadering (saniri tiga
aijer) veroordeeld waren wegens verschillende moorden
door hen in de laatste jaren gepleegd in negorijen behocrende tot het Talla-gebied. Herhaalde zendingen , eer3t
van enkele personen , later van commissiën van hoofden ,
liepen vruchteloos af eu ook eene oproeping, uit naam
van den naar Ceram overgekomen resident aan het hoofd
van Hoeuitetoe overgebracht, om te Hatoesoea voor dien
hoofdambtenaar te verschijnen , bleef zonder gevolg. Inte
gendeel was bedoeld berghoof 1 overmoedig genoeg om ,
nog tijdens 's residents aanwezen op Ceram, in de nabij
heid van Kairatoe door een zijner volgelingen een verra
derlijken moord te doen plegen op den toevallig daar
aanwezigen siwalete van Talla en tevens te Kairatoe zelf
eenige verwoestingen in de negorij te doen aanrichten,
waarbij vooral twee broeders van hem betrokken waren.
Het Europeeseh bestuur heeft weten te bewerken dat op
eene in November 18;S8 gehouden vergadering der geza
menlijke hoofden van bet Talla-gebied het denkbeeld om
tegen de bergbewoners wraak te gaan nemen voorloopig
is ter zijde gesteld , maar dat besloten is al het mogelijke
te doen, waartoe ook de hulp zou worden ingeroepen van
de negorijen behoorende tot het gebied van tapalewa en
tot dat van Efti (te zamen met Talla uitmakende de saniri
tiga aijer), om het hoofd van Hoenitetoe en zijue twee broe
ders in handen te krijgen ter uitlevering aan ons bestuur.
Eenige maanden te voren was een andere onruststoker op
West-Ceram ons in handen gevallen, namelijk zekere
TAPILA TOKI'IMAHOE , gewezen kapala soa van de strand-

negorij Samasoeroe (afdeeling Amahei), die reeds van 1884
af de berg-Alfoeren van het Talla-gebied tegen de strandbewoners liad opgehitst, ten einde met de hulp der eersten
zijn haat te koelen tegen de regenten van Paulohy en
Samasoeroe, en na de in Januari 1887 tusschen partijen
tot stand gekomen verzoening zijue rol was blijven voort
zetten , totdat hij, met behulp van genoemde regenten,
eindelijk gevat werd. Naar Amboina overgebracht, werd
bij iu December 1888 bij politieken maatregel verwijderd
naar Tandjong Pandan op Billiton. In October 1888 vond
onder de l>ewoners van de afdeeling Amahei eene bijeen
komst plaats, waarin maatregelen werden besproken om
de sedert vele jaren aldaar gevestigde oraug dagang (vreem
delingen) uit die afdeeling te verwijderen. Het gelukte den
posthonder de vergaderde menig'e, die zich zeer onstuimig
gedroeg, uiteen te doen gaan , doch niet dan met behulp
van eenige militairen , die hem door den postcommandant
van Amahei werden verstrekt. Uit een kort daarop door
den residei t ingesteld plaatselijk onderzoek bleek dat de
bevolking de uitzetting van de orang dagang uit hare
negorij eischte . omdat deze geen negorij diensten hadden te
verrichten. Nadat de resideut had uitgemaakt dat ook
deze liedeu , die als ingezetenen waren te. beschouwen,
diensten ten behoeve van de negorij hadden te praesteeren , e:i deze beslissing door de hoofden ter kennis van
de bevolking was gebracht, werden van haai geen klachten
meer vernomen eu bleef de rust verder ongestoord. Overigens
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de oogst van dit gewas zeer tegen.
Met het gouvernementsstoomschip Havik bezocht de
resident in Februari 1888 eeuige plaatsen op Halmaheira
en Batjan, welke bezoeken niets bijzonders opleverden.
Op die reis werden ook de Obi-eilanden aangedaan, vanwaar , naar den resident ter oore was gekomen, in den
laatsten tijd veel danimar zou zijn weggehaald. Hij vond
er echter slechts eene kleine nederzetting te Laiwoe aan
de noordkust, waar enkele Tidoreezen zich met tripangen schildpadvangst onledig hielden. De inzamelaars van
dammar schenen Obl verlaten te hebben, vermoedelijk omdat
het product niet meer zoo gemakkelijk was op te sporen.
Een drietal maanden later kwam ook Nieuw-Guinea weder
voor een bezoek aan de beurt. Het doei was hoofdzakelijk
om voor 't eerst of bij vernieuwing eenige bekendheid op
te doen nopens de in 1887 door het oorlogsstoomschip
Java niet bezochte gedeelten en meer in liet bijzonder om
geschillen bij te leggen die tusschen de Papoea's van Kon
en Doreh waren gerezen. (Do hooger vermelde moord op
inlanders van Ternate had toen nog niet plaats gehad.)
Op het eiland Kon , waarheen, nadat op Waigeoe de radja
als tolk was aan boord genomen, het eerst koers werd
gesteld, vernam de resident dat de bewusto oneenigheden
het gevolg waren van het oprakelen eener reeds sedert
1869 hangende veete. Juist was eene hongi (prauwenvloot)
van Ron naar Doreh vertrokken om laatstgemelde plaats
te tuchtigen. De resident haastte zich te trachten die hongi
te achterhalen om verdere vijandelijkheden te voorkomen.
Tot dat einde zette de Havik, met drie hoofden van Ron
aan boord, koers naar Amberpon en Wariap, en in den
namiddag van 5 Juni werd de hongi onder de kust nabij
kaap Wédon aangetroffen. Men vernam toen dat er dieu
dag ter hoogte van Andai een soort spiegelgevecht was
geleverd tusschen de hongi en de lieden van Mansinam ,
daar men elkander wel met pijlen beschoten had , doch
op te grooten afstand om doel te trefi'en. Nadat de resident
aan de lieden van Ron had laten weten dat hij, door
eenige hunner hoofden vergezeld, zou tracoten te Doreh
de zaak in der minne te schikken , keerde de hongi terug.
In eene den 8sten Juni te Doreli aan boord van de Havik
gehouden vergadering van hoofden en oudsten der beide
partijen gelukte het den resident eene verzoening te bewerken , terwijl de hoofden van Mansinam en Doreh zich
lieten bewegen om , ten bewijze van den gesloten vrede,
de met de Havik van Ron medegekomen hoofden met
hunne hongi derwaarts terug te geleiden. Vervolgens
vertoefde de Havik een viertal dagen (9/12 Juni) aan de
zuidkust van het eiland Japen of Jobi, waar te Ansoes
aan den korano (het eerste hoofd) een bewijs van voorloopige aanstelling werd uitgereikt, en, tegen eene kleine
schadeloosstelling in geschenkgoederen, de uitlevering
verkregen werd van drie te Mansinam geroofde personen.
Het bezoek van de overige op Japen's zuidkust of op de
daarbij gelegen eilandjes Noenda Üewip en Pakemi aanwezige kampongs leverde niets bijzonders op. Van de
schuwe in het binnenland van Japen gevestigde inboorlingen kreeg men er met veel moeite slechts een paar te
zien ; deze stammen schijnen echter niet zoo woest te zijn
als zij door sommigen worden afgeschilderd. Op een gedeelte der besproken kust uioet eene soort kleiaarde voorkomen , die door de bewoners benuttigd wordt voor het
vervaardigen van potten en pannen , van welke voorwerpen
zij het geheelo eiland voorzien. Daar de noordkust van
Japen op de terugreis zou worden bezocht, wendde de
Havik den steven naar de oostkust der Geelvink-baai,
en wel naar de kampong Kai of Noewoai, waarvan de
ligging niet bekend was, daar vóór het stoomschip Java
(zie vorig verslag blz. 22) nog nimmer een schip deze
streek had bezocht en toen, door gebrek aan gidsen (als
hoedanig zich thans op Japen toevallig een inwoner aanbood) , de plaats niet had kunnen gevonden worden. Ter
herinnering aan dit eerste bezoek werd zoowel aan den
korano als aan den kimalaha een bewijs van voorloopige
aanstelling uitgereikt. Van eenige te Kai vertoevende
lieden van het eiland Koeroedoe vernomen hebbende , dat
hunne kampong voor het oogenblik bijna geheel ledig
was , daar de bewoners gezamenlijk ter vischvangst waren
uitgegaan , besloot de resident dat eiland niet aan te doen ,
maar rechtstreeks door te gaan naar Papoea Talandjang,
alwaar in November 1887, na het ongeluk aan de monding
') Ue sultan van Tidore werd in Mei jl. benoemd tot ridder der der Witriwaai-rivier (zie vorig verslag blz. 24), de reis
orde van den Nederlandschen Leeuw.
Handelingen dor Staten-(i.jnenial. Bijlagen. 1889-1S90

is nopens Cerara nog alleen gemeld dat er een paar nieuwe
Christengemeenten ontstonden.
Uitgenomen het heersenen van pokken ter noordkust
van Ceram, werd gedurende 1888 in het geheele gewest
van geen ernstige volksziekten gehoord.
De eigenlijke landbouw heeft op de verschillende eilanden
weinig te beteekenen. Hoofdzakelijk bepaalt men zich tot
het verbouwen van aard- en tuinvruchten. Geregeld worden
ook klapperboomen aangeplant, terwijl de bevolking van de
afdeelingen Letti en "Wetter zich voornamelijk toelegt op
de inzameling van honig en was. 0?er de teelt van kruidnagelen en muskaatnoten zie men hoofdstuk O , afd. 1,
§ 2, van dit verslag.
Aangaande de handelsbeweging in 1888 is slechts gemeld dat de ruilhandel op Boeroe, Ceram en op de hooger
vermelde eilanden-groepen (gezamenlijk ook wel aangeduid
als Zuidwester- en Zuidooster-eilanden) gedurende gemeld
jaar geen stremming ondervond, terwijl de waarde van
den in- en uitvoer ter hoofdplaats Araboina in 1888 wordt
opgegeven te zijn geweest f 990 237 en f 770 303, tegen
f 1 214 226 en f 708 642 in 1887.
§ 18. Termte.
Op politiek gebied viel ten opzichte van de sultanaten
van Ternate en Tidore ') weinig belangrijks voor. In Batjan
echter bracht het overlijden van den sultan (in Februari
|L), omtrent wiens opvolging niet aanstonds eene goede
keuze was te doen, deze verandering teweeg dat, onder
nadere en sedert verleende goedkeuring van de Indische
Regeering, liet bestuur over het sultanaat voorloopig is
in handen genomen door den controleur, bijgestaan door
eene commissie van drie rijksgrooten. Deze voorloopige maatregel , en ook de wijze waarop daarbij de geldelijke belangen der sultausfamilie en der betrokken rijksgrooten
zijn behartigd, heeft, volgens een bericht van den resident,
algemeen instemming gevonden.
Uitbreiding van het Mohammedanisme viel in dit gewest
als gewoonlijk bijna niet te bespeuren; slechts enkele Alfoeren
gingen in 1888 tot den Islam over. Van bekeeringen tot
het Christendom vindt men alleen gewag gemaakt voor
zooveel betreft een 12-tal lieden van Timori (Batjan). Nopens
de op Nieuw-Guinea en op Halmaheira arbeidende zendelingleeraren wordt gezegd dat zij zich hoofdzakelijk wijdden
aan het geven van onderwijs, en zich zorgvuldig onthielden van alles wat aan de nagenoeg in den natuurstaat
levende bevolking, in wier midden zij zich ophouden,
aanstoot kon geven.
In de niet te ver van onze bestuurszetels verwijderde
streken kon — de geringe pulitiemiddelen in aanmerking
genomen — de veiligheid van personen en goederen bevredigend worden genoemd. Op Nieuw-Guinea werden
echter, bij een uit weerwraak door de Papoea's van Pokkeinboër tegen die van VVandammeu ondernomen strooptocht , drie van de hoofdplaats Ternate afkomstige inlanders,
die zich in het Arfoe-gebergte op Nieuw-Guinea tijdelijk
als vogeljagers ophielden , vermoord, terwijl op de noordoostkust van Batjan te Timilonga drie handelaren uit
Makian door Galelareezen werden gedood en van hunne
goederen beroofd; het geroofde werd echter voor een groot
deel teruggevonden. Éenige Galelareezen werden als
vermoedelijke daders gevat. Overigens bepaalden de misdrijven zich meestal tot kleine dieverijen.
Omtrent den gezondheidstoestand viel over het algemeen
Eiet te klagen.
De nijverheid breidde zich wel eenigszins uit, doch hare
ontwikkeling wordt belemmerd, doordat tal van vorsteutelgen , danoe's en hoofden hoofdzakelijk ten koste van
den kleinen man leven.
Op Nieuw-Guinea en Batjan viel in den handel meerdere
levendigheid te bespeuren. Op laatstgenoemd eiland werd
in 1888 ongeveer de helft meer omgezet dan in 1887,
hoofdzakelijk door vermeerderde behoeften aan artikelen
van dagelijksch verbruik, wegens het stijgend aantal
arbeiders in dienst van de Batjan-maatschappij.
Aan landbouw wordt door de bevolking in dit gewest
weinig gedaan. Alleen op Halmaheira, iSoela en Batjan
wordt rijst verbouwd, doch niet meer dan voor de behoefte
noodig is. Uit hoofde van langdurige droogte viel echter
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met de Java was gestaakt. Den 15den Juni liet de Havik
aldaar het anker vallen tusschen de eilandjes Jamna en
Mademo, het laatste onbewoond, het andere met 5 kleine
kampongs. De korano van Jamna, ofschoon van eene akte
van aanstelling voorzien, oefent geenerlei gezag uit,
evenals dit ook op andere plaatsen in deze streek het geval
is. De man was vroeger te Menado en Ternate bij handelaren in dienst geweest en sprak vrij goed Maleisch. Aan
zijn verzoek om in het bezit van een wapenbord gesteld
te worden, voldeed de resident. In het bijzijn van de
geheele bevolking, die op zich nam er goede zorg voor
te dragen, werd het wapenbord opgesteld vlak voor de
ankerplaats, zoodat het terstond in het oog valt. Den
17den werd koers gezet naar den vasten wal, namelijk
naar dat deel der noordkust dat door handelaren en op de
kaarten Tabi wordt genoemd, maar bij de bewoners,
naar de grootste kampong, Takar heet. Wegens de branding werd het onraadzaam geacht te Wonsoedoe, zijnde
de eerste kampong bewesten de Witriwaai die aan het
strand gelegen is, eene landing te beproeven, waardoor de
aan wal samengestroomde bewoners, die nog nimmer
Europeanen in hun midden gezien hadden, zeer waren
teleurgesteld. Nog dienzelfden dag ging de Havik naar
liet iets westelijker gelegen eilandje Masi Masi, met 5
kampongs aan de oostzijde. De bevolking van dit en andere
eilandjes en ook die van Takar is zeer goedaardig, en
geschillen moeten tot de groote uitzonderingen behooreu.
Gedurende een gedeelte van het jaar houdt de bevolking
van Jamna, Masi Masi, Takar, enz. zich veel bezig met
de haaienvangst. Den 18den van Masi Masi vertrokken,
bezocht de resident de 4 kampongs van Takar op den
vasten wal, beoosten de rivier Bier en bewesten de Amberno
Mamberamo). In deze buurt scheen nog nimmer een schip
te zijn geweest. De bevolking houdt zich doorgaans onledig
met het kloppen van sago, daar deze palmsoort in het zich
ver binnenwaarts uitstrekkende lage land in menigte voorkomt. Zeer in het oog vallend was de zindelijke staat waarin
de kampongs verkeerden. Na afloop van dit bezoek vertrok de Havik naar de twee eilandjes, die gewoonlijk
Wakdé genoemd worden, maar bij de inboorlingen bekend zijn onder de namen Insoe Moar en Insoe Manai.
Het eerste is het grootste en bevat 16 kampongs, met nog
eene nederzetting op den tegenover liggenden vasten wal,
die Ajarawar heet. Insoe Moar is rijk aan klapperboomen,
waarvan de vrucaten, tot copra bereid, door de bewoners
verhandeld worden tegen f 1 per pikol (vroeger tegen
f 0,10). De bevolking is, evenals de Papoea's die op de
andere eilandjes en langs het strand gevestigd zijn,
goedaardig, behulpzaam en welwillend. De medegebrachte
geschenkgoederen vielen bijzonder in den smaak. Den
19den vertrok de Havik van Wakdé, en kwam den volgenden dag voor de kampong Jobi, de oostelijkste op de noordkust van het hooger reeds genoemde eiland Japen. Het meerendeel der bevolking bleek echter tijdelijk afwezig, waarom
werd doorgestoomd naar de westelijker gelegen kampong
Awek , reeds in vroegere jaren bezocht. Van de bewoners,
die oorspronkelijk afkomstig zijn van Biak, een der benoorden Japen gelegen Schouten-eilanden , werd vernomen
dat zij nu en dan blootstonden aan aanvallen van de zijde
hunner naburen op Japen's zuidkust, die machtiger waren
dan zij. Van Awek naar Ambai op de zuidkust moet de
tocht (over het gebergte Wbniasbari) twee dagen duren.
Na nog twee tot dusver nimmer bezochte kampongs op
Japen's noordkust te hebben aangedaan , stoomde de Havik
naar de in 1886 door de marine getuchtigde kampong
Mokmer op het edand Biak , waar de resident zich wenschte
te vergewissen in hoever de bevolking bij hare in 1887 aan
den dag gelegde betere gezindheid (zie vorig verslag blz. 23)
volhardde. Aanvankelijk legden de lieden nopens het doel
van 's residents komst weder zeker wantrouwen aan den
d a g , maar nadat de radja van Waigeoe , voor wien de
Makkers eenig ontzag hebben , aan wal was geweest en
de bewoners had gerustgesteld, kwam de korano, begeleid door een aantal prauwen, den resident aan boord
begroeten. Het doel der reis was hiermede afgeloopen ,
zoodat do Havik, via Doreh, Waigeoe en Salawatti naar
Ternate stoomde, waar men den 29sten Juni aankwam. Jn
den loop van 1889 zal het schroefstoomschip 1ste klasse de
Raijtcr ui de wateren van Nieuw-Guinea de vlag vertoonen ,
ook om beleefdheidsbezoeken te brengen aan de Britsche
en Duitsche nederzettingen op dat eiland (verg. blz. 2).

§ 19. Timor en onderhoorigheden.
De verhouding tusschen het Europeesch bestuur en de
hoofden en bevolking der verschillende landschappen op
Timor kan over het algemeen gunstig worden genoemd.
Als bewijs van toeneming van onzen invloed onder de
Timoreezen zij vermeld , dat de hoofden van hot lanJschap
Amarassi aan het bestuur verzochten hun radja te ontslaan,
omdat hij in dronkenschap zich aan vele ongeregeldheden
schuldig maakte en twee zijner ondordanen met verminking van vingers en ooren had gestraft. Dit verzoek,
waaraan de resident gevolg gaf, is te beschouwen als een
op Timor ongekend feit, aangezien de adat medebrengt
dat een radja, eenmaal als zoodanig gekozen en aangesteld, tot zijn dood radja blijft, tenzij zelf zijne ontheffing
verzoekende. De vijf In do nabijheid van do hoofdplaats
Koepang verblijf houdendo radja's woonden met hunne
fettors vrij geregeld de maandelijksche vergaderingen bij,
waarin hunne onderlinge geschillen werden onderzochten
uitgemaakt. Herhaalde malen ontving de te Babauw gevestigde civiele gezaghebber van Timor bezoeken van
hoofden uit het gebied van Amanoebaug, terwijl eenige
voorname inboorlingen van andere landschappen, waaronder een paar zonen van den overleden lioraï van GrootSonnebait, hun voornemen te kennen gaven om na afloop
van den westmoesson hunne hulde aan het bestuur te
komen brengen.
Ook op de eilanden Rotti en Savoe bleef onze verhouding
tot de hoofden en grooten naar weusch. Hunne onderlinge
geschillen werden steeds uit vrijen wil aan het oordeel
van het bestuur onderworpen. Het voornaamste hoofd op
laatstgenoemd eiland, de radja van het landschap Seba,
omtrent wien vroeger herhaaldelijk ongunstige rapporten
waren ontvangen en aan wiens onrechtmatige handelingen
moet worden toegeschreven dat in de laatste jaren geen
handelaren meer op Savoe kwamen om paarden te koopeD,
gaf gedurende het afgeloopen jaar weinig reden tot klagen.
Echter bleef hij de door het bestuur gewenschte emigratie
van Savoeneezen naar het eiland Soemba heimelijk tegenwerken , hetgeen in zeker opzicht niet te verwonderen is,
omdat elk zijner onderdanen , die het land verlaat, hem
eene vermindering van inkomsten berokkent.
In de maanden Maart, April, Mei en Juni werden door
den resident de verschillende eilanden van het gewest bezocht , en in aanmerking genomen den lagen trap van ontwikkeling waarop het grootste gedeelte der bevolking
staat, werd de toestand in het algemeen niet ongunstig
bevonden. ') Op Soemba evenwel waren oorlogen tusschen
de verschillende radja's weder aan de orde van den dag,
waarin de door hen aangeworven berg-Endehneezen de
hoofdrol bleven spelen.
Tusscnen de aan straat Solor gelegen kampongs Lamahala
en Adonara op Adonara (Solor-eilanden) rezen oneenigheden , doordien de eerste in Mei 1888 eigenmachtig eene
nederzetting (Bolin Lamahala geheeten) kwam stichten op
het gebied van Adonara. Niet alleen bleef Lamahala in
gebreke te voldoen aan de voorwaarden waarop Adonara
bereid was die nederzetting te erkennen, welke voorwaarden
in eene door den resident bijgewoonde vergadering der
verschillende radja's van Adonara door Lamahala eerst
waren aangenomen, maar de radja en vooral zijn onderhoofd BLAË SARAKA gingen , in vereeniging met de door hen
medegesleepte strandkampongs Lamakera en Mananga op
Solor, nog bovendien tot moord en plundering over, door
welke ongeregeldheden het verkeer geheel gestremd werd
en de posthouder van Solor, ter standplaats Trong op
Adonara, zich genoopt zag zijn gezin naar Larantoeka
(Flores) in veiligheid te brengen , waar de civiele gezaghebber ook dien posthouder zelf meende te moeten aanhouden , omdat hij 's mans leven op Adonara bedreigd
achtte. Immers stond het te vreezen clat de bezadigde radja
van Adonara, die ook de radja's van Trong en Lawaijong
(Solor) op zijne hand had , niet langer zijne afwachtende
houding zou kunnen blijven volgen en dat ook de bergvolkeren zich in de onlusten zouden mengen, waardoor
op Adonara een algemeene krijg dreigde te ontbranden.
Daar het landschap Lamahala vanouds bekend was als
') Over het in 1888 van wege het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap aangevangen wetenschappelijk onderzoek van
het eiland Flores , zio men hoofdstuk K, afd. II,'£3, van dit verslag.
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een broeinest van onruststokers en reeds menig wanbedrijf
op zijne rekening bad, was het noodig aan dien overmoed
eindelijk paal en perk te stellen.
In September gelastte daarom de Indische Regeering dat
twee oorlogsbodems (de Benkoelen, welke juist was aangewezen tot het bekruisen van den Timor-archipel, en
de Prins Hendrik der Nederlanden, welke zich te Makasser
bevond) naar de Solor-eilanden zouden vertrekken, voorloopig om machtsvertoon uit te oefenen en daardoor wellicht
nog eene minnelijke schikking mogelijk te maken. Intusschen had, uit vrees voor Lamahafa, een niet gering
gedeelte der op Adonara gevestigde onderdanen van Larantoeka zich reeds aan de zijde der rustverstoorders geschaard ,
en bleken de onlusten aan de goedgezinde radja's reeda
te veel offers te hebben gekost dan dat zij of hunne
onderdanen meteeue minnelijke oplossing, zonder bestraffing
van Lamahala, enz., zouden genoegen nemen. Nader
machtigde de Regeering dan ook den resident (gouvernementsbesluit dd. 29 October 1888 n°. 17) om , indien de
vijandelijkheden op de Solor-eilanden niet met toepassing
van de landsinstellingen afdoende konden worden beëindigd , de schuldige kampougs door bedoelde scheepsmacht
te doen tuchtigen en verder al datgene te verrichten wat
tot herstel van rust en orde noodig zou worden bevonden.
De Prins Hendrik, die sedert een paar weken weder naar
Makasser was vertrokken, keerde nu via Koepang, ter
af baling van den resident, naar den Solor- archipel terug ,
waar het aanwezen van de Benkoelen wel is waar nieuwe
rustverstoringen had verhoed, maar geen toenadering van
de zijde der vijandelijke radja's had uitgewerkt. Aan Lamahala werd, na eene op 4 November met de radja's van
Larantoeka, Adonara, Lawaijong en andere voorname
lieden te Larantoeka gehouden samenspreking, door den
resident als laatste eisch gesteld de uitlevering van den
kapitan BLAÖ SARAKA en nogeenige belhamels, waaronder
het kampongboofd der nieuwe nederzetting Bolin Lamahala ,
de in-vrijheid-stelling der lieden van Adonara die door
Lamahala gevangen werden gehouden, en de overgave
van alle in Lamahala voorhanden lilla's en kanonnen.
Het ultimatum werd, toen de beide oorlogsbodems voor
Lamahala waren gekomen , door een naar den wal gezonden
boodschapper aan den radja en zijne onderhoofden in 't
Soloreesch voorgelezen, maar men toonde zich onverschillig
en scheen er niet aan te gelooven dat de bedreiging tot
uitvoering zou komen. Den volgenden dag (6 November)
zond de radja een gemachtigde aan boord om te verklaren
dat hij aan de gestelde eischen niet kon voldoen, doch
bereid was boete te betalen. De resident liet antwoorden
dat aan den eisch niets kon worden veranderd en dat den
radja nog een half uur tijds werd gelaten om te zorgen
dat vrouwen en kinderen in veiligheid gebracht werden.
Van boord kon intusschen gezien worden dat de kampong
geducht versterkt was en dat geen aanstalten tot vluchten
werden gemaakt. Toen er na een vol uur wachtens niemand
meer kwam opdagen, werden een paar schoten over de
kampong gedaan, met het doel den hoofden en de bevolking te doen zien wat hun te wachten stond. Alles bleef
echter vruchteloos, zoodat in ernst tot de bestraffing werd
overgegaan. Na het derde schot verlieten velen de kampong
en trokken het gebergte in. Het vuur werd nog gedurende
eenigen tijd onderhouden , waarna in den namiddag eene
landingsdivisie aan wal ging om de kampong en de
aan het strand liggende prauwen verder te vernielen.
Verscheidene lilla's en kanonnen werden buit gemaakt.
Volgens den civielen gezaghebber van Larantoeka, die
zich bij den troep had gevoegd, bedroeg 's vijands verlies
7 dooden. Den volgenden ochtend onderging do nieuwe
nederzetting Bolin Lamahala, die door de bewoners met
medeneming van hunne goederen tijdig was ontruimd, hetzelfde lot. Men vond er noch gesneuvelden, noch gewonden.
Tegen den middag ankerden de beide oorlogsschepen voor
de kampong Lamakera (Solor), waar een boodschapper,
die naar den wal gezonden was ter overreiking van een soortgoelijk ultimatum als te Lamahala, wel vele gewapende
mannen aantrof, doch geen vrouwen en kinderen, die
zich blijkbaar reeds uit de voeten hadden gemaakt. Ook
de radja was niet aanwezig, maar men zou hem, daar
hij zich in eene niet ver verwijderde bergkampong bevond ,
het ultimatum gaan overhandigen. Tot den volgenden
morgen (8 November) werd gewacht of de radja iets van
zich zou laten hooren, doch niemand vertoonde zich. Bij
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wijze van waarschuwing werden een paar schoten gelost
en vervolgens werd tot het in brand schieten van de kampong
overgegaan. Toen de landingsdivisie haar binnenrukte,
bleek alle tilbare have te zijn weggevoerd en er werd
ook niemand meer aangetroffen. Naar Troug gestoomd
zijnde om nadere bijzonderheden nopens de stemming en
het heenkomen der getuchtigden in te winnen , vernam
men dat vele gevluchte vrouwen en kinderen aldaar een
onderkomen gevonden hadden, maar dat het gros der bewoners van Lamahala, waaronder ook de hoofdschuldigen,
de wijk hadden genomen naar bergkampongs op Adonara,
behoorendo tot het gebied van Larantoeka. Er moest nu
nog afgerekend worden met Mauanga op Solor, aan welks
radja de resident van uit Trong liet aanzeggen dat des
anderen daags (9 November) de stoomschepen ook voor zijne
kampong zouden komen , maar dat, wanneer hij aan boord
verscheen , hem als straf voor zijn heulen met Lamahala
en Lamakera alleen eene boete zou worden opgelegd. In
den morgen van den 9<len November werd naar Mananga
gwtooiod en bij onderzoek bleek, wat de te Trong teruggekeerde boodschappers reeds bericht hadden, dat zich
niemand ter plaatse bevond. De laudiugsdivisie ging daarop
aan wal om de kampong , waarin geen goederen meer aanwezig waren , in de asch te leggen. De tuchtiging was
hiermede afgeloopeu en nog vóór den middag waren de
schepen te Larantoeka terug. De Prins Hendrik vertrok
weder naar Makasser, maar de Benkoelen bleef nog eenige
dagen in den Solor-arcbipel kruisende. De uitwerking van
liet geschut moet, naar van verschillende zijden vernomen
werd, op de bevolking in den omtrek een overweldigeuden
indruk hebben gemaakt, daar in dit gedeelte van den
Timor-archipel nog nimmer tot eene dergelijke bestraffing
was overgegaan. Men mag aannemen dat zij voor tal van
jaren een heilzamen indruk zal achterlaten. In de eerste
helft van December zijn de radja en mindere hoofden van
Lamakera , en in Januari jl. is ook de radja van Lamahala
met zijne temoekons naar Larantoeka gekomen om zich
ter beschikking van het Gouvernement te stellen. Onder
nadere en sedert verleende goedkeuring der Regeering zijn
daarop de beide radja's uit hunne waardigheid ontzet, met
vergunning aan hunne onderdanen om zich onder nieuw
gekozen bestuurders weder op hunne vroegere woonplaatsen
te vestigen, waar ook de afgezette radja's zouden mogen
verblijven zoolang zij zich rustig hielden. Sedert heeft ook
de boofdopruier en bewerker der onlusten, de gewezen
kapitan BLAÖ SARAKA , zich te Larantoeka bij den civielen
gezaghebber aangemeld, maar deze opstandeling is, evenals
kort daarop ook zijn zoon en medestander SAHARA , gevankelijk naar Koepang gezonden ' ) , terwijl een broeder van
genoemden kapitan , die mede een werkzaam aandeel in de
onlusten heeft gehad , zoomede het hoofd van Bolin Lamahala , zich nog schuilhouden. Hun macht en invloed,
evenals die van BLAÖ , waren echter geheel gefnuikt. Aan
de naar Lamahala en Lamakera teruggekeerde bewoners
is verboden de twee nog voortvluchtige belhamels weder in
hun midden toe te laten. Voorts is bepaald dat Bolin Lamahala en Mananga niet weder mogen worden opgebouwd ,
eerstgemelde nederzetting niet omdat zij steeds (ook in 1862
had zij reeds eeumaal bestaan en was toeu mede vernield
geworden) een twistappel is geweest tusschen Lamahala en
Adonara, en Mananga niet, omdat die kampong, feitelijk tot
Lawaijong belioorende , steeds heeft geheuld met Lamakera.
Gedurende de daarvoor gunstige maanden (April/November) werden de wateren van den Timor-archipel voortdurend door een oorlogsschip bekruist om mogelijke slavenhandelaars van de uitoefening van hun bedrijf af te
schrikken. Het kruisgebied bepaalde zicli voornamelijk tot
de watereu tusschen Flores en Soemba, omdat sommige
plaatsen op die eilanden vanouds wegens slavenhandel
bekend staan. Het onderzoek der op die tochten ontmoete
prauwen leverde niets bijzonders op, en de bij de verschillende posthouders in den Timor-archipel ii.gewonnen
berichten luidden eenstemmig dat het slavenvervoer aldaar,
zoo niet geheel opgehoudeu heeft, althans tot eeu minimum
is teruggebracht, hetgeen ook hierdoor gestaafd wordt
dat de vroeger beruchte slavenhandelaars op Flores en
Soemba het vak hebben laten varen.
') B(j gouvernementsbesluit dd. 14 Juni 1889 n°. 4 is aan beiden,
met toepassing van art. 47 van het Regeeringsreglement, de hoofdplaats Pekalongan op Java als verblijfplaats aangewezen.
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Zoowel op Soeinba als op Timor had men echter in
1888 veelvuldig te klagen over veediefstallen. Gedane
onderzoekingen hebben, voor zooveel Timor betreft, aan
het licht gebracht dat die diefstallen, hoofdzakelijk geleegd ten nadeele van de bevolking in het gebied langs
e baai van Koepang, meestal het werk waren van de
in het binnenland vertoevende Chineezen, die zich daarbij
van de berg-ïimoreezeu uit het landschap Molloh bedienden. Zelfs namen wel eens Chineezen persoonlijk aan
zoodanige strooptochten deel. Een en ander heeft de betrokken hoofden doen besluiten om een zestal wachtposten
op te richten , ten einde een wakend oog te kunnen houden
op Chineezen en ïimoreezen, die met slechte bedoelingen
ons gebied mochten betreden, terwijl door het bestuur
de hoofdwegen , die naar het binnenland van Molloh leiden ,
zijn afgosloten en aan de Chineezen van Koepang verboden
is derwaarts te gaan. Deze maatregelen schijnen aanvankelijk gunstig te werken.
De volksgezondheid in het gewest mocht gedurende
1888 over het algemeen bevredigend worden genoemd.
Op Savoe en in enkele landschappen van Rotti en Timor
stierven vele paarden en buffels wegens gebrek aan water
en gras. Dit verschijnsel doet zich op eerstgemeld eiland
wel is waar elk jaar voor, doch in 1888 had het meer
beteekenis dan gewoonlijk, hetgeen ten deele hieraan
wordt toegeschreven dat het aantal paarden in den laatste) i
tijd belangrijk is toegenomen.
De algemeene toestand van den handel was in 1888 al
even ongunstig als in de onmiddellijk voorafgaande jaren,
hoofdzakelijk tengevolge van de lage marktprijzen der
voornaamste uitvoerartikelen (sandelhout en was). Over het
geheel mocht men zich echter in een bevredigend beschot
der voedingsgewassen verheugen. Volgens bij het bestuur
ontvangen berichten gaven enkele Chineezen zich moeite
hunne koflieaanplantingen uit te breiden, terwijl anderen
met het aanleggen van nieuwe tuintjes waren begonnen.
Het aantal den Christelijken godsdienst belijdende inlanders nam weder toe, vooral in Larantoeka. Van vooruitgang in beschaving was daar echter nog weinig te
bespeuren. Niettemin konden de Roomsch-katholieke geestelijken , die voornamelijk door het uitoefenen van invloed
op de hoofden naar verbetering der toestanden streven , op
sommige plaatsen op niet onbelangrijke uitkomsten wijzen.
In het landschap Sicka (zuidkust van Flores) schijnt echter
die invloed zich te sterk te hebben doen gelden, althans
hieraan wordt het toegeschreven dat in December jl. eenige
kwaadwilligen op den radja en op een der geestelijken
een aanslag pleegden, waarbij de eerste een klewanghouw en de laatste twee schoten in de armen kreeg.
Geen dezer kwetsuren is gevaarlijk gebleken. De twee
hoofddaders werden aanstonds, op last van den radja,
gevat. Een derden als hoofdschuldige verdachten persoon , die gevlucht was en zich onder bescherming van
een paar berghoofden had gesteld, is de radja, kort
daarna, met eenig gewapend gevolg gaan opeischen, doch
zonder gunstig resultaat. De radja heeft daarop bedoelde
bergkampong, benevens de daartoe behoorende voorraadschuren , doen in brand steken , ten gevolge waarvan de
bewoners zijn gevlucht. De tegen den radja bestaande
spanning is hierdoor niet verbeterd. Intusschen is bij een
in April jl. door den resident te Sicka ingesteld onderzoek
gebleken dat de veiligheid der Europeanen daar en ook
te Maumeri en te Kotting (mede in het gebied van Sicka)
geen buitengewone maatregelen meer eischte, mits de geestelijken zich van alle inmenging in bestuurszaken ont
hielden. Het eenige weken te voren als voorzorgsmaatregel
naar Maumeri gezonden detachement gewapende politieoppassers is reeds naar Koepang teruggekeerd.

S

§ 20. Bali en Lombok.
Aan de vroeger gedane mededeelingen omtrent de geringe beteekenis van de Mohammedaansche propaganda
in dit gewest en omtrent de bij de bevolking en hoofden , ook in de vorstenrijken, jegens het Gouvernement
heerschende gezindheid, is niets nieuws toe te voegen.
Ook in 1888 vonden op Bali nog menigvuldige verhuizingen naar de gouvernementsafdeelingen Boeleleng en
Djembrana plaats, doch het is gebleken dat niet alle
immigranten hun land verlaten om op gouvernementsgebied een beter bestaan te zoeken of de afpersingen hunner

bestuurders te ontgaan, maar dat velen zich op die wijze
zoeken te onttrekken aan de hun wegens misdrijf opgelegde straf. Ettelijke malen werden, op verzoek der vorsten ,
dergelijke gevluchte misdadigers naar hun land teruggezonden. In Bangli zijn thans tegen verhuizing naar het
gouvernementsgebied strenge verbodsbepalingen uitgevaardigd.
Het onzerzijds in 't laatst van 1887 gedurende eenige
weken in de wateren van Lombok ontwikkeld machtsvertoon (zie vorig verslag blz. 25) bleef ook in 1888 den
vorst van dat rijk en zijne Balische vazallen, de radja's
van Karang Asem, tot veel ontzag stemmen. Daarvan
bleek o. a. uit de voortvarende wijze waarop gevolg werd
gegeven aan eene klacht over het rooven door lieden van
Karang Asem van geborgen gelden en goederen, afkomstig
uit een nabij Tjoelik gestrand Nederlandsch-Indisch barkschip, en over kwade bejegening der geredde opvarenden.
Over de wijze waarop de radja's van Karang Asem deze
zaak, ten genoegen ook van den eigenaar van het vaartuig , tot oplossing brachten , liet de resident zich in een
aan hen gericht schrijven zeer waardeerend uit. Ook genoten onze marine-autoriteiten eene beleefde ontvangst
wanneer zij enkele malen , o. a. tot het doen van sterrekundige plaatsbepalingen, Lomboksche kustplaatsen bezochten. De bij het einde van 1887 gedane belofte om de
opium bandarij te Tianjar in Karang Asem op te heffen ,
werd, niettegenstaande de groote geldelijke voordeelen
welke het inlandsch bestuur uit die instelling trok, getrouw nagekomen, zonder dat echter daardoor de uitvoer
van opium naar Java verminderde. De handel in dat artikel
verplaatste zich namelijk naar Badoeng, en ofschoon de
vorsten van dat rijkje, daartoe onzerzijds aangezocht,
schriftelijk hebben beloofd om dien handel met al de hun
ten dienste staande middelen te zullen weren , is het nog
niet gebleken dat zulks hun ernst is. Dat de vorsten op
Bali zonder ernstigen aandrang genegen zullen bevonden
worden om met kracht tegen den sluikhandel op te treden ,
kan trouwens moeilijk verwacht worden. Behalve dat de
opiumpacht hun belangrijke rechtstreeksche voordeelen
afwerpt, vormen de plaatsen , waar de sluik waar wordt
bereid, tevens de middenpunten van de prauwvaart; deze
laatste verlegt zich thans dan ook meer en meer van
Boeleleng naar Badoeng. Daarentegen viel in den handel
van het gouvernementsgebied op Singapore toenemende
levendigheid te bespeuren.
Het ter bekruising van den Timor-archipel aangewezen
oorlogsschip (zie de voorgaande paragraaf) strekte zijne
tochten ook tot de waterea van Bali en Lombok uit. Ofschoon het niet gelukte aanhoudingen te doen die tot
bewijs konden strekken, bestaat toch het vermoeden dat
nog voortdurend zoowel van uit Karang Asem , als van
Mandhar, Balangnipa en Madjene op Celebes slaven worden
gebracht naar Lomboksche havens, bepaaldelijk naar
Ampenan , Picljoe , Laboean Hadji en Tandjong Pado.
Ofschoon verschillende Balische rijkjes, evenals vroeger,
tegenover elkander op gespannen voet bleven, kwam het
in 1888 niet tot uitbarstingen.
Toen in Mei en Juni 1888 in verschillende streken van
Bali, vooral in Bangli, Tabanan en Mengoei, aardbevingen
vrij belangrijke schade aanrichtten, terwijl eenige bewoners
onder aardstortingen bedolven geraakten, verkondigden
de Hindoe-priesters in de beide laatstgemelde rijkjes dat
men die onheilen aan de koffiecultuur had te wijten. Het
gevolg was dat de bijgeloovige bevolking de Chineesche
opkoopers, waaronder ook enkele gouvernements-onderdanen, verjoeg en sommige dezer vreemdelingen van
hunne gelden en goederen beroofde. Het bestuur trok zich
deze uitspattingen aan, en de bij de betrokken vorsten
ingediende vertoogen hadden ten gevolge dat het geleden
onrecht, behalve in één (nog aanhangig) geval, werd
hersteld en de koffieopkoopers verder niet bemoeilijkt
werden.
Geheel Bali en Lombok werd gedurende 1888 in meerdere
of mindere mate door de cholera geteisterd. Wat het
gouvernementsgebied betreft, verkreeg de ziekte in Djembrana geen beduidenden omvang, doch in Boeleleng veroorzaakte zij bijkans 1500 sterfgevallen. De epidemie woedde
in laatstgemelde afdeeling het hevigst tijdens den rijstoogst,
hetgeen ten gevolge had dat veel gewas ongesneden te
velde bleef staan. Gelukkig kwam , vóórdat al de padi
bedorven was, eenige verbetering in den toestand, waar-
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d'>or nog een doel vun don oogst kon wordon binnengehaald. De uitkomsten van den koffiepluk, ook in de
vorstenrijkou, waren minder ongunstig dan in 1887, doch
bleven beneden de verwachting, ten gevolge van ongunstig
weer tijdens den bloeitijd.
D.

Landmacht.

§ 1. Algemeen beheer.
Bij 's Konings besluit dd. 14 Moi 1889 n°. 17 werd aan
den commandant van het leger in Nederlandsch-lndie",
tevens chef van het departement van oorlog aldaar, den
luitenant-generaal A. HAGA , op zijn verzoek , een eervol
ontslag uit 's lands dienst verleend, in te gaan met den
dug in de maand Juli 1889 waarop hij zijne betrekking
zou nederleggen , terwijl, te rekenen van dienzelfden dag ,
bij Koninklijk besluit dd. 14 Mei 1889 n°. 18 tot luitenant-generaal bevorderd en tot legercommandant benoemd
werd de generaal-majoor bij gemeld leger T. J. A. VAN
ZHI.L DE JONG.

Kene gewijzigde inrichting van het departement van
oorlog is bevolen bij Koninklijk besluit dd. 15 Mei 1889
n°. 16, hoofdzakelijk met het doel om aan het wapen der
infanterie alsnog een eigen chef te geven. Te dien einde
is de vroegere 11de afdeeling van gemeld departement,
bestemd voor de behartiging van algemeene legerbelangen
en voor de behandeling van de zaken zoowel der infanterie
als der cavalerie, en geplaatst onder een generaal-majoor
die niet uit de infanterie behoefde te zijn voortgekomen,
gesplitst in eene nieuwe Iste afdeeling, onder een luitenant-kolonel of majoor van een der vier wapens, bij
welke afdeeling voortaan de algemeene legerbelangen
(» personeel en militaire zaken ") benevens do zaken der
cavalerie tehuis behooren , en in eene gereorganiseerde Ilde
afdeeling, voortaan uitsluitend uitmakende het > hoofdbureau der infanterie " , met een uit de infanterie voortgekomen generaal-majoor aan het hoofd, welke opperofficier
tevens is chef van het wapen. De vroegere. Iste afdeeling
van het departement, uitmakende liet »kabinet" van den
legercommandant, blijft haren werkkring en hare afzonderlijke plaats in de rij der departements-afdeelingen behouden , doch alleen onder den naam van » kabinet",
dus zonder afzonderlijk nommer.
§ 2. Levende strijdkrachten.
Samenstelling van het leger. Van de verdere wijzigingen
door het in de voorgaande paragraaf aaugehaald Koniuklijk
besluit van 15 Mei jl. in de normale formatie van het leger
gebracht, wijzigingen die trouwens meerendeels van vorinelijken aard zijn, zal eerst in het volgende verslag zijn te
gewagen, omdat zij in de bij dit verslag behoorende tabel,
aangevende de formatie en de sterkte van het leger op
31 December 1888, nog geen plaats behooren te vinden.
Om diezelfde reden wordt thans ook nog niet in bijzonderheden getreden wat betreft de wijzigingen welke de normale
formatie heeft ondergaan bij het in Indisch Staatsblad
1889 n°. 88 reeds afgekondigd Koninklijk besluit dd. 27
Januari jl. n c . 14, krachtens hetwelk verscheidene sedert
langeren of korteren tijd gegolden hebbende wijzigingen
van tijdelijken aard een definitief karakter hebben gekregen.
Met de aanwijzing van een generaal-majoor der infanterie
(zie § 1), en evenzeer met de in 1887 (zie vorig verslag
blz. 25) geopende gelegenheid om ook aan het hoofd vau
nog andere wapens een generaal-majoor te plaatsen, was
niet veroenigbaar het in art. 2 van de verordening op de
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bevordering enz. der ollicieren van hot Indisch leger
(Indisch Staatsblad 1860 n°. 27) gehuldigde beginsel,
dat een hoofdofficier, bij bevordering tot generaal-majoor,
ophoudt tot een der speciale wapens to behouren. Door
liet Koninklijk besluit dd. 13 April 1889 n°. 78 is nu uit
genoemd art. 2 dat beginsel weggevallen, en tevens is
daarbij eene nieuwe lezing vastgesteld van liet reeds in
1883 (Indisch Staatsblad n°. 196) gewijzigd art. 18 van
dezelfdo verordening, om duidelijk te maken dat voor de
vervulling vau de plaats van generaal-majoor bij den
ge westelijken staf, dat is voor het commando in de 2de
militaire afdteling van Java, in den regel een kolonel der
infanterie in aanmerking komt.
Wat betreft de veranderingen die de samenstelling van
het leger gedurende het afgeloopen jaar ondergaan heeft,
valt aan te teekenen dat wijzigingen in de normale formatie, die van invloed waren op de totaalcijfers van eenig
wapen of dienstvak, in 1888 alleen voorkwamen bij den
hospitaaldienst, waarvoor, in verband niet de telken jare
afwisselende klassificatie der ziekeninrichtingen, op 31
December 1888 37 militairen meer benoodigd waren dan
op 31 December 1887. ')
De tijdelijke afwijkingen van de normale formatie waren
in hoofdzaak dezelfde die voor 1887 reeds golden. De
voornaamste was wel de bestendiging van de gelegenheid om
het leger tijdelijk to versterken met 2750 inlanders, waaronder hoogstens 700 Aniboiueezen. Daarentegen werd,
wegens den beteren loop der Djambische zaken , aan de
indertijd toegestane tijdelijke uitbreiding van het garnizoensbataljon van Palembang een einde gemaakt. Nieuwe
tijdelijke wijzigingen vloeiden o. a. hieruit voort dat eenig
cavaleriepersoneel boven de formatie moest aangewezen
voor het te Poerabaija (residentie Preanger Regentschappen)
te stichten remoutedepöt en eenig geniepersoneel voor de
oprichting van een postduivendienst in Atjeh, waartegenover stond eene voorloopige inkrimping vau personeel
tengevolge van de opheffing van de (infanterie-) bezettiug op Onrust (residentie Batavia) en van het geniemagazijn te Tjilatjap.') Tengevolge van een en ander
mocht bij het einde van 1888, volgens de toen geldende
> tegenwoordige " formatie , de » normale " formatie in 't
geheel overschreden worden met: 3 officieren en 2695
onderofficieren en mindereu (24 Europeanen, 700 Amboineezen en 1971 andere inlanders), terwijl op31 December
1887 boven de normale formatie waren toegestaan 4 officieren en 2841 onderofficieren en minderen (40 Europeanen ,
700 Amboineezen en 2101 andere inlanders).
Terwijl dus op 31 December 1888, om aan de eischen
der feitelijk geldende formatie te voldoen, minder noodig
waren dan het jaar te voren 1 officier en 146 onderofficieren
en minderen , namelijk in 't geheel 1452 en 32 435, was
de sterkte, vergeleken met die van uit. 1887, vooruitgegaan aan officieren en als zoodanig dienstdoende adjudanten-onderofficier van 1402 tot 1406, en aan onderofficieren en manschappen vau 32 290 tot 33 169.
Voor uitvoerige gegevens, zoowel nopens de »normale"
en de » tegenwoordige" formatie als nopens de sterkte,
wordt verwezen naar bijlage ü hierachter, terwijl men te
dezer plaatse laat volgen een vergelijkend overzicht in
beknopten vorm.
') De lager te bespreken beperking van het doel der kaderschool
bij de genie — verg. de rubriek Militair onderwijs — leidde wel is
waar tot wijziging van de normale formatie (zie het Koninklijk
besluit van 3 Februari 1888 n°. 13 in Indisch Staatsblad 1888 n \
70), maar deed slechts eenig tot dusver onder de geniewerklieden
tellend kader bjj een ander onderdeel van het geniekorps, namelijk
b(j de eigenlijke genietroepen, overgaan.
:
) Met deze inkrimping van personeel is eerst na 1888 in de
normale formatie rekening gehouden en wel b(j het hooger reeds
aangehaalde Koninklijk besluit dd. 27 Januari 1889 n". 14 (Indisch
Staatsblad n°. 88).
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Hieronder 17 plaatsen (bij de artillerie) die ingiiolgt de formatie, dus doorloopend, door adjudanten-onderofficier zjjn te vervullen.

b) Onder de sterkte der officieren op 31 December 1887 waren begrepen 55 in Indië gedetacheerde officieren van het Nodcrlandscho
leger (waarvan 27 in wier plaatsen bjj laatstgemeld leger Indische officieren waren gedetacheerd), zoomede 20 adjudanten-onderofficier
dienstdoende als officier (waaronder 8 die slechts tot wederopzeggens toe ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
c) Ongerekend 435 civiele personen (Europeanen en anderen) die, krachtens de daartoe bn de Iegerfonnatie gelaten vrijheid, bn den
hospitaaldienst, de militaire bureaux en den topographischen dienst de plaatsen vervulden van in de formatie begrepen mililuireii (verg.
blz. 7 van bijlage O van het vorig verslag) , daargelaten nog zoodanig civiel personeel bjj de hospitalen, werkplaatsen en andere militaire inrichtingen (282 vrjje lieden en 772 dwangarbeiders) voor wier emplooien de formatie bepaaldelijk uiel-mililairen aanwijst, en wier
plaatsen dan ook in de uitgetrokken formatie-eijfers niet begrepen zyn.
Boven de hier vermelde sterkte van 32 860 militairen waren nog aanwezig (maar telden ingevolge do organieke bepalingen niet mede)
301 militairen en 430 pupillen. De bedoelde 301 militairen z(jn de voor memorie gevoerden, de gedetineerden , de gestraften bjj de stratdetachementen, de militairen die bij de subsistentenkaders op scheepsgelegenheid naar Nederland wachtten en zy die by het suppletiedepót vertoefden in afwachting van indoeling.
d)

Hieronder 145 muildieren.

e) Onder de sterkte der officieren op 31 December 1888 waren begrepen 48 in Indië gedetacheerde officieren van het Nederlandsche
leger (waarvan 27 in wier plaatsen bij laatstgemeld leger Indische officieren waren gedetacheerd), zoomede 19 adjudanten-onderofficier
dienstdoende als officier (waaronder 2 die slechts tot wederopzeggens toe ontbrekende tweede-luitenants vervingen).
f) Ongerckend — als in noot c — 506 en 1090 civiele personen (onder welke laatsten 774 dwangarbeiders) en verder ook ongerekend
342 militairen als bedoeld in het tweede lid van noot c, zoomcdc 468 pupillen. Zie voor de specificatie dezer verschillende categorieën
blz. 7 van bijlage IJ hierachter.
g) Hieronder 162 muildieren.
W a t de onderofficieren e n m i n d e r e n betreft (over d e
officierskorpsen w o r d t l a g e r g e h a n d e l d ) w a s d e t o e s t a n d
bij h e t einde v a n 1887 en 1 8 8 8 — afzonderlijk voor d e

i n f a n t e r i e , voor d e drie a n d e r e w a p e n s e n voor d e h u l p diensten — aldus :

31 Decembor 1888.
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10 517

1919

14 695
77

2182

9 420

1548

14 230

32 435

32 436

33169

33169

[f. 2.
1
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Uit dit overzicht blijkt:
dat bij de infanterie het overcompleet aan Europeanen
(en Afrikanen), dat op 31 December 1887 bedroeg <>(i9 man ,
bij het einde van 1888 geklommen was tot 1160, terwijl
het tekort aan Amboineezen en aan andere inlanders, op
uit. 1887 bij genoemd wapen respectievelijk 380 en 91 ,
op 31 December jl. voor de eersten was Ingekrompen tol
287 en voor de niet-Amboineeschc inlanders veranderd m i
in een overcompleet van 372 mau ; In totaal telde derhalve
de infanterie op uit. 1887 192 en op uit. 1888 zelfs 1254
man meer dan de formatie vereisehte, ondanks deze,
lOOala hooger reeds is gezegd, als tijdelijke maatregel, met I
2750 inlanders (Amboineezen en anderen) opgevoerd w i l )
dat bij de cavalerie, de artillerie en de genie, tezamen
genomen , mede een overcompleet aan Europeanen bleef
bestaan (op uit. 1887 en 1888 achtereenvolgens ten getal'.;
vau 152 en 9 8 ) , terwijl het incompleet aan-inlander!
(niet-Amboineezen) inkromp van 149 tot 5 5 ; en eindelijk
dat bij de overige ondenleelen des legere, hoofdzakelijk
bij den hospitaaldienst en onder het schrijverspersoneel,
weder een vrij groot aantal militairen ontbrak (op uit.
1887 356 Europeanen en 93 niet-Amboineeecbe inlander*
en op uit. 1888 respectievelijk 439 en 124;, in wier plaatsen
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r,

kraobteni de daartoe bij de SS D>. 119 en 123

der legerformatie geschonken bevoegdheid, voorzien werd
door de indienetetelling

van niet in do sterkte tellende

burgerperaonen. Op eeretgemelden datum strekten op die
wijze ter vervanging van militairen 436 burgerperaonen
(238 ') Europeanen, 1 Afrikaan , 4 Chiueezen, 29Amboi
neezen en 163 endere inlanders), en bij het einde van 1888
500 (279 Europeanen, 1 Afrikaan, 12 Chineezen, 41
Amboineezen en 173 andere inlanders).
Beliep het aantal op laatstgenoemd tijdstip in de sterkte
tellende militairen beneden den r a n g van officier ') bij
het geheele leger 879 man méér dan bij het einde vau
1N87 , het gedeelte dat voor werkelijken dienst geschikt
en beschikbaar was bleef, evenals verleden j a a r , ruim
77 pet. van de sterkt»; bedragen. Bij bet einde van 1887
Wtren er namelijk van de 32 290 man tijdelijk niet b e 
schikbaar 7268 en op 31 December 1888 was zulks het
geval met 7594 van de 33 109 man. Het volgend staatje
geeft van die tijdelijk niet-bescbikbareu een nader overziebt (waarbij de tueeohen haakjes geplaatste cijfers aan
duiden hoeveel Europeanen en Afrikanen onder de daar
nevens uitgetrokken getallen begrepen zijn).

31 December 1887.

31 December 1888.

ONDEROFFICIEREN
IV
Infanterie.
MINDEREN.

Zieken en geëvacueerden.

. .

Ongeschikt voor den velddienst b)

2809 (1382)

Cavalerie,
artillerie
en
genie.

394 (292)

754

(252)

119

(95)

2003

(511)

208 (110)

751

(388)

Hospitaaldienst,
scliTjjvers-

panoaed,

Totalen.

Infanterie.

enz., enz.

99
1

(67) ■)£80l (1741)
(1)

874
2211

2797 (1394)

Cavalerie,
artillerie
en
genie.

446 (327)

659

(245)

72

(48)

(621) •J.-;.-)l

(030)

318

(93)

722

(375)

90

(63)

(348)

Hospitaaldienst ,
schrijverspersoneel,
enz., enz.
99

Totalen.

(62) n)3342 (1783)

1

O)
n

732

(294)

2669

(729)

851

(463)

Om andere redenen tijdelijk niet

Te zaaien.

6317 (2533)
25529(10095)

92

(68)

38

(23)

813 (505)

138

(91)

881

(479)

39 (25)

0529 (2050)

926 (531)

4647 (3041) 2114(1559) 32290(14095) 20482(10589)

1092(2992)

1995(1480) 33169(15061)

1976(1468) 25022(11500) 19953 (7939) 3706(2401)

1856(1392) 25575(11792)

Alzoo beschikbaar (met inbegrip
echter van de kwartierziekcn) <i) 19212 (7562) 3834(2470)

7268 (3189)

139

(88) 7594 (3269)

a) Onder het getal zieken waren begrepen op uit. 1887: 729 geëvacueerden (303 Europeanen, 2 Afrikanen , 73 Auiboineezeu en
291 andere inlanders), en op uit. 1888: 654 geëvacueerden (321 Europeanen, 23 Aiiiboineezen en 310 andere inlanders).
b) Namelijk de zoodanigen die door eene geneeskundige commissie verklaard zijn alléén geschikt te zijn voor benting-, bureau- of
hospitaaldienst.
c) Men heeft hierbij op het oog de gedctacheerden bij < n de leerlingen van de kaderscholeu , de militairen
militairen die
die in afwachting van
itslag naar elders zjjn vertrokken (waaronder te verstaan de op paspoort of gngement wachtende militairen die na Ihun ontslag in lndië
ontslag
blojjven), zjj die tjjdeljjk ter beschikking gesteld zjjn van andere autoriteiten, zonder vuur memorie te worden ggetooid , krjjgsraad■restanten ~.
en door den rechter veroordeelde militairen die hunne stral ia eenig provoosthuis ondergaan, en einde
cindciyk vermisten voor
arrestanten
.A»II*
•rit
n n »
nii.t
lilt
flik « t n r l - t . i
MIII
■ i I. r . . . . . . . . - i
zoover zjj nog niet uit de sterkte zjjn afgevoerd
</) Onder deze totalen rekenen nog altijd eenige honderden reconvalescenten van berriberri, die, ofschoon zich niet in hospitalen of
ziekengestichtcn bevindende, en ook niet voor den velddienst afgekeurd , nochtans niet als marsehvaardigen zijn aan te merken.
Zooals uit het staatje blijkt, waren — echter met het unnwezbi en beschikbaar bleven dus op uit. 1887 18 244
in noot d vermelde voorbehoud — hij de iiifanlc.ric op en op uit. 188S 18 953 infanteristen over, welke over de
uit. 1887 19 212 en op uit. 1888 19 953 man tot de voor veldbatiljons , de depötbataljone en de gamizoensinfanterie
den dienst beschikbaren te rekenen , dat is telkens ruim enz. verdeeld waren als volgt:
75 pet. van de s t e r k t e , terwijl opmerking verdient dat
in beide jaren die verhouding juist dezelfde ' lijft betzij
') In noot 3 op blz. 26 van het vorig verslag staat bjj vergissing
men alleen de Buropeeeebe en daarmede gelijkgestelde
landaarden, hetzij alleen de gezamenlijke inlandsche land getakt 283.
:
aarden in beschouwing neemt. Van 'ie beschikbare 19 212
) Men houde in het oog dat ook sommige categorieën van
en 19 953 infantcristen waren er echter respectievelijk 968 militaireü niet in de sterkte tellen , omdat z:j . krachtens art. 2 van
en 1000 d i e , van het eene korps bij het andere overge i 's Knnings besluit dd. 28 Januari 1882 n°. 13 ilndisch Staatsblad
| n°. 113), boven de formatie worden gevoerd. Hun aantal bedroeg
plaatst zijnde, het korps hunner bestemming nog niet op uit. 1887 en 18SS achtereenvolgens, met inbegrip van de voor
bereikt hadden en reeds afgevoerd waren uit de sterkte memorie gevocrden, 301 en 342 (verg. de noten c en f onder het
van ket korps dat zij verlieten. Als bij hunne korpsen staatje op de voorgaande blz.)
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31 December 1887.
ONDEROFFICIEREN

MINDEREN.

Formatie („tegenwoordige") «)

81 December 1888.

(iarni/.iicn.s-

UarnizoensOp reis
int'anterie, Op reis
VeldUepöt- subsistentcn ter berei
VeldSllhsisteutcll ter lierci
DepotTc zauien
kaders,
liataljons. 1 bataljons.
king van Te zanicu
h.-italions. bateQon*.
kaders,
Mag var
aan
aan
hunne infanterie. ( N \ 1 t/m (N". 1 t/111 suppletiehunne
(N°. 1 t/n (N". 1 t/m siip|>li'ticdcpót en
depöt en
hcstein18).
4).
Iti'rttelll- inlanterie.
18J.
4).
straldetaehe- niaf.
strafdetache- ming.
mentcn.
inenten.

In&ntorie,

10 276

b) 5352

9709

9410

4524

10027

Sterkte o)

968

25 337J

10 270

b) 6352

9600

25 529

10 345

4671

10 466

25 228
1000

26 482

Af: de tijdelijk niet beschikbaren, als:
zieken en gcëvacueerden.
ongesehikten voor den

om andere redenen tijdelijk niet beschikbaar .
Alzoo beschikbaar . .

.

1168

879

702

2809

1109

825

863

2797

247
157

2

505

203

0

454

1044

20->

754
2003

81

2081

189

659
2351

167

394

193

751

190

1739

Ml 9

1059

7671

1605

8968

6317

968

18 244

205

324

722

1580

3939

1711

8759

1439

8755

19 212

6529

1000

18 953

19 953

Naar den landaard bestond
liet voor werkelijk en
dienst geschikte en beschikbare gedeelte uit:
3786
60
1165
.

26C0

810
8
205
582

Te zanien als boven

7671

1605

Amboineezen
Andere inlanders .

.

2689

768
10
46

176

169
4
61

694

4131
48
1302
3278

2809

68
1438
10 212

615

5770

766

7877
62
1585
10 429

968

19 212

8759

1439

8755

1000

19 953

209
n

3
6276 j
8968;

65

7494

JI

!

a) Welk aandeel het Europeeseh en het Amboineesch element in de hier uitgetrokken totalen heeft, is te zien uit den uitvoerigen
formatie- en sterktcstnat, afgedrukt als bijlage B hierachter.
//) De formatie der vier depótbatnljons bedraagt 2002 onderofficieren en minderen; maar het cijfer klimt tot 5352 man, wanneer bjj
deze korpsen wordt verantwoord de tijdelijk toegestane legeruitbrciding met 2750 Amboineezen en andere inlanders.
Uit Wet bovenstaan Je, uitsluitend aan de infanterie gewijde , overzicht kan worden gezien dat vooral bij de
veldbataljons de toestand bevredigend waa; immers hst
totaal der daarbij ingedeelden was in 1888 van 9410 man
(aanwijzende een tekort van 806 man) geklommen tot
10 345 man (aanwijzende een overcompleet van 69 man),
en het aantal mursebvaardigen onder hen ging vooruit
van 7671 tot 8759 man, alzoo met 1088 man (333 Europeanen en met hen gelijkgestelden , 137 Amboineezen en
618 andere inlanders).
Ofschoon de garnizoens-infanterie organiek geen Amboineezen telt, uitgenomen twee voor de werving bestem ie
sergeanten van dien landaard te Amboina en Menado,
waren op 31 December 1888 bij dit g?.leelte van bet
wapen toch ingedeeld 202 Amboineezen. Deze afwijking
was een gevolg van het gouvernementsbesluit dd. 22
Februari 1888 n". 4 , waarbij werd. bepaald dat bij de twee
tijdelijk te Kedong Kebo gelegerde (gemengde) compagnieën
van het garnizoensbataljon der 2de militaire afdeeling het
inlandsen gedeelte voor zoolang noodig uit Amboineezen
kan bestaan. Tot dezen maatregel werd overgegaan, omdat,
naarmate van de opvoering van bet Amboineesche element
bij de infanterie (in 1886 door de bevolen vermeerdering van
het getal Amboineesche compagnieën bij de veldbataljons van
6 tot 10, en later door het tijdelijk toestaan boven de
formatie van nog 700 Amboineezen), ook stijging viel
waar te nemen in het aantal militairen van dien landaard
die , voor den velddienst tijdelijk ongeschikt geworden ,
van de veldbataljons dienden te worden afgevoerd en niet
allen plaatsing konden vinden bij de eenige Amboineesche
compagnie der depótbatnljons. De aanwijzing van gemeld
garnizoensbataljon voor de bewuste Amboineezen prees

zich als van zelve aan , omdat langs dien weg het beginsel weer tot zijn recht kon komen om in het binnenland der 2de militaire afdeeling op Java geen Javaansche
bataljons te legeren, van welk beginsel in 't laatst van
1887 werd afgeweken toen de opgeheven infanteriebezetting van Tjilatjap tijdelijk naar Kedong Kebo werd overgeplaatst.
Plaatselijke indeeling. In 1888 kwamen geene andere
belangrijke troepenverplaatsingen voor dan die welke het
gevolg waren van het gereed komen van een nieuw troepenkampement te Magelang. Dit nieuw logies werd namelijk betrokken door het 2de veldbataljon , tot dusver
tijdelijk gelegerd te Banjoebiroe, terwijl naar deze laatste
standplaats overging het linkerhalf 1ste veldbataljon , sedert
zijn;* terugkomst uit de Zuider- en Oosterafdeeling van
Bomeo (in 1886) voorloopig gestationneerd geweest te
Willem I. Beide troepengedeelten zijn hierdoor op hunne
normale standplaatsen gekomen.
De wenschelijkbeid om in Bantam , na het vertrek der
expeditionnnire troepen (zie blz. 4 hiervóór), vooreerst nog
eenige meerdere militaire macht bij de hand te hebben dan
organiek voor legering in dat gewest — ter hoofdplaats
Serang — is aangewezen , deed in Juli 1888 besluiten om
tijdelijk te Tjilegon te detacheeren eene uit Europeanen en
inlanders bestaande compagnie infanterie (4 officieren en 150
minderen), met het noodige geneeskundig-, hospitaal- en
schrijverspersoneel, een en ander (ook de infanterie) te ontleenen aan de in de 1ste militaire afdeeling op Java gelegerde
troepen. In Maart jl. is de sterkte dezer tijdelijke compagnie
nog eenigszins opgevoerd, en tevons voor zoolang noodig
weder eenige cavalerie naar Bantam gezondeu, ter ver-
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vanging van een peloton van dat wapen, hetwelk er vun
Juli tot October gedetacheerd was geweest.
Omtrent de in ïoba en Silindong(Sumatra's Westkust),
na afloop vau de aldaar in do tweede helft van 1887 plaats
gehad hebbende militaire excursie, voorloopig achterge
bleven troepenversterkiug valt aan te teekenen dat in
October 1888 het garnizoen te Lugoe Boti (Toba) tot zijne
normale sterkte werd teruggebracht, doch dat de tijdelijke
opvoering van het garnizoen te Taroetoeng (Silindong)
nog voor een gedeelte is gehandhaafd gebleven.
Vier plaatsen werden in 1888 van militaire bezetting
ontbloot, namelijk : Onrust, omdat, na de opheffing van
het marine-etablissement, op dat eiland geen garnizoen
meer uoodig was; Laboean Deli (Sumatra's Oostkust),
welks garnizoen bij dat van de gewestelijke hoofdplaats
Medan werd samengetrokken ; en eindelijk Soeroelangoeu
(Palembang) en Mandhor (Westerafdeeliug van Borneo),
omdat de redenen, die in 1885 tot de oprichting van deze
tijdelijke militaire posten hadden doen besluiten , hadden
opgehouden te bestaan.
De verbeterde politieke toestand van Djambi was oorzaak
dat in de tweede helft van 1888 de militaire bezetting
aldaar tot hare normale sterkte kon worden teruggebracht.
De normale sterkte van het garnizoen te Segiri (afdeeling Noorderdistricten van het gouvernement Celebes en
onderhoorigheden) werd met omstreeks een derde gedeelte
ingekrompen (gouvernementsbesluit dd. 21 Januari 1888
n°. 6), en zulks ten einde, zonder uitbreiding vau de voor het
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garnizoensbataljon van Celebes, Menado en ïimor vast
gestelde formatie, een blijvend karakter te kunnen geven
aan de sedert 1879, als tijdelijke maatregel, toegestane
uitbreiding van het garnizoen te Menado met 1 officier
en 25 onderofficieren en minderen , welke militairen op
den indeelingsstaat van gemeld garnizoensbataljon nog
steeds stonden uitgetrokken als te Menado gedetacheerd
uit het garnizoen te Makasser.
In aansluitiug aan de verleden jaar gedane opgaven
laat men hier volgen een overzicht van de in de drie
militaire afdeelingen van Java, in Atjeh en in de overige
commandementen der buiten bezittingen bij het einde van
1888 aanwezige troepensterkte, waarbij, ter vergelijking ,
de gelijksoortige opgaven van uit. 1887 worden herhaald.
Zooals ree'ls in 't vorig verslag (blz. '2'.)) is opgemerkt,
kunnen dergelijke territoriale opgaven slechts ontleend
worden aan den emplacementsstaat van het leger, waar
voor de gegevens op andere wijze worden bijeengebracht
dan die voor den sterktestaat, hetgeen bijv. oorzaak is
dat in onderstaand overzicht do geövacueerden en de mili
tairen die zich op reis bevinden ter bereiking van hunne
bestemming voor een kleiner totaal voorkomen dan in het
voorafgaande gedeelte van dit hoofdstuk, waarbij de cijfers
van den sterktestaat gevolgd zijn, en verder dat onder
staand overzicht de zieken en geövacueerden niet wapensgewijze, maar voor alle wapens en diensten in één cijfer
vereenigd , vermeldt.

Sterkte aan onderofticiereii en minderen, ongerekend
zy die op reis waren ter bereiking van hunne
bestemming en ongerekend ook l a hospitaalzieken
en geëvacueerden.

Totale sterkte,
ongerekend de militairen
beneden den rang van
Op
ollicicr die zich op reis
reis
bevonden ter bereiking van
I'otaalhunne bestemming
ter be
(zie de voorlaatste kolom
reiking
vau dit overzicht;.
genevan

Hospitaalzieken
en
geëvacueerden.

LANDAARDEN.
Andere wapens en
diensten.

hunne raal.
Overige
Overige bestem
Java. n t Atjeh. comman Java. u) Atjeh. eoiiimaiiOverige
Overige
dementen.
demeiiten, ming.
Java. <i) Atjeh. comman Java. II) Atjeh. commandementen.
dementen,
Infanterie.

31 DECESIBER

1030

1229

12
234

5
107
688

1994

794

b) 1450

1740

4181
1280
3840

200

40

10
44

1752

0005

Te zamen. .

9378

3018

b) 9508

71

1GCO

2803
n

ï»

2711

22 50 1

548

0238

1357
4406

206

1
9

1812

6422

1241

Te zamen. • 10 273

3885

c) 9301

3871

794

4447

1807

2869

2582

8
45

63

23 459

o)

7928

80

2374

4242

r>

»

20

1491
5013

238

157

30
551

1
88

2143

7708

848

In 1081

15118

1755

b) 12039

8110

n

.il 919

03
1
59
255

187G
15 719

378

32 290

01
4
78
182

14 984
77
1 970
10 132

325

33 109

14 007

88

1888.

917
1
23
5C4

1100

c) 1445

1877

4
151
502

11
009

1553
0209

2515
1
302
2200

345 c) 1053

10021

5024

1G3

433

n

n

25
157

r)

6110

440

168

*

31 DECEMBER

515
1
11
237

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

1887.

939
1
18
492

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

327 5

8189

70

4219
2
48
7:>:;r>
i) 11 799

89 844

Onder de 1ste militaire afdeeling van Java ressorteercn ook de garnizoenen op Billiton.

b) Hiervan alleen in het gouvernement Smitatra'M Westkust: infanterie 3778, andere wapens en diensten 534 en hospitaalzieken en
geövacueerden 595 man , te zamen 4907.
c) Als voren respectievelijk 3524 , 554 en 548 m a n , te zamen 4020.
tl) Hieronder 537 man d i e , van hunne korpsen geëvacueerd zijnde, in andere commandeinenteu in ziekeninrichtingen waren opgenomen,
namelijk 272 Europeanen , 55 Amboineezen en 210 andere inlanders.
«■) Hieronder 587 geëvacueerden als voren, namelijk 298 Europeanen , 25 Amboineezen en 204 audere inlanders.

Aanvulling van het korps officieren. Bij het einde van
1888 was het incompleet aan officieren kleiner dan op 31
December 1887 , niettegenstaande er van het Nederlandsche
leger slechts 48 officieren in lndiö dienst deden , zijnde 7
Handelingen der Staten-üeneraal. Bijlagen. 1889-1890.

minder dan op laatstgenoemden datum. Terwijl de formatie
(ongerekend de 17 offieiersplaat.sen bij de artillerie die
organiek aangewezen zijn om steeds door adjudanten
onderofficier te worden vervuld) 1435 officieren vorderde
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hen die niet tot de actieve sterkte behoorden.
Aantalofficieren in 1888:

out-

Totaal

lil

N e i l e r l a i l d s c h lliilii'

.

.

.

.

gepensionneei

gesneuveld.

eervol ontsls
zonder pensi

*d

Aanwezig:

overleden.

(I minder dan op uit. 1887), beliep de sterkte, met inbegrip van de even bedoelde 48 gedetacheerden van het Nederlandsche leger, 11487 officiereu ' ) , zoodat het incompleet
slechts 48 bedroeg, tegen 54 het jaar te voren. Feitelijk
echter waren slechts 4b' (uit. 1887 50) plaatsen onbezet,
daar bij do cavalerie 2 der vacante officiersplaatsen tot
wederopzeggens werden vervuld door adjudanten-onderofficier. In 1887 telde men bij de cavalerie 3 zoodanige
als tweede-luitenant dienstdoende onderofficieren en werd
bovendien 1 luitenantsplaats bij den staf van den Gouverneur-Genoraal ingenomen door een officier der marine.
De gedurende 1888 in de actieve sterkte van het korps
officieren voorgekomen veranderingen, hetzij voorgoed ,
hetzij tijdelijk, wijzen in totaal een verlies aan van 183,
tegenover een aanwinst van 188 officieren. Aan de actieve
sterkte ontvielen namelijk voorgoed — wegens overlijden
of ontslag uit den militairen dienst met of zonder pensioen — 0 3 , en tijdelijk — als zijnde op nonactiviteit
gesteld of toegevoegd aan autoriteiten buiten het leger ')
(18), met buitenlandsch verlof vertrokken (76) of gedetacheerd geworden hier te lande (11) — 105, terwijl nog
bovendien 15 officieren van het Nederlandsche leger van
hunne detncheering in Indiö ontheven werden. Daartegenover werden 188 in de actieve sterkte opgenomen: 96
nieuw benoemde officieren (waaronder 2 overgeplaatsten
van het leger hier te lande), 14 die in activiteit hersteld
werden, 58 die van buitenlandsch verlof terugkeerden ,
8 die uit Nederland aankwamen als van het Nederlandsche
bij het Indische le°;er gedetacheerd, en 12 Indische officieren die, wegens afloop van hunne detacheering hier te
lande, den dienst in Indië hervatten.
In het volgende staatje vindt men nader gespecificeerd
hoeveel officieren in 1888 voorgoed aan het Indische leger
kwamen te ontvallen door overlijden of ontslag, ook onder

aan dcu
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1
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n
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n
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|

Buiten Nederlandsch-Indië (met
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.

10

n
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Over 1887 was liet cijfer .

.

.

21

n

61

6

3

77
<l)

92

•

II) Hieronder 8 tydciyk (voor vijfjaren) benoemde ofllcieren van
gezondheid 2de klasse (vreemdelingen).
fc) Hieronder 1 tydelyk (voor vjjf jaren) benoemde officier van
gezondheid 2de klasse (vreemdeling).
«) De opgegeven veranderingen onder de buiten NcderlandschIndië aanwezige officieren zfin die, waarvan gedurende 1888 in do
Indische contröle-registers aauteekcning is gehouden. Enkele niutatiën onder de verlofgangcrs dateeren derhalve van 1887, omdat
daarvan eerst in 1888 in Indië bericht werd ontvangen. Op gelyke
wijze is ook in vorige verslagen gehandeld.
il) Namelijk 08 actief dienende officieren en 24, behoorende tot
hen die buiten Indië niet verlof waren. Van deze 24 ontvielen er 11
door overlijden en l.'l door pensionncering.

Uit het volgende overzicht kan blijken waar de 96 nieuw
benoemde officieren hunne opleiding genoten hadden.

Annt.il officieren gedurende 1888

in Indië benoemd.

in Nederland benoemd en in Indië in dienst
gesteld.
Totaal-

WAPEN

OF D I E N S T V A K .

Afkomstig
van de
Militaire
school te
MeesterCornelis.

Opgeleid
liij

de

korpsen
of elders.

Speciaal
opgeleid.

Opgeleid
bij de
korpsen
of 1>U het
instructiebataljon.

Civiel
personeel.

Overge
plaatst van
het leger
bier
te lande.

b)

2

48

Infanterie

19

Cavalerie

1

Artillerie

8

9

Genie

5

5

18

18

S

officieren van gezondheid. .

18

generaal.

1

2

- g - • apothekers
dienst f
\ paardenartsen
Militaire administratie (kwartiermeesters)

9)

1

1

12

.

11

5:1

27

De totalen van 1887 waren aldus verdeeld.

11

55

22

Totalen

.

9G
14

102

u) Henocmd zonder examen als hclooning w e g e n s in A t j e h , als sergeant-majoor, op 2 October en 6 November 1887 betoond heldhaftig
g e d r a g , na r e e d s , ter zake van zijne verrichtingen aldaar in den aanvang van 1 8 8 7 , te zijn benoemd tot ridder der Militaire
Willemsorde.
b) Afkomstig van de Koninklijke Militaire Academie.
<■) Hier wordt opzcttelyk geen g e w a g gemaakt van de 4 in Novcmlier 1888 tot tweede-luitenant der cavalerie aangestelde officieren ,
omdat deze l)U dat wapen o v e r g i n g e n , na bekomen eervol ontslag als infanterie-offlcier, zoodat het officierskorpa in zyn geheel door
hunne benoeming g e e n aanvulling onderging.
d) Magazijnmeester (opgeleid b|j het wapen).
<•) Afkomstig van ecne Nederlandsche universiteit (opgeleid in vrije studie).
f) Opgeleid by 'sKijks universiteit te Utrecht.
IJ) T o t dusver gediplomeerd burgerveearts.

>) Hovendien behoorden tot het Indisch leger 199 niet in de sterkte
tellende olficiercn (3 meer dan op 31 December 1 8 8 7 ) , allen nader
gespecificeerd in noot ff op blz. 32.

') Dit laatste w a s het geval met een militair apotheker 2de klasse,
die ter beschikking gesteld werd van den directeur van 's land»
plantentuin te Buitenzorg (verg. lager hoofdstuk K , afd. I I ) .
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weder niet zijn medegerekend die reeds benoemde artillerieen genie-officieren , welke te Breda of te Delft nog een
applicatie-cursus volgden (ditmaal 10 der artillerie en 4
der genie, die de lessen volgden van de 1ste afdeeling der
krijgsscbool, en 'ó der artillerie, gedetacheerd bij pyrotechnische werkplaatsen).

Als naar gewoonte laat men hier wijders volgen een
overzicht van het aantal voor Indii! bestemde officieren
(waaronder 1 van het leger hier te lande, aangewezen
ter detacbeering bij het Indische ieger,) die bij het
einde van 1888 naar Indië op reis waren of die beschik
baar waren ter uitzending, onder welke laatste categorie

Bovendien beschikbaar ter
uitzending.

Op rei» naar InUii:.
W A P E N
ot

Gedeta
cheerd
van liet
Neder
landsche
leger.

Nieuw
benoemd
in

D I E N S T V A K .

Nederland.
a)

Infanterie

4

Cavalerie

Totaal.

benoemd

')

1

n

f)

1

n

t)

./)

1

n

d>

n

n

n

7»

»
Totalen

Uit» 1887 waren de cijfers
in
b)
e)
if)
■■
/')
y)

landselie

leger.
20

:i

I)
f)

_ _•>

10

10

4

n

M

45

63 I

57

07

Hiervan 3 opgeleid bjj de Koninklykc Militaire Academie en 1 bjj de korpsen.
Hiervan 13 opgeleid bij de Koninklijke Militaire Academie en 13 bij de korpsen
Opgeleid bij de Koninklijke Militaire Academie.
Afkomstig van eene Nederlandsche universiteit (opgeleid in vrije studie).
Opgeleid aan 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht.
Opgeleid by 's Rijks universiteit te Utrecht.
Opgeleid bij den hoofdcursus te Kampen.

Het volgende staatje doet zien hoe ten aanzien van de
officieren de verhouding tusscheu de formatie en de actieve
sterkte zich voordeed voor elk wapen of dienstvak in het

bijzonder, en hoeveel officieren van elk wapen of dienstvak
om verschillende redenen tijdelijk uit de actieve sterkte
waren afgevoerd, maar nog tot het leger bleven behooren.

31 December 1887.

31 December 1888.

Boven de
Actieve
Alzoo actieve sterkte
sterkte
telde
het leger Formatie
(met inbegrip
nog aan
te
van
<le
ge
(„tegen
officieren niet (,. tegen
detacheerde
btiitcnlandsch
min
officieren
woor
verlof of ora
woor
van het
of
andere redenen
Nederland
dige").
tijdelijk
dige ").
sche
te veel. in Indie niet
leger).
beschikbaar.

Formatie
WAPEN

OF D I E N S T V A K .

Staf van den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l . . . .
Commandement van het leger, zoomede Iste
en Ilde afdeeling van het departement van
oorlog
Generale staf
Gewestelijke staf
Plaatselijke staf
Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Genie
Vlln

Geneeskundige \ ^ " . " T "
*
dienst.
5 apothekers
( paardcnartsen
Militaire administratie
Militaire school
Korps pupillen
Militair buis van arrest

ezon,lheiJ

■

Totaal . . .
Af (zie de noten c, p en r): . . . .

')

f)

>*

h)

28

0
d)

18
12
740

u
s)
r)

131
75
184

il

d,l)
rf)
tl)

II
28
17
12
w)
o)

0
m)
V)

iia)

25
142
70
178
40

1

14
28
18
12
73S
33
131
75
isi
43
G
133

— 1
— 29
— 7
+ II

118
3
12
9
23
3

I

G
133

er)

I
7

r/J
,1,

3
1430

711

-

dd)

120
,1.1)

e.

,/;

7
3

1382

Boven de
Actieve
Alzoo actieve sterkte
sterkte
telde het leger
niet inbegrip
nog aan
te
van de ge
officieren met
detacheerde
buitenlandsch
iniu
officieren
verlof oi om
van het
andere redenen
of
Nederland
tijdelijk
sche
te veel. in Indie niet
leger).
beschikbaar.

il,

— 54

et)
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a
7
3

1435
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*]
il.

d)
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")
■r)

dd)
d)
d)

20
IS
12
729
28
137
72
175
33
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5
13
(0
24
4
■
31

r) —

hb,-

I IS
0
7
2
1387

— 48

4

Feitelijk incompleet alzoo
a)
h)
c)
d)

30

1

7

. .

generaal.

■

Onnie

Genees- \
kundige > paardcnartsen
dienst. /
I apothekers
Militaire administratie (kwartiermeesters)

Totaal.

Neder-

h> 20

Artillerie

officieren van gezondheid.

van liet

in

Neder
land.

|

n

.

Totaal-

Gedeta
cheerd

Nieuw

Uit de verschillende wapens of dienstvakken te kiezen; ééa der officieren kan ook uit de marine gekozen wolden.
2 der infanterie en 1 der cavalerie.
Feitelijk was deze plaats bezet, en wel door een luitenant-ter-zee late klasse.
Allen der infanterie.

M

f)

199
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e) Deze pluats, welke het jaar te voren door een zceoffieier werd vervuld, was op uit 1888 onbezet. In Januari 1888 werd de vierde plaats
v;m 0,'ljudaiil van ilen Gouverneur-Qeneraal door een iufanterie-oliïcier ingenomen.
ƒ) Hiervan moeten 5 bepaaldelijk tot de infanterie behooren.
y) Hieronder 2 opperofliciercn , namelijk de luitenant-generaal (legercommandant) M 1 generaal-majoor (de chef der Ilde afdeeling van het
departement van oorlog). Van de 12 hoofd- en subalterne officieren behoorden er I tot den generalen staf (afkomstig; van de infanterie), 8 tot de
iulanterie , 2 tol de artillerie en 1 tot de militaire administratie.
/) Hieronder K officieren in den laag vuu eerste- of tweede-luitenant, allen werkzaam bij de opnemingen of bij de triangulatie-brigade,
zonder tot den (eenenden stal' te behooren.
i') Hieronder Is officieren voor den eigenlijken stafdienst bestemd (12 afkomstig- van de infanterie, 2 vuu de artillerie en 1 van de genie). He
overige |1 waren iutanterie-olDcieren.
-. Hieronder IC officieren voor den eigenlijken stafdienst bestemd 12 afkomstig van de infanterie, 2 van de artillerie en 2 van de genie).
De overige 10 waren infanterie-officiereu.
/) In den regel uit de infanterie te kiezen.
■M) Hieronder 42 uit Nederland gedetacheerde officieren, namelijk 24 wier plaatsen bij het Nederlandsche leger tijdelijk door Indische officiereu
werden ingenomen, en IK die met in ruiling bij het Indische leger waren gedetacheerd.
«) Hieronder 41 uit Nederland gedetacheerde officieren (respectievelijk 24 en 17 als voren).
o) Hieronder 1 niet in ruiling gedetacheerde officier van het Nederlandsche leger.
) Feitelijk bestondeu bij de cavalerie slechts 4 vacatures, daar in de 3 andere voorzien werd door tijdelijk als tweede luitenant dienstdoende
udjwla nteii-ouderollicier
</) Hieronder 1 bij de cavalerie gedetacheerde hoofdofficier van den genenden staf, bij dien staf overcompleet, en tijdelijk mot het regimentscommando belast, zoomede f niet in ruiling gedetacheerde officier van het Nederlandsche leger.
>•) Feitelijk bestonden slechts 3 vacatures, daar in de 2 andere lijdelijk voorzien werd door adjudanten-onderofficier.
s) Hieronder tl offiriei'cn-inagazijnineester; doch niet de 17 ufliciersplaatsen , die ingevolge de formatie bestemd zijn om doorloopend te worden
vervuld door adjudanten-onderofficier, dienstdoende tweede—luitenants. (Deze 17 plaatsen waren allen bezet.)
/) Hieronder * uit Nederland gedetacheerde officieren, namelijk 3 der artillerie, in v. ier plaats Indische officieren bij het Nederlandsche leger
waren gedetacheerd, en 5 der infanterie die niet in ruiling bij de Indische artillerie waren gedetacheerd.
K) Hieronder 3 in ruiling gedetacheerde artillerie-officieren van het Nedeilandsche leger.
r)

/

Hieronder 5 magazijnmeestcrs der genie.

m) Hieronder 1 niet in ruiling gedetacheerde officier van iiet Nederlandsche leger.
a)

Hieronder 2 Nederlandsche officieren als voren.

ij) Hieronder f niet in ruiling gedetacheerde officier van gezondheid 1ste klasse van het Nederlandsche leger, en 28 officieren van gezondheid
2de klasse (vreemdelingen), die tijdelijk (voor vijf jaren) waren aangesteld op den voet van het Koninklijk Desluit dd. 25 October 1878 n°. 48
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n». 3387).
.) Hieronder 1 niet in ruiling gedetacheerde officier van gezondheid 1ste klasse van het Nederlandsche leger en 19 tijdelijk
officieren van gezondheid 2de klassp (vreemdelingen).

aangestelde

na) Hieronder 1 apotheker 2de klasse (vreemdeling), die tijdelijk (voor vijfjaren) was aangesteld op den voet van het Koninklijk besluit dd.
21 April 1882 n". 14 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 3848).
tb) Tegenover het incompleet aan officieren-apothekers waren op 31 December 1887 13 en op 31 December 1888 eveneens 13 apothekersbedienden (onderofficieren) in dienst, en zulks op den voet der bepalingen in n°. 4115 en 4183 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad.
cc) Hieronder 2 niet in ruiling gedetacheerde officieren der militaire administratie van het Nederlandsche leger.
dil) Hiervan 5 der infanterie en 1 der militaire administratie.
re) Hiervan met verlof buiten Xederlandsch-Indié 148, in Nederland gedetacheerd 43 (waarvan 27 om de plaatsen te vervangen van Nederlandsche officieren die tijdelijk bij liet Indische leger dienst deden, en 10 die de lessen volgden bij de 2de afdeeling der krijgsschool of bij den
intendancu--cursus . dan wel uit anderen hoofde in Nederland gedetacheerd waren), in Indie op nou-activiteit 2 en voor memorie gevoerd 3, welke
laatsten op Madam als kapiteins-instructeur der barissans werkzaam zijn.
f) Hiervan met verlof buiten Ncderlandsch-Indie 149, in Nederland gedetacheerd 43 (waarvan 27 om de plaatsen te vervangen van Nederlandsche officieren die tijdelijk bij het Indische leger dienst deden, en 10 die de lessen volgden bij de 2de afdeeling van de krijgsschool of bij
den intendnnce-eursus, dan wel uit andereu hoofde in Nederland gedetacheerd waren), in Indie op non-activiteit 4 en voor memorie gevoerd 3 ,
welke laatsten <>p Madura als kapiteins-instructeur der barissans werkzaam zijn.

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat de voltalligheid
van het officierskorps, over het geheel genomen, weinig
te wenschen overliet. Immers bij de infanterie was het
incompleet nagenoeg geheel verdwenen en bij de genie en
cavalerie was het kleiner geworden, terwijl bij de artillerie
nog steeds een overcompleet bleef bestaan. Daarentegen
waa het incompleet eenigszins toegenomen bij de militaire
administratie en bij den geneeskundigen dienst. Bij laatstgemelden diensttak was zulks hoofdzakelijk het gevolg
hiervan dat niet minder dan 9 tijdelijke officieren van
gezondheid (vreemdelingen), wegens verstrijking van hunne
verbintenis of om andere redenen, uit de sterkte werden
afgevoerd, terwijl het incompleet bij de militaire administratie thans alleen daarom iets grooter was dan op uit.
1887 , omdat in 1888 de detacheenng werd opgeheven van
de twee bij gemelden diensttak aanwezige eerste-luitenantskwartiermeester van het Nederlandsche leger. De grootere
onvoltalligheid in het korps militaire apothekers — een
gevolg van buitengewone verliezen — behoefde vooralsnog
minder zorg te baren , omdat het incompleet ruimschoots
werd opgewogen door de aanwezigheid van in het vak
geëxamineerde apothekers-bedienden, geassimileerd aan den
graad van militair opzichter der genie (zie hooger noot
bb). Ba dfl kansen op toekomstige algeheele aanvulling
van het korps officieren van gezondheid zijn van dien aard I

dat onlangs op nieuw is kunnen worden overgegaan tot
eene verlaging van het aan die opleiding verbonden subsidie. Bedoeld subsidie, in 1886 reeds van f 8000 tot f 7000
verminderd, is namelijk bij Koninklijk besluit dd. 12 April
1889 n°. 66 (Staatscouraut van den 30sten dier maand)
voor de in 't vervolg aan te nemen candidaten bepaald
op f 5600. Tevens is bij die gelegenheid het reglement
voor bedoelde opleiding (Bijblad op het Indisch Staatsblad
n°. 4366) nog in een ander opzicht gewijzigd, met het
doel om betere regelen te stellen nopens de volgorde van
aanneming der zich voor opleiding aanmeldenden. Op 31
December 1888 waren voor den militairen geneeskundigen
dienst in Indiö bij de universiteiten te Leiden, Utrecht.,
Groningen en Amsterdam respectievelijk 4 3 , 28, 17 en
36 of te zamen 124 studenten in opleiding, van welkeer
toen 44 het radicaal bezaten om het artsexamen af te
leggen ' ) , 77 voor het doctoraal examen in de medicijnen
of voor het theoretisch geneeskundig examen studeerden,
en de overige 3 nog slechts het eerste natuurkundig of
het daarmede gelijk te stellen academisch examen achter
den rug hadden. Ter opleiding tot apotheker bij het Indisch
i) y a n u ,. zeu z y u er sedert (tot 1 Juli 1889) 7 aangesteld tot
off icier van gezondheid bi) het Indisch leger.

Bijlage C.

Koloniaal verslag van J889.
leger (uitsluitend aan do universiteit te Utrecht) waren
op 31 December 1888 aangenomen 10 jongelieden, van
welke er zich 3 in het vijfde, 1 in bet vierde, 2 in het
derde, 2 in het tweede en 2 in liet eerste studiejaar bevonden. In het loopend^ jaar worden 10 plaatsen opengesteld voor adspirant-offieieren van gezondheid en 2 voor
adspirant-apothekers hij het Indisch leger.
Aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda bekwaamden zich bij liet einde van 1888 voor de verschillende
wapens van het Indisch leger het navolgend aantal cadetten.

Bestemming.

1ste
studiejaar.

Tweede Kamer. 33
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3du

4de

studie-

studiejaar.

jaar.

ministratie bekwaamden, wordt lager opgegeven onder
» Militair ouder/rijs ".
Voorziening in de behoefte aan militairen beneden den
rang van officier. Moesten in 1888 een grooter aantal militairen beneden den rang van officier uit de stamboeken
van het leger worden afgeschreven dan in 1887 , hoofdzakelijk door meer sterfte , en verder, wat de Europeanen
betren, doordien een grooter getal met gagement het
leger verliet, en wat de niet-Amboineesche inlanders betreft, doordien aan een grooter aantal hunner het paspoort,
werd uitgereikt, de winsten — ofschoon niet zoo aanzienlijk als in 1887 — waren toch weder zeer bevredigend ,
daar zij nog met Benige honderden de verliezen overtroffen.
Het getal in de sterkte gebrachte Kuropeanen was ruim
zoo aanzienlijk als in 1887, maar, wat de mlandsche
landaarden betreft, werden minder aangeworven dan in
1887: 161 Amboineezen , 775 Javanen en 40 Boegineezen,
terwijl de werving van Madureezen en andere inlanders 74
man meer opleverde dan in 1887. De mindere toevloed
van Javaansche recruten was een gevolg van de tempering
der werving in de 2de militaire afdeeling van Java, met de
bedoeling bet reedt bestaande overcompleet aan militairen
van dien landaard niet verder op te voeren. Voor alle
landaarden te zamen bs.lroegen in 1888 de verliezen 4404
en de winsten 5319 man , alzoo eene vermeerdering met
915 man. Daar er echter bij het einde van het jaar 1888
36 man méér dan bij liet einde van 1887 behoorden tot
die categorieën van militairen, welke, ofschoon zij deel van
het leger uitmaken , ingevolge de van 1882 sf geldende
nieuwe bepalingen omtrent de legerformatie niet meer in
de sterkte rekenen ' ) , bedroeg de vermeerdering van het
aantal der in de sterkte tellende onderofficieren en minderen
slechts 879, waardoor dit klom van 32290 tot 33 169 man.
In de volgende overzichten vindt men de verliezen en
winsten gedurende 1888 op de gewone wijze gespecificeerd
en tevens in vergelijking gebracht met de cijfers der vier
voorafgegane jaren.

op n

Me
studiejaar.

DecemTotaal. ber 1887
'u-t

• i

1 totaal:

Infanterie.

32

25

23

23

103

98

Cavalerie

7

B

5

3

15

12

Artillerie.

3

5

3

7

18

25

Genie. . .

5

2

6

4

17

18

Tc zaiiien

47

32

37

37

153

153
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Als cadet voor Oost-Indië zijn dit jaar te Breda aangenomen voor de infanterie 2 5 , voor de cavalerie 3 , voor
de artillerie 3 en voor de genie 2 jongelieden.
Door de zich voor den officiersrang bekwamende onderofficieren van het leger hier te lande zal in 1889 kunnen
worden gedongen naar 15 officiersplaatsen bij de infanterie
in Oost-Indiö en naar 5 plaatsen als tweede-luitenantkwnrtiermeester aldaar.
Hoeveel onderofficieren zich in Indië voor den officiersrang bij de infanterie en voor dien bij de militaire ad-

a. V e r l i e z e n .
Overleden
(hieronder
ook de
Gepasporteerd.
gesneuvelden).

Gegageerd.

«)

Tot
officier
bevorderd.

Gedeserteerd of
om andere dan de
Afgevoerd als in de voorgaande
„ voor memo- kolommen opgerie " gebracht. geven redenen
afgevoerd. /<)

Gevonnisd.

Totalen.

940
1885 . . .

4011265 7301

1884

321 878

1640

1179

1294

3761

1335

1002

501 565 5611 401 921 7511 411 504
991

1522

1296

15
19|

„

68

„

2|

43

.

13

34

23

311

31

•|

| -1 »
,|
24

151 403 1953

821

181 610 1895

741

921

51 405 1829
502

Andere
inlanders.

Aniboineezen.

,0

151 2501

4441
101 1851 3449
5597
81 2301 2303
4436

71 531 1485
612

2

Afrikanen, ih

Europeanen.

Andere
inlanders.

365 1779

710

17

22|

Ainboincezcn.

Europeanen
en Afrikanen.

11 10

17

"

17

516

42
2|

56

981

20

88
„

129

511

■1 ■ | .

97
55

1

n

22
4|

72

11
13|

21

115

10
il|

25

j

74

19
10|

o

f*

Andere
inlanders.

47

Andere
inlanders.

n

15

Amboineczen.

Europeanen.

Andere
inlanders.

Andere
inlanders.
Europeanen
en Afrikanen.

1091

2401 44| 388 5501 541 749 6421 201 440
672

1888 . . .

1788

36 507

4391 1261 539 5341 561 589 7351 271 532
1104

1887 . . .

36 1101 548

4491 941 860 5791
1403

1880 . . .

Amboineczen.

60 502 651

Europeanen
en Afrikanen.

378

i

Inlanders.

1884 . . .

Andere
inlanders.
Europeanen
en Afrikanen.

Europeanen
en Afrikanen.
Amboineczen.

I.I1IFN.

41 1271 2139
3755
201 1361 2419
44 04

n) Het aantal der gesneuvelden bedroeg in de opgegeven vijfjaren achtereenvolgens 4 4 , 3 2 , 6 , 10 en 7 (respectievelijk 2 7 , 1 5 , 1 ,
4 en 2 Europeanen en 1 7 , 17, 5 , 8 en 5 niet-Amboineesche inlanders, alsmede in 1887 4 Aniboincezen). Als overleden aan de gevolgen
van in den strnd bekomen wonden, vindt men over gemelde vijfjaren vermeld achtereenvolgens 2 8 , 3 5 , 1 9 , 17 en 7 militairen beneden
den rang van officier en daaronder respectievelijk 1 8 , 1 9 , 9 , 12 en 5 Europeanen. (Ofschoon ia bovenstaand overzicht geen sprake is
van tfftmm,
teekcnt men hier a a n , dat in het behandelde tijdvak 5 officieren sneuvelden, en 2 aan de gevolgen van in den strijd bekomen wonden overleden, namelijk van de eersten 3 in 1884 en 2 in 1885, en van de laatste» 1 in 1884 en 1 in 1886.1
') Het aantal der
209 en op uit. 1888
deze laatste getallen
niet tot het leger te

bewuste militairen — op wie ook gedoeld is in de noten r en / op blz. 26 hiervóór — beliep nameljjk op uit. 1887
245. Dat iu de aangehaalde noten sprake is van respectievelijk M l en 342 man vindt zijne verklaring hierin dat onder
ook begrepen /.ün de „voor memorie" gevoerde militairen , die, zoolang zjj in die positie verkeereu , geacht worden
behooreu.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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n) Onder deze rubriek worden gerekend : vermisten ; met een briefje van ontslag verwijderden ; militairen die bij de lijfwachten-dragonders ol' 1»0 de gouvernementsmarine overgingen ; zij die om andere redenen, zonder toekenning van paspoort of gagement , van hunne
dienstverbintenis ontheven werden ; uit Nederland gedetaehoerde militairen die derwaarts terugkeerden , en eindelijk adjudanten-onderollieier <lie aangewezen worden om dienst te doen als oflicier.
e) Hier en in de verdere kolommen van dit overzicht worden onder Amhoincezen ook verstaan Menadoneezen en Alfoercn.
il) Van di' Afrikanen (in de voorgaande rubrieken niet afzonderlijk genoemd) overleden e r : 2 in 1885, 1 in 1887 en 1 in 1888; werden
gepas|)orteerd: 2 in 1884, 3 in 1886 en 3 in 1888; verlieten het leger met gagement: in 1884 t m 1888 achtereenvolgen» 8 , 7 , 6 , 2 en
1 5 , en werden om andere dan de genoemde redenen afgevoerd: in 1885 1 , in 1887 1 en in 1888 1.

b. W i n s t e n .
Aangekomen
suppletie
uit Nederland.

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

W e r v i n g _n Indië. b)

JAREN.

Euro; ° - i Amboi- Javanen
pePc"
n e e z e n , (waarMadu- Boeanen
a m n
MaTe
| Menado- onder
ree- gineeen
leiers. z a n c n .
.'."• > neezen Soendazen.
zen.
AfriA
neezen).
kanen. ™ » f
kanen.
.
j ren. ,/)
'')
Em

VreemNederdelinTe
langen. zamen.
ders.
o)

Amboineezen.

/')

1258

1884.

696

1854

-02
177

1868
(12)
2643
(10)

56

3359
(22)

43

2606
(29)

94

"o)

1881.

1483

412

1895

148
(34)

1886.

1324

436

1760

206
(29)

162
398

1887.

1573

414

1987

231
(21)

1888.

1321

687

2008

205
(26)

2630
(32)

89
(1)
59

175
(38)

(5)
(2)
237
(3)

54
(5)

54
(3)

3294
(80)

53

56
(3)
72
(5)
66
(2)

18

2326
(49)

56

42
(1)

3181
(50)

33

29
(2)
30
(1)

4126
(49)
3198
(62)

26
(3)

Totaal-generaal.

Europeanen
InlanTe
en
ders. zamen.
Afrikanen.

Amboineezen.

Andere
inlanders.

!>)
6

78

137

88

146

5

103

141

2905
298
5285
2099 | 179 | 2089
4367
1999 | 167 | 2916

28

6

90

124

2246 |

38

3

72

113

2082

5082
404 | 3587
6237
2251 | 240 | 2828
5319

«) De suppletietroepen bestonden dus in de opgegeven jaren achtereenvolgens voor p. m. 3 2 , 22, 2 5 , 21 en 34 pet. uit vreemdelingen.
Ii) 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 ejjfer begrepen.
c) Onder de in deze kolom opgegeven getallen zjjn achtereenvolgens begrepen 5 , 3 , 3 , 6 en 9 Afrikanen. Onder hen was er één (in
1888) die reeds vroeger gediend had.
il) De in deze kolom voorkomende getallen zijn voor elk der opgegeven jaren aldus te specificeeren: Amboineezen achtereenvolgens
1 4 1 , 1 1 1 , 6 1 , 107 en 4 9 ; Menadoneezen 142, 5 5 , 8 1 , 278 en 166, en Alfoeren (niet-Christenen) 9 , 1 1 , 2 0 , 13 en 22.
«) Het aantal Soendaneezen , in de opgegeven cijfers begrepen, beliep achtereenvolgens 3 1 , 8 , 2 3 , 56 en 78.
f) Hieronder slechts 1 Afrikaan (in 1884).
IJ) Zie de noten c en /.

Kenige verdere mededeelingen nopens de werving voor
het Indisch leger in het afgeloopen jaar, zoo hier te lande
als in Indie, mogen hier nog eene plaats vinden.
Hier te lande werden nagenoeg evenveel militairen geworven als in 1887 , doch er waren meer vreemdelingen
onder. Het aantal aangeworvenen was in het eerste halfjaar veel aanzienlijker dan in het tweede. Voor het bestendigen der buitengewone maatregelen , waarvan in bet
vorig verslag sprake was, is intussehen geen aanleiding
gevonden.
Onderstaand overzicht geeft de halfjaarlijksche uitkomsten
in de laatste vijf jaren aan , afzonderlijk voor Nederlanders
en voor vreemdelingen.

JAREN.

1884. .
1885. .
18S6. .

Nederland ;rs.

Vreemdelingen.

Iste
halfjaar.

2de
halfjaar.

2de
halfjaar.

638

78»!

692
Hl

«49
1111

1ste
Te
halfzamen. jaar.
1414
1341
1636

279
151
204

270
109
255

Totaal.

1887.

MAANDEN.

1888.

Nederlanders

Nederlanders

overge- buiten Vreemnomen het
devan
leger
het
leger gewor- lingen.
hier
ven.
te
lande.

overge- buiten Vreemnomen
het
devan
het
leger
leger gewor- lingen.
hier
ven.
te
lande.

Totaal.

Totaal.

Januari . . .

24

5.

23

98

56

52

57

Februari . .

28

39

22

89

54

57

75

186

Maart . . . .

M

42

35

113

54

53

102

209

April

165

1ste
Tc
halfzinnen. jaar.

2de
halfjaar.

Te
zamen.

73

64

24

161

40

54

«0

154

Mei

711

73

2fi

172

42

53

54

149

Juni

77

«9

2G

172

55

49

53

157

907

105C

1963

Juli

75

«3

40

178

49

4C

38

133

1661

Augustus. .

54

58

35

147

59

50

45

154

2095

September .

39

71

27

137

41

35

40

122

October. . .

63

83

tl

183

55

53

3«

144

November. .

70

75

43

188

54

48

66

148

December. .

59

70

«0

201

45

43

47

135

T e zamen rt)671

704

404

1839 «) 604

503

659

1856

549
320
459

843
729

818
13C6

1887. .

64!)

786

1435

156

248

404

805

1034

1839

1888. .

CI9

578

1197

401

258

«59

1020

83G

1850

Onder de aangeworven Nederlanders telde nieu in 1888
(104 man die uit het leger hier te lande werden verkregen ,
tegen C71 in 1887, zonals uit de nevenstaande maandopgaven blijken kan.

....

a) Hieronder 112 miliciens [die beschouwd worden als van het leger
hier te lande tij het Indische te zijn gedetacheerd). Op het tijdstip dier

5. 2,1
Koloniaal verslag van 188!».
(l.il.iclic.'i'infr waren er 54 in \verki'lijk»n 'lienst M ós BMt groot verlof.
*) Hieronder 1118 miliciens. (Onder hen bewdsn zich tijdens hunne
lUllmlimlm bij het Indische leger iil niet groet verlof')

2de
8de
4de

.
.
.
.

„

Europeanen Amboi- Andere
Te zamen.
en Afrikanen. neezen. inlanders.
51
729
. .
67
611
78
500
626
. .
48
995
42
904
. .
49
848
66
741
. .
41

Totaal . . . .
terwijl, volgens voorloopige
opgaven, in het 1ste kwartaal 1889 werden aangenomen

205

42

237

2756

61

| Neder!. (Oost-) lodië.]
i «na nieuwe verbintenis aangingen , terwijl die verhouding
in de drie voorafgegane jsir^n achtereenvolgens slechts had
bedragen 71.7, 72.3 en 77.8 pet. Alleen voor de A.mboineexen en andere inlanders klom die verhouding in 1888
zelfs tot 94.5 pet.

JAHUN.

1884. .

3198

838

1885. .

941

Luiidaanl'ii.

Van de hiernevens opgegeven
militairen

illtl |

Tegen 1020 man in de eerste helft van 1888, warden
gedurende het eerste halfjaar van 188'J hier te lande voor
Iudiö slechts aangeworven 681 man (491 Nederlanders en
1'JO vreemdelingen), van welke er uit het leger hier te
lande verkregen werden 2G2 en daaronder 01 miliciens (22
in werkelijken dienst en 39 met groot verlof).
De in het vijfjarig overzicht onder b W i n s t e n opgegeven uitkomsten der werving in Indië gedurende J888
waren kwartaalsgewijze verdeeld als volgt:

ai

verlieten het leger
reëngageerden
zich:

met
met
gagement: paspoort:

Europeanen .

£093

1 337 =

pet.
63.9

220

53G

Afrikanen . .

33

24 =

7Ï.7

7

2

Amboineezen
en andere inlanders . . .

1 339

1 125 e

84

128

86

Totaal . .

3 405

2 486 =

71.7

355

624

Europeanen .

1 943

1 272 =

65.5

208

463

Afrikanen . .

11

7 =

63.0

4

n
Voldeed de werving van Javanen ruimschoots aan de
Amboineezen
behoefte, zoo zelfs dat zij in den loop van 1888 In de
en andere intweede militaire afdeeliug van Java (behalve te Salatiga,
landers . . .
1 301
1 120 = 82.3
143
98
Klatten en Kedong Kebo) tijdelijk moest gesloten worden,
3 315 2 399 = 72.3
355
in de opvoering tot de gewenschte hoogte van het AmTotaal . .
501
boineesche element slaagde men uug slechts ten deele.
1 803 1 289 = 71.5
202
31*
Wat de overige inlaudsche elementen betreft bestond 1886. . Europeanen .
22
18 — 81.8
Afrikanen.. .
1
3
vooruitgang in de werving van Soendaueezeu , Madureezen
Amboineezen
en — voor zooveel Timoreezen of Rottineezen betreft —
en andere in
ook van Maleiers, doch de dienstneming vau Boegiueezen
landen; . . .
1 144 1 003 = 87.7
88
53
liet te wenschen over, ondanks de in Juni 1888 (zie vorig
verslag blz. 35) voor alle inlanders (niet-Amboineezen) tot
Totaal . .
2 909 2 310 = 77.8
291
368
stand gekomen verhooging der engagementspremie met
1
479
=
72.0
Europeanen
.
2
035
329
1887.
.
227
50 pet. en ondanks de toen verleende machtiging (die
tevens gold voor Madureezen , Niassers en Timoreezen of
8
Afrikanen . .
. 8 = 100
ii
i»
Rottineezen) om bij beurten twee militairen vau bedoelden
Amboineezen
en andere inlandaard, desnoods ook ongegradueerden, met verlol
landers . . .
2 203 2 047 = 92.9
58
98
naar de plaatsen hunner herkomst te zenden om daar in
het belang der werving vau landgenooten werkzaam te zijn.
Totaal . .
4 24G
3 534 = 83.2
387
325
Niet minder bevredigend dan in 1887 was het in 1888
met de re6ngagementen gesteld, waarop niet zouder in- 18S8. . Europeanen .
2 270
1642 = 72.3
203
425
vloed zullen zijn gebleven de twee in ' t vorig verslag
Afrikanen . .
24
14 = 58.3
9
1
(blz. 36) besproken maatregelen , namelijk de vermeerdeAmboineezen
ring van de zoogenaamde verhoogde soldij welke ten deel
en andere inlanders . . .
2 na 1946 = 94.5
valt aan de militairen vau alle landaarden die langer dan
07
40
zes jaren in de gelederen blijven , en de toekenning van
Totaal . .
4 353 3 002 = 82.7
501
250
gratificatiën aan gereënga^eerde Europeanen bij het verlaten van den dienst. Het volgende staatje doet zien dat
Van welken duur de reëngagementen waren , kan blijvan de tot een reëngagement toe te laten militairen er
niet minder dan 83.2 pet. in 1887 en 82.7 pet. in 1888 ken uit onderstaand overzicht.

JAREN.

Amboineezen en andere
inlanders.

Afrikanen.

Europeanen.

Alle landaarden te zamen. a)

Voor Voor Voor Voor T e Voor Voor Voor Voor T e Voor Voor Voor Voor T e Voor
een t w e e vier
zes
z a - één t w e e vier
zes
z a - e e n t w e e vier
zes z a een
jaar. jaren. jaren. jaren. men. jaar. jaren. jaren. jaren. nten. Jaar. jaren. jaren. laren. men. jaar.
1

1884 . .

40

629

36

632 1337

1885 . .

64

602

60

546 1272

1886 . .

71

625

51

M l 1289

o

10

1887 . .

97

790

35

557 1479

4

o

1888 . .

68

922

47

605 1642

o

9

1

3

n

2

15
»

3
n
n

Voor Voor
twee
vier
jaren. jaren.

Voor
zes
jaren

Totaal-

6

24

136

335

80

5741125

177

979

118

1212

2486

4

7

79

382

81

578.1120

143

987

141

1128

2399

3

18

71

337

76

5191003

144

972

130

1064

2310

2

8

94

799

82

1072 2047

195

1591

117

1631

3534

3

14

96

783

95

972 1946

166

1714

112

1580

3602

a) In de opgegeven jaren recngageerde zich geen enkel militair .i'i./w premie,
Dat de lust om na ommekomst van de eerste dienstver- aanvang des jaars tot het leger behoorende militairen
bintenis eene nieuwe aan te gaan en te blijven doordienen ,
zich steeds krachtiger doet gevoelen , springt ook in het
') Daarbjj dus ook rekenende die categorieën van militairen dia
oog wanneer men het aantal jaarlijks uitgereikte medailles vroeger wél in de sterkte telden , doch ingevolge de van 1882 af
wegens langdurigeii trouwen dienst (gouden , zilveren en geldende nieuwe legerfonnatie niet meer (verg. noot 1 op blz. 33
bronzen) in verhouding brengt tot het totaal der bij den hiervóór).
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dienaangaande over de lul si" 18 jaren wijl 1 de navolgende uitkomsten aan.
Totaal
Aantal

JAKEN. uitgereikte medailles

dor tot hi'l leger

behooranda

Alzoo
werden par 10U man
hel

JAREN.

Totaal
der tut liet leger

Aantal
uitgereikte medailles

Al zou
werden per 100 man
het
navolgenilaaiit.il
medailles
uitgereikt.

behoorende
onderofficieren

per jaar.

Onderofficieren
en minderen op
1 Januari.

1871

1905

27 175

0.93

1880

iii"

33 999

4.92

1872

2025

•27 117

7.40

1881

2150

31 093

0.78

1873

1594

20 440

0.02

1882

2097

30 933

0.77

1874

1422

29 254

4.80

1883

1910

29 582

0.47

navolgend aantal

per Jaar.

iiii'ilaillcs
uitgereikt.

en minileren op
1 Januari.

1875

1323

29 803

4.13

1884

1835

29 757

0.1(1

1870

1343

33 990

3.95

1885

2070

30 001

0.70

1877

1292

37 931

3.40

188G

1809

29 371

0.30

1878

1379

38 905

3.54

1887

2391

30017

7.90

1879

1073

30 040

4.50

1888

2598

32 499

7.99

Nu door de hooger vermelde twee maatregelen voor de
Europeesehe militairen de dienstvoorwaardpn bij vernieuwing van hunne verbintenis blijvend zijn verbeterd en een
reëngagement hun bovendien bij het verlaten van den
dienst bijzondere voordeelen verzekert, is het raadzaam
geoordeeld — uok in het wezenlijk, belang der zich reëngageerenden zelveu — aan de Europeesehe mi'itairen niet
langer bij het verlengen van hunne verbintenis even hooge
premifin als te voren te blijven uitkeere:;. De ondervinding
toch had geleerd dat de moesten dergenen welke de tot
dusver genoten hooge premiën in handen kregen , die gelden met hunne kameraden binnen weinige weke-i verspilden tot schade voor de krijgstucht en niet het minst
voor de belanghebbenden zelven. Niet weinig gevallen van
plaatsing in den strafcursus, terechtstelling voor den krijgsraad , en verwij lering uit den dienst of het niet toelaten
tot eene verdere verbintenis vouden hun oorsprong in de
hooge reëngagementspremiën. I5ij gouvernementsbesluit
dd. 27 Maart 1889 n°. 9 (Indisch Staatsblad n°. 84) zijn
daarom de reëngagementspremiën voor Europeanen verminderd aU v o l g t : bij reëngagement voor zes jaren van
f G00 tot f 300 , voor vier jaren van f 340 tot f 2 0 0 ,
voor twee jaren van f 200 tot f 100 en voor één jaar van
f 100 tot f 50.
Het belang dat e r , zoowel op zich zelf als uit het
oogpunt vau eene toekomstige aanvulling der onderofficierenkadsrs, aan gehecht moet worden dat de gewone
soldaat genoegzamen prikkel vinde om zich voor den grand
van korporaal te bekwamen . heeft bij diezelfde gelegenhei!
(Indisch Staatsblad 1889 n°. 84) doen besluiten o m , te
rekenen van den lsten Maart 1889 , de aan den graad van
korporaal verbonden (gewone) soldij voor alle landaarden
te verhoogen : bij de infanterie met f 0,10 daags en bij
de overige wapens en dienstvakken met f 0,05 daags.
Tegelijk is alsnog ook verhoogd , mede te rekenen van
1 Maart 1889, de (gewone) soldij der iular.dsche (nietAmboineesche) onderofficieren , en zulks in navolging van
hetgeen met 1 Augustus 1887 ten opzichte van de onderofficieren van anderen landaard was geschied. Echter is
voor de eersten de verhooging op eer. giouter bedrag moeten
worden bepaald (voor zooveel zij bij de infanterie dienden
op f 0,20 daags en voor de overigen op f 0,15 daags),
en zulks om geen wanverhouding te doen ontstaan t u s schen de inkomsten van gereöngageerde (dus tevens»verhoogde soldij" genietende) Europeesehe en mot dezen
gelijkgestelde korporaals en de inkomsten van soms bij
dezelfde compagnie geplaatste, nog geen zes jaren dienende
(en dus enkel gewone soldij genietende) inlandsche sergeanten.
Voor elk der vier wapens laat men lager volgen een
overzicht van het overcompleet of incompleet aan kader
op uit. 1888 in vergelijking met den toestand op uit. 1887,
waarbij er op dient gelet dat bij de uitgetrokken formatiecijfers der infanterie geen rekening is gehouden met do
behoefte aan kader voor de sedert Juli I88i> toegestane
tijdelijke legeruitbreiding laatstelijk (in April 1887) be-

psald op 700 Amboineezen en 2050 andere inlanders. Het
groot overcompleet aan Europeesche onderofficieren en
korporaals van genoemd wapen kwam dan ook zeer te
stade.. vooral omdat er nog altij 1 een vrij groot incompleet
onder de inlandsche (niet-Amboineesche) onderofficieren
der infanterie bleef bestaan. Intusschen is zeer onlangs ,
op voorstel van het Indisch Bestuur, liesloten om de
detacheering van onderofficieren naar Indië te staken ,
vermits anders het Overcompleet te groot zou worden en
de billijke aanspraken van de korporaals op bevordering
zouden worden teleurgesteld.
Overigens doet het staatje zien dat de voltalligheid van
het kader op uit. 1888 bij de cavalerie minder, daarentegen bij artillerie en genie meer te wenschen overliet dan
op uit, Ï887.
Formatie
(., tegenwoordige").

OMSCHRIJVING.

rit.
1887.

Uit.

fit.

1888.

1887.

Infanterie,
Europeanen.

( Onderoffic.
t Korporaals.

1302
1003

Amboineezen

} Onderoffic.
I Korporaals.

40
00

Andere
inlanders.

! Onderoffic.
( Korporaals.

4G7
013

Incompleet of'
overcompleet.

Sterkte.

fit.
1887.

rit.
1888.

rit.
1888.

a)

1299 b) 1289b) 1357— 13
988 r) 1052 rf)1028 + 4^1

86

55
G4

55 +
70

9
->

4(13
009

400
593

410 —
Gil —

07
80

4G

H
40

9
4

Cavalerie.
Europeanen. \
1
(
Inlanders (üiet-(
Aniboiucezcn). (

Onderoffic.
Korporaals.
Onderoffic.
Korporaals.

(12
59

03
59

02
59

04
59

14
35

11 e)
35

14 e)
27

14
30 -

„

V

«
X

Artillerie.
w
(
Europeanen. !
Inlanders (niett-j
Aniboineezen ).}

Onderoffic.
Or
j -irporaals.

301
175

3G4
175

353
191

318
1G9

—
+

II
111

Ondero ffic.
oraals.
Korpori

41
5(1

41
50

40
57

39
54

+

1
1

1(1
11

Genie.

E nropeanen.
r

l Ondcroflic.
J v
I Korporaals

Inlanders (niet-1 Onderoffic.
Amboineezen). ) Korporaals.

/■>:

/)j 7 n>)

1131 .1129
i 71 ^ \ 75

II
4
—

4

rt) W a t uitsluitend de Europeanen betreft, zijn niet mcdegerckpud,
zoomin onder de formatie- als cmder de sterktecijlers:
1". de stafliooruliliizeis (graden van sergeant of sergeant-majoor en
korporaal), omdat de formatie bet getal in rit dier graden niet a a n geeft. Bij bet einde der jaren 1887 en 1888 was liet vercisebte getal
\ a n 50 compleet. van welke er achtoreenvulgens 10 en 13 den graad
van korporaal hadden :

[5.

Bijlage C.
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ï". het kader van de militaire school, van hot kor|w pupillen en van
het militair huis van arrest.

U i t . 1887.

CATEGORIEËN

t) Hieronder 2 Afrikanen.

Uit. 1888.

VAN

c) Hieronder 9 Afrikanen.

Te
Ser Korpo
Ser K o r p o 
Te
geanten. r a a l s . z a m e n . geanten. r a a l s . z a m e n .

LEERLINGEN.

d) Hieronder 10 Afrikanen.
e) Hieronder 1 Ainboinees.
/) Ten aanzien van de 10 conducteurs der geni" 3de klasse (paraden
van sergeant en korporaal) geelt de formatie niet het getal in elk dier
graden aun. Zij zijn hier allen onder do sergeanten gerekend.

Adspiranten-offleier .

.

5

12

17

4

12

16

A n d e r e militairen.

.

.

13

9

22

11

19

30

T e zamen

.

18

21

39

15

31

4C

g) De aanwezige 8 conducteurs der genie 3de klasse zijn als sergeant
gerekend , omdat niet blijkt hoeveel korporaals zich onder hen bevonden.

Uit de bijlage C hierachter kan worden nagegaan hoeveel
Europeesche onderofficieren en korporaals van de genoemde
wapens niet alleen in 1888, maar ook in elk der vier
voorafgegane jaren in de sterkte gebracht en daaruit af
gevoerd werden. Het overzicht doet o. a. zien dat in 1888
uit Nederland werden aangebracht — voor de genoemde
vier wapens te zamen — 142 onderofficieren en 9G korpo
raal* , welke suppletie in de vier voorafgegane jaren
achtereenvolgens had bedragen 1 2 0 , 1 0 9 , 112 en 188
onderofficieren en 108, 113, 13ö en 9f> korporaals.
Voor het kader der genie in Indië bevonden zich hier te
lande — hij het korps genietroepen te Utrecht — op 31 De
cember 1888 in opleiding 18 man (6 korporaals titulair en
12 minderen), tegen 17 bij het einde van 1887. In 1888
werden afgeleverd 5 man (4 korporaals-titulair en 1 genie
soldaat 1ste klasse) en werden in opleiding genomen G
man. Van dezen hadden er 4 nog niet gediend en werden
2 van het werfdepót overgenomen (1 als korporaal-titulair
en 1 als soldaat).
Militair nn&frmijs. De in twee studiejaren verdeelde
militaire school ie Meester Cornelis voor de opleiding van
onderofficieren tot den officiersrang bij de infanterie en de
militaire administratie leverde in 1888 8 twee le-luitenants
der infanterie en 3 tweede-luitenants-kwartiermeester af.
Bij het einde der jaren 1887 en 1888 beliep het aantal
élêves als v o l g t :

CATEGORIEËN
VAN

ONDEROFFICIEREN.

Uit. 1888.

U i t . 1887.
1ste
stu
die
jaar.
8

2de
Te
stu
za
die men.
jaar.
C

U

1ste
stu
die
jaar.
9

2de
Te
stu
za
die
men.
jaar.
1

5

4

4

9

G

15

14

0

20

22

12

34

23

14

37

»9

19

14

33

Hiervan bekwaamden zich:
officiers- i
rang f

„

„ militaire administratie.

20

!»

2

3

1

4

22

12

34

23

4
14

AANTAL

1 J a n u a r i 1888. a)

LEERLINGEN.

31 December 1888.

OMSCHB IJVING.
Kor-

Kor
Min
Min
Te
Te
poderen. zamen.
deren. zamen.
raals.
raals.
/Europeanen.
Hnlanders. .

45
21

120
8G

171
107

40
19

117
84

157
103

'

Totaal . .

GG

212

278

59

201

260

Vestingen (Europeanen,
gnrnizoens— llnlanders . .

8
1

19

27
3

G

13
3

19
3

Totaal . .

9

21

30

G

1G

22

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

3
3

24
7

27
10

3

9
2

12

M

• ToUal . .

G

31

37

3

11

14

/Europeanen.
^Inlanders . .

5
l

G
7

11
8

1
1

1
1

(

Totaal . .

G

13

19

/Europeanen.
. 'Inlanders . .

-->:t
8

17
13

40
21

23
8

14
12

37
20

31

30

Gl

31

2G

57

Infanterie .

.

(

Cavaleric

.

.

9

■

13

Volontairs dingende naar den r a n g van
5

Voor het in 1888 gehouden examen ter aanneming als
» adspirant-oifieier" meldden zich 23 jongelingen aan (5
meer dan in 1887), van welke er 5 slaagden , die allen
aangenome i werden.
De ter vorming van onderofficieren en korporaals be
stemde acht kaderscholei, , namelijk vier der infanterie,
twee der artillerie, één der cavalerie en één der genie
(de beide laatsteu tevens dienende als korpssohool voor het
wapen) telden bij het begin en bij het einde van 1888
onderstaand aantal leerlingen:

37

«) Zie Indisch Staatsblad 1882 u°. 175 en 299 en 1885 n». 111.
b) Elcves als de hierbedoelile, wier toelating geregeld was bij
Indisch Staatsblad 1872 n". 13(1. zijn na 31 December 1882 niet meer
aangenomen.

De lessen van den voorbereidenden cursus roer gemelde
school werden bij den aanvang van het leerjaar 1888/89
gevolgd door 16 adspiranti'n-officier en 2'J andere mili
tairen. Van deze 45 leerlingen, zijnde 3 meer dan bij den
aanvang van het leerjaar 1887/88, telde de voorbereidende
cursus bij het lsto depot bataljon te Meester Cornelis er 22 ,
en d'e bij het 21e depótbataljon te Mngelaiij," 23 , waarvan
respectievelijk ló en 9 tot de hoogste klasse behoorden.
Kaar hunne graden waren de leerlingen der voorbereidende
cursussen hij het einde der jaren 1887 en 1888 verdeeld
als volgt:
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagnn. 1889-1S90

Genie

.

.

(

Totaal . .

«) Voor de infanterie. de cavalerie en de genie zijn de cijfers van
31 December 1887. in het vorig vcrs'atr (blz. 38) "pgegeven . niet dezelfde
als de hiervermelde van I Januari 1888, omdat ondel laatstbedoelde op
gaaf zijn begrepen de in den loop van het 1ste kwartaal 1888 bijgekomen
nieuwe leerlingen, voor zooveel zij aangewezen waren om den cursus
gerekend van 1 Januari af te volgen.

De in 't vorig verslag (blz. 38) bedoelde voorstellen , welke
verbetering in de thans gevolgde opleiding van het kader
beoogen, bleven nog in behandeling.
In noot 1 op blz. 2ó hiervóór werd reeds met een enkel
woord melding gemaakt van eene wijziging in de bestem
ming der kaderschool bij de genie. De wijziging bestaat
hierin dat de twee hoogste Masten , zijnde de opleidings
cursus voor opzichter of magazijumeester 4de klasse der
g e n i e , zijn opgeheven, omdat die cursus een vrij groot
aantal tot bet korps geniewerklieden hehoorende militairen ,
hetzij als instructeurs, hetzij als leerlingen, aan den eigen
lijken geniediensr onttrok zonder evenredig nut. Sedert 1875
och hadden beide klassen jaarlijks gemiddeld slechts één
opzichter en geen enkelen magazijnnieester opgeleverd ,
terwijl tot dusver nog geen bezwaar ondervonden was om
langs anderen weg op bevredigende wijze in ontstane vaca
tures te voorzien.
Omtrent het gebruik op uit. 1887 en uit. 1888 van de

[5. 2.]
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35 korpsscholen g e m a a k t , zijn de volgende opgaven o u t Vallgen.
Aantal 1 eerlinjr HL
31 December 1887.
O M 8 C H K IJ V I N G.

/ Europeanen . . .
Infanterie 1 Amboineezen. . .
(31
S Andere inlanders,
scholen). /
\
Totaal . .
/ Europeanen . . .
,,
, ■ \ Amboin<-ezen. . .
JtVchoÓM Andere inlanders.
Totaal . .
[ Europeanen . . .
. \ Inlanders (niet4 ..„
Artd'ene
Amboineezen).
(2 scholen))
'
(

Totaal . .

f Europeanen . . .
\ Inlanders (nickuenie
1 Amboineezen).
(1 school'. 1

31 December 1888.

Onder
Onder
officie
officie
Min
Min
Te
Te
ren en
ren en
deren. zamen.
deren.
zamon.
korpo
korpo
raals.
raals.

332
1
21
118

207
13

J w

599
14
94
375

"J257
472
CIO

1082

■

|

11

n

n

6

e

211
335
4
27
80 *J303

546
9
91
383

322

707

1029

1

1

11

11

1

1

o

2
20

N

8

8

n

2G

20

11

20

ii

15

11

•1

4

4

ii

41

41

24

24

26

14

40

13

12

25

12

35

47

10

20

30

49

87

23

32'
1

11

n

\

a)

Totaal . .
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Hieronder 38 zoons van inlandsche militairen.

55

1

b) Hieronder 00 zoons van inlandsche militairen.

W a t eindelijk liet korps pupillen betreft, over welke te
Goinbong geve-tigde inrichting bet best te dezer plaatse
schijnt te kunnen worien gehandeld, verdient aanteekening
dat lij Koninklijk besluit van 18 April 1889 n°. 6 eene
■wijziging is gebracht in de organieke •(•palingen betreffende
het korpa (Indisch Staatsblad 1885 n°. 74), met het oogmerk
om iaaruit de b: paling *e doen wegvullen dat de pupillen
in den regel bij de intrede van hun 19de levensjaar hunne
bestemming bij het leger volgen. Met de bedoeling om
dien leeftijdsgrens voor sommigen, wier ontwikkeling of
aanleg dit wei,schelijk doet zijn , te kunnen doen vervroegen,
is nu het reglement zoodanig gewijzigd dat ook dit punt
aan den Gouverneur-Generaal ter regeling is overgelaten,
evenals het reeds tot diens bevoegdheid behoorde de regelen
vast te stellen volgens welke de pupillen overigens het korps
verlaten. Gedurende 1888 gingen 28 pupillen bij het leger
over. tegen 29 in 1887. Omtrent de verdere mutatiën in
het korps zijn geen opgaven ontvangen. Alleen blijkt dat
bet korps op uit. 1*87 421 en op uit. 18*8 457 pupillen
t e l d e , op 4 n a . allen in Indië geborenen, en daaronder
respectieveujk 400 en 433 kleurlingen. Van deze 457 p u 
pillen waren er op uit. 1888 2 gedetacheerd bij het korps
staf'mr/.ikanten en 4 bij andere muziekkorpsen van het
leger.
In aansluiting aan de reeds op blz. 32/33 gedane opgaven
betreffende de opleiding in Nederland van personeel voor
het Indisch offieierskorps teekent men hier nog aan , dat
op 31 Hecember 1888 de lessen van de 2de afdeeling der
krijgsschod te 's-Gravenhage (bij welke afdeeling een daartoe
gedetacheerde kapitein van den Indischen generalen staf als
leera ir fungeert) worden gevolgd door 13 Indische officieren,
allen eerste—luitenants, namelijk 3 der infanterie, 4 der
artillerie , 1 van de genie en 5 van de militaire administratie
(deze laatste» speciaal ter deelneming aan den intendancecur.-.usj. Van de tot het Indische leger behoorende 5 offi
cieren der infanterie, 1 der artillerie en 6 van de militaire
administratie, die o;: 31 December 1887 bedoelde studiön
v o l u i e n , keerden er in 1888 4 van de infanterie en 3 van
de militaire administratie t e r u g naar Indië, terwijl tot de
lessen werden toegelaten 8 Indische officieren, waarvan er
(5 (1 der infanterie, 3 der artillerie, 1 der gei.ie en 1 der
militaire administratie) in Indië en 2 (1 van de infanterie
en i van de militaire administratie) in Nederland aan het
toelatingsexamen hadden voldaan.

[Nederl. (Oost-) Indië.

Bewapening.
Van de op uit. 1887 ter beschikking van
het departement van oorlog zijnde 4:1370 stuks aohterlaadgeweren klein kaliber werden er in 1888 70 afgeschreven
(65 wegens afkeuring en 5 als vermist) en 55 aan andere
departementen verstrekt (ten dienste van do korpsen g e 
wapende politiedienaren, van beambten bij de recherche,
enz.). Kr bleven dus nog 49 251 stuks in verantwoording,
nam. lijk 33 392 in gebruik bij de korpsen (ook bij de schut
terijen , legioenen en b.irissatis) of voorhanden ia da wapenmaguzijueii en 15 859 stuks opgelegd als reserve-voorraad.
In de drie militaire afdeelingen van Java waren in gebruik
en in reserve 3 1 4 2 3 , in Atjeh 5014 en in de overige mili
taire oom mandementen 12 814 stuks. Met de wijziging der
vizierinrichting werd in 1888 voortgegaan. Voor zooveel
de geweren van het leger betreft, kwam men daarmede
vóór het ein Ie des jaars gereed.
De bij de korpsen en in de oorlogsmagazijnen a a n 
wezige voorraad patronen (scherpe) tot achterlaadgeweren
en tot achterlaadkarabijnen bedroeg op 31 December 1888
10 113 770, tegen 10(517 836 bij het einde van 1887;
3 806 500 stuks werden in 1888 nieuw a a n g e m a a k t , en
bovendien 4 151 100 patroonhulzen . welke hoeveelheden
in 1S87 beliepen 4 0UO 000 eu 1 191 500. Overigens leverde
de patroonfabriek (te Boerabaija) nog 214 200 scherpe p a 
tronen tot revolvers, tegen 378 800 stuks in 1887.
De in 't vorig verslag (blz. 39) vermelde beproeving in
Indië van getrokken stalen achterlaadmortieren van 7.5 cM.,
geleverd door de firma K R U I T te Essen , heeft geleid tot
eene bestelling van 36 stuks met toebehooren, die nog in
dit jaar in Indië kunnen worden ontvangen. Bedoelde geschutsoort is bestemd om de verouderde bronzen Coehoornmortieren te vervangen.
Door het gereed komen in 1888 van de opstelling der
daartoe uit Duitschland ontboden machinerieën bestaat thans
o >k in Indië (bij den buskruitmoleu te Ngawi) de gelegen
heid tot vervaardiging van het voor het achterlaadgeschut
benoodigde kiezelkruit.
Klerding en uitrtating.
Zooals in het vorig verslag
(blz. 39) werd aangeteekend, was aan de verschillende
korpscommandanten opgedragen om tegen het einde van
het jaar 1888 banna bevinding mede te deelen omtrent de
in beproeving gegeven nieuwe uniform. De sedert door hen
ingediende rapportan zijn in handen gesteld van eene spe
ciale commissie, ten einde daaromtrent advies uit te brengen
en tevens haar gevoelen me Ie te deelen nopens eenige andere
belangrijke onderwerpen betreffende de kleeding en uitrus
ting, welke in den laatsten tijd aan de orde zijn gekomen.
Zeer onlangs is den Gouverneur-Oeneraal het denkbeeld
in overweging gegeven o m , opdat bet legerbestuur in staat
zij te zijner tijd nopens de voor- of i a leelen een op de ervaring
gegrond oordeel uit te spreken, op één of meer kleine posten,
bijv. in Atjeh, eene proef te nemen met het verstrekken
van eene voetbekleeding (schoenen en sofcken) aan de i n 
landsche militairen en met de verstrekking tevens van sok
ken aan de tot dusver enkel van schoenen voorzien wordende
Afrikaanscbe en Amboiueescne militairen.
Huisvesting.
Terwijl het in den aanvang van 1888 te
Magelang (Kadoe) gereed gekomen nieuwe trocpenl.gies
kort daarop door bet 2de veld bataljon werd betrokken ,
bleef het te Malang (Paaoeroean) in aanbouw zijnde troepen
kampement nog onderhanden. Overigens werd te Tdagel a n g , na de voltooiing der in 't vorig verslag bedoelde
hoofdofficierswoning , begonnen aan eene kolouelswoning.
Van de op verschillende andere plaatsen in 1887 onder
handen gebleven geniewerken, in 't vorig verslag genoemd,
kwamen in 1888 gereed : te Samarang het semi-permanente kampement voor eene compagnie artillerie ; te Kotta
Radja (Atjeh) tiet semi-permanente logies voor twee com
pagnieën en den kleinen stuf van het 14de veldbataljon,
en te Pangkalpinang (Banku) de nieuwe ziekenzaal. Verder
kwam tot stand tijdelijk logies voor d e , na het vertrek der
expeditionaire troepen, te Tjilegon (Bantam) voorloopig achter
gebleven compagnie infanterie, z.omede voor het personeel
der te Meester-Cornelis te vestigen infanterie-schietschool (zie
lager blz. 43), terwijl eene te Banjoebiroe overbodig geworden
semi-permanente kazerne werd afgebroken om naar Salatiga
te worden overgebracht, ten einde het logies van de aldaar
van Tjilatjap in bezetting gekomen compagnie artillerie te

L*

2.|

Koloniaal verslag van 1889.
verbeteren. Tu Penditi (Atjeh) werd bat infanterie-logits
voor een deel belangrijk verbeterd. Onderhauden werd genomen : de verbetering van bet hospitaal te Willem I ,
de bouw van twee kapiteins- en vier luitenantswoningen
te f'ort de Koek (Padangsche Bovenlanden) en de oprichting
van een nieuw cavalerie-kampement te IVnajoeng (Atjeh).
Da bewoonde gebouwen , waarin gedurende de jaren 1C87
en 1888 berriberri was ontstaan, werden aan eene zorgvuldige ontsmetting onderworpen , de teinporaire gebouwen
met gelijktijdige vernieuwing van de tijdelijke constructiedeeleu.
Het aandeel der particuliere industrie in de uitvoering
van militaire bouwwerken nam niet toe; bij geen enkele
der In 1888 ter zake gehouden aanbestedingen kou toewijzing plaats hebben. Echter slaagden 5 aanbestedingen
en 9 publieke inschrijvingen voor de levering van materialen ten behoeve van de geniewerken.

'M

[Nedprl. fOo«t-) Indifi.]
aan enkele garnizoenen (die in de afdeeling Deli ter
Sumatra's Oostkust en dat te Balangnipa in het gouvernement Celebes en onderhoorig'ieden) tijdelijk een bijslag
op de soldij toegekend.

Algemeene gezondheidstoestand en ziekenverpleging. Volgens liet • summier ziekenrapport" van oen militairen
geneeskundigen dienst over 1888 werden gedurende dat
jaar 60 953 tot het leger behoorends personen geneeskundig
behandeld, en wel 31742 Europeanen, l'.SH Afrikanen en
2J 073 Amboineezeu en andere inlanders. Dit totaal is, in
weerwil van eene grootere legersterkte, belangrijk minder
dan dat n a do jaren 18-S) en 1887, toen 74 905 en 78 849
lijders werden bebanueM , doch hierbij moet in aanmerking
worden genomen .lat thans, wat de militairen bene len den
rang van otlieier betreft, uitsluitend bedoeld worden zij
die iu ziekeninriclitiiigeti behandeld werden, dus niet de
(in het garnizoen verpleegd wordende) kwartier/deken,
Voeding. De bijzondere voedingstarieven voor de troepen welke laatsteu in de opgaven over vorige jaren doorgaans
in Atjeh, zooals dio laatstelijk gedurende het tijdvak van wel medetelden (verg. noot a onder het staatje op blz 40
1 Juli 1887 tot 31 December 1888 gegolden hadden (verg. van het vorig verslag). Daarentegen is om dezelfde reden
het verslag van 1887, blz. 28), zijn bij gouveruements- (de kwartierzi 'keu toch herstellen in den regel allen) hot
besluit van 12 September 1888 n°. 31 voor het jaar 1889 verhoudingsgetal der bsrattsl 'en in 18^8 ongunstiger Jan
nagenoeg onveranderd bestendigd, met behoud tevens van in genoemde jaren, namelijk 89.3 pet. tegen 92.5 pet.
den tot aankoop van extra-artikelen te bestemmen bijslag in 18ö6 en 92.7 pet. in 1887. Hiertoe Leeft mede bijgein geld (f 0,05 voor Europeesche en met dezen gelijkge- dragen het heviger heerschen van cholera.
stelde en f 0.04 voor inlaudsche militairen per dag). Een
Het getal der overledenen volgens het » summier ziekenpaar weinig beteekenende wijzigingen werden in de tarieven rapport bedroeg in 1888 922, welk cijfer tot 970 stijgt,
gebracht, die voornamelijk de str
hebben om de wanneer worden medejjeteld die op bet slagveld gebleven
militairen meer te gerieven zonder ben in hopveelheid nf elders gestorven militairen die alleen in eene militaire
minder te d jen genieten. Voor de bezetting van Poeloe ziekeuiurictiting werden gebracht om daaruit begraven
Bras, op welk eiland de volledige toepassing der voor de te worden, ilet inbegrip van de zoolanigen beliep hec
overige garnizoenen in Atjeh geldende voedingstarieven , cijfer der overleden mditairen volgers het jaarlijkse, sumna de intrekking van het detachement der marine aldaar, mier ziekenrapport van 1886 en 1887 achterwn volgwis 1079
gebleken was bezwaren op te leveren , werd bij gouver- en 723. De sterfte bij het leger was dus in 1888 giooter
nementsbesluit dd. 3 Juli 1888 n°. 4 voor oubepaalden dan in 1887, maar minder dan in 1886. De gevallen dat
tijd eene afzonderlijke schaftregelmg ingevoerd.
militairen voor verderen dienst moesten worden afgekeurd,
Ten einde aan de duurte der levensmiddel-m bet hoofd waren echter in 1888 veel talrijker dan in een der bei ie
te kunnen Lieden of ter verbetering van do voeding, uit voorgaande jaren. Een en ander blijkt nader uit liet volgende
hoofde van den minder gunstigen gezondheidstoestand der algemeene overzicht en uit de meer uitvoerige staten hierbezetting, werd ook in een paar andere commandementen achter gevoegd als bijlage D.

BEHANDELDEN
OMSCHRIJVING.

N B . H e t overzicht
omvat ook de
officieren.

(over 1880 eu 1887 zoowel hospitaal- als
kwartierzieken, over 1888 enkel hospitaalzieken en kwartiorzifke officieren) a).

1886. b)

Voornaamste ziektcvormen. d)
Malaria-ziekten . . .

1887. I)

Berriberri

1888. b)

1880.

pet.
pet.
pet.
20 535=27.41 22 200=28.1(1 11003 = 19.53
102= 0.1*

Cholera

AFGEKEUHDEN.

1 2 = 0.02

295=

02=

1 0 0 5 = 1.42

Venerische ziekten. .

8810=11.77

1 2 1 5 = 1.54, 1 1 1 5 =

pet
3.9

74 905=100

770 = 48.89

1.831

104I3 = 13.19J 9870 = 10.21;

78 8 4 9 = 1 0 0

pet.
5.79

127:

1880.

pet.
0.39

00 9 5 3 = 1 0 0

1887.

pat
1 1 8 = 10.94

527 = 33.45

707 = 35.54;

2C=

1.05

31=

1.98

20= l.lil

22=

1.39

39=

2.48

51 =

Overige ziekten . . . p)3540t=*7.3* f)38 480=48.80 30 570 = 50.1 s' 095 = 44.13
Totaal. . . .

89=

18SS.

0.48

e) 8 920=11.02 f ) G 5 2 9 = 8.29 7 194 = 11.8

Syphilis

is-*;

O V E R L E D E N E N , C)

1575=100

2 50

884 = 50.3 1078 = 54.2
1 570 = 100

1989=100

0G=

G.12

520 = 48.19
4=

0.38;

13=

1.19

358 = 33.18
'1079:

100

l»sv

pet.
123 = 13.3*

pet.
100 = 14.00
5=

1 0 9 = 18.33

0.09

201 = 3 0 . 1 ! 334 = 30.22
4=

0.55 j

7=

0.70

21 =

2.91

19=

2.00

320 = 45.09

|

723 = 100

270 = 29.29
9 2 2 = 100

Verdecling van het totaal zieken naar den
landaard.
Europeanen
Afrikanen
Inlanders (waaronder
ook Amboineezeniy.
Totaal. . .
a)

40 253=53.74 39 848=50.54 31 742 = 52.07
1 0 1 = 0.13

138=

0.33

34 551=40.13 38 843=49.20 29 073 = 47.00
74 9 0 5 = 1 0 0

78 849=100

80 953 = 100

(118 = 39.2*
4=

0.25

523 = 33.31
3=

0.2

C4C = 32*8j 4 40 = 40 78 212 = 33.47
7=

0.35,

953 = 00.51 I 044 = 00.49 1 330 = 07.17
1575 = 100 [ 1 5 7 0 = 1 0 0

jl 989 = 100

1=
039 = 59.22

0.1»;

335 = 30 33
1=

0.11

480 = 00.39, 580 = 03.50

1079 = 100 i 723 = 100 '

922=100

H e t getal der van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven lijders (onder de hier uitgetrokken cijfers begrepen) bedroeg als volgt:

1 Jan. 1886.
Europeanen....
1 972
Afrikanen . . . .
1
Inlanders (waaronder
ook Amboiueezen) . 1 308
3 281
i)

1 5 8 = 0.2

D e gemiddelde

1 Jan. 1887.
1 801

*

1 Jan. 1888.
1 922

■
1 033

I 301
3 100

1 Jan. 1889.
1 975

3 480

3013

Termiis van 1888 af onder de bijgekomen nieuwe lijders niet
meer worden opgenomen de kwartierzieke mili'a : ren beneden den
rang van officier, dienen deze ook in mindering te worden gebracht
bij het hiernevens opfjeg' ven restant-fijler van 1887 ad 3480. Na
aftrckking van de bedoelde kwartierzieken bedraagt gemeld totaal
slechts 3437. verdeeld aldus: Europeanen 1885, Afrikanen 7 en
inlanders 1545.

legersterkte, zonder de garnizoenen te rekenen waar geeu officier van gezondheid bescheiden w a s , beliep (wat het jaar 1887

r«. 2.]
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batreft, volgwai vwbeterd* q u i m ) i

over 18S0: 28 UK5 man (1*287 Europeanen, 98 Afrikanen en 13 700 Amboineezen en andere inlanders).
„ 1887: 31 iöt „ (15549
„
92
„
„ 15033
„
„
„
„ 1888: 33903 „ (10020
„
109
„
„ 17 17*
„
„
„
„

De bidt* n cenige militaire ziekcninrichtiug overleden militairen zijn hier niet mrdegei ckend, uitgenomen echter do op de reizen van Atjeh
naar Pudaug
I'udang ei
en Batavia gestorven berriberri-lijaers. en — wat alleen de jaren 1880 en 1887 betreft — uitgenomen ook die op liet slagveld ge—
blevenen of elders gestorvenen welke in eenige militaire ziekeniurichtiug alleen werden opgenomen om daaruit begraven te worden
d) Zoowel de behandelden als de ufgekeurden en de overledenen zijn in dit overzicht verantwoord naar gelung vin de ziekte waarvoor zij in
behandeling waren genomen, onverschillig of eene andere ziekte de oorzuak van hunne afkeuring of van hun overlijden is geweest.
e) Verbeterde opgaaf.
f) Hieronder ook begrepen de in den aanvang van 1887' oor cenigen tijd gemobiliseerde Madureesche hulptroepen, die bijna allen wegens
Ijerriberri van Atjeh moesten worden geëvacueerd.

Al liadelük springt bij inzage van het voorafgaande over
zicht in liet 00 r dat het aantal aangetasten door malariaziekten in I818 veel minder aanzienlijk was dan vroeger,
maar bepaalde oorzaken daarvoor werden niet opgegeven.
Te Balang:i;ia (afleiding OosterdUtricteu van liet g o u 
vernement Celebes en onderhoorighede:;), waar het gar
nizoen door moeraskoortsen geteisterd werd , tracht men
daarin verbetering te brengen door eene betere voeding,
waartoe een bijslag o;> de soldij ia toegestaan. De gunstige
verwachting die men blijkens 't vorig verslag (blz. 40)
meende te mogen koestereu van de propbylactiacbe toe
diening van araenik wordt thans gezegd meer te hebben
berust op eene overschatting. Zoowel op Poeloe Braa als
te Ualitboeh (Atjeh) toch kon eerst met zekerheid verminde
ring van het aantal koortsijders geconstateerd worden,
üadat de nieuwe versterkingen betrokken waren
Ongunstig bleef nog altijd de verhouding van het aantal
militairen, die wegens venerische ziekten in behandeling
k w a m e n , tot het totaal aantal zieken. In 1887 zijn nieuwe
vooisohrifti'ii g e g e v e n , met het doel de verspreiding van
ayphilia tegen te gaan (zie de Algemeene Order van dat
j a a r ii°. bb) en in November 1888 (Algemeene Order
n°. 79) is door het legerbestuur bepaald, dat m ge
lijken zin behoort gehandeld te worden tot bestrijding
van besmettelijke vrouwenziekten in het algemeen. In
188S 'je Iroeg het aantal militairen, die met syphilis en
venerisc e ziekten werden behandeld 10 991 of 32.4 pet.
van de gemiddelde legersterkte, tegen 11628 of 37.2 pet.
in 18S7. ') Of die vermindering het gevolg is van de g e 
nomen maatregelen tot tegengang van de bedoelde ziekten, is
niet met zekerheid op te geven, doch wel kan als waar
schijnlijk worden aangenomen dat die maatregelen daarop
van invloed zijn geweest.
In verschillende garnizoenen kwamen ouder de militairen
choleragevallen voor, zooals uit het volgende staatje kan
blijken, dat zelfs een grooter aantal lijders vermeldt dan
het algemeen overzicht hiervóór, waarschijnlijk omdat de
garnizoensgewijze opgaaf ook die lijders omvat welke door
cholera werden aangetast tijdens zij zich voor eene andere
ziekte in verpb-ging bevonden , terwijl het algemeen over
zicht de zoodanigen rangschikt onder de ziekte die zij
tijdens hunne opneming hadden (verg. nootrf); bovendien
vermeldt onderstaande opgaaf sommige gevallen die buiten
ziekeninrichtmgen behandel! werden.
Aangetasten.

ZIEKENINR1CHTINGEN'
EX

In- Tota- Euro- Afri- In- TotaE u r o ' Afrilanpeka
po- I ka- lananen. nen. ders. len. anen. nen. ders. len.
a)
<0

GAKNIZOENEN.

Meesler-Cornelis . . . .
c
i hospitaal . .
San.arang j g a r n i z o e n . ,

Djokjokarta

Transporteeren.

Overledenen.

.

19
2
30
3,
17
28
5
3
1
108

»

»

24
3
39
3
19
30
6
4
1

10
■
25
3
13
17
4
1
1

n

20 128

74

öj
1
9

n

n

2
2

f

■
71

1»

1

ii

14
1
31
3
16
19
4
2
1

16

90

4
1
C

i»

■
n

2
2

»
n
n
n
n

n

1

') In 't vorig verslag (blz. 41) werd deze verhouding (alleen voor
de aangetasten door venerische ziekten) opgegeven als te z(|n gevreest: voor de Europeesche behandelden 17.4 en voor de inlandsche
9 pet. Deze verhoudingsgetallen hadden echter niet, zooals bjj ver
gissing gezegd werd, betrekking tot de gemiddelde lcgersterkte,
maar tot het totaal zieken by het leger.

Aangetasten

ZIEKEN[NKICI1TINGEN
EN
GAHXJ/.OEXEN.

1

AfriEuroka| P«anen. nen.

Per transport.
„
, .. ( hospitaal .
SoerabaHa i
■
" { garnizoen.
Malang
1'anteh Perak
1'ndang
Padar.g Sidempoean. .

108

.
.

41
1
5
3
11

.

«
rt

Singkel

Palembang
Medan
Bindjei
Tandjong Poera
Bandjerinasin
Amoenthai
Parabei
Marabahan r)
Kcndangan c)

16
12
*) 1
. . . .

Totalen.

Overledenen.

.

IJ

13
14
1
1
•J
230

20 128

n

61! 102
1
6
5
2 13
2
1
1
1
1 19
15!
1
oi

n
n

i

■
■
B

n
n

■
n
r

I

1
1
8
n
71

8
4
n

n
n
n
n
n
n
n

■

»
r>
n

tl

90

34
n
1
1

49
m
3
2
10
»
1
11
5
IJ

»I

n

1

»

105 335' 128

R

66 194

16,
3i
2
o

n
n
n

15
n

■

1
12
6
1
2
1

1?

V

74

»8
5

T)

V

■

n) Hieronder ook Amboineezen.
b) Deze Midcr, die, bij ontstentenis van een officier van gezond
heid , te Bindjei niet kon behandeld worden, werd in het hospitaal
te Medan opgenomen.
c) Te Marabahan en Kendangan, waar geen geneesheer bescheiden
was , werd hulp verleend door officieren van gezondheid van Bandjermasin en Parabei.

Hoewel in geene der garnizoensplaatsen, uitgenomen te
Baros in bet gouvernement Sumatra's Westkust, waar
geen geneesheer bescheideu is, de cholera epidemisch o p 
trad, werden toch, om verdere uitbreiding onder de mili
tairen te voorkomen, de mutatiën van officieren en mindere
militairen van en naar Soerabaija , Salatiga, Palembang en
Bundjermasin tot het strikt noodzakelijke beperkt, terwijl
overigen* alle maatregelen werden getroffen om de versprei
ding der ziekte in de aangetaste garnizoensplaatsen zooveel
mogelijk tegen te gaan of het ontstaan daarvan te voorkomen.
De berriberri bleef in lc88 nog voortgaan hyt leger te teistereu. Zooalsde verkorte driejarige statistiek op de voorgaande
blz. doet zien, bedroeg het aantal militairen, wegens die ziekte
in de militaire ziekeninricbtingen opgenomen en van het
voorafgegane jaar in behandeling gebleven, in 1886, 1887
en 188S achtereenvolgens 8926, 6529 en 7194. Die ge
tallen echter klimmen tot 9285, C907 en 7567 , wanneer
men ook mederekent de lijders, bij wie de verschijnselen
van berriberri eerst waargenomen konden worden tijdens
zij wegens eene andere ziekte onder behandeling waren.
Uit de volgende opgaaf, die tevens het totaal aanwijst
van hen die aan de ziekte overleden of daardoor voor
verderen dienst ongeschikt werden , kan blijken dat de
garnizoenen op Java en lladura in 1838 een grooter aantal
berriberrilijders opleverden dan in de voorgaande jaren en
dat in Atjeh de ziekte wel minder hevig woedde dan in
1886 , maar toch grootere verhoudingen aannam dan in 1887.
Java en Madura (met BillitonJ

. . . .

1880. 1887. 1888.
1097 II.;;, 1870

Nieuw
Atjeh en ondcrhoorigheden
6008 3515 4170
bijgeko
men
Sumatra's Westkust
829 C1G 355
Ieders, a)
Overige commandementen in de buitenbezitiingen
. . . . C68 795 577
T e zamen

8002

C121

6972

Bijlage C.
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1880. 1887. ISSN.
Aantal der in het opgegeven jaar door berriberri aan
getasten (volgens de voorgaande blz.)
8(!o2 0131 6972
Van het voorafgegane jaar in behandeling gebleven

083

Totalen als voren
Aan lierriberri stierven

780

595

9285 0907 7507

( Europeanen

120

f. Inlanders

410

12
300

359

530

312

371 I

207
020

99

132 j

H7

792 I

833

080

In 't geheel b)
en « M M die ziekte i Europeanen
werden afgekeurd ) T n l au ders
In 't geheel i)

12

924

f) Hieronder ook zij die eerst na hunne opneming ter zake van eene |
andere ziekte, met berriberri behebt bleken te zijn.
b) uier zijn opgenomen al degenen die aan berriberri stieiven of te !
dier zake voor verderen dienst afgekeurd werden, waaronder steeds I
eenigen begiepen zijn die in het driejarig algemeen overzicht op blz. 39
verantwoord zijn onder andere ziekten , namelijk onder dia waarvoor zij
oorspronkelijk in behandeling waren gekomen, terwijl zij eerst later |
bleken met berriberri behebt te zijn. Evenzeer zijn de gevallen van j
overlijden of afkeuring die het evenbedoeld driejarig algemeen overzicht
onder de met berriberri o/jgcnotiienen vermeldt ook niet allen aan die ziekte
te wijten geweest. liedenen genoeg om het verschil tusschen de hier
M de hooger opgegeven cijfers te verklaren.
H o e in d e v e r s c h i l l e n d e m a a n d e n van 1888 h e t g e t a l |
a a n g e t a s t e n in e n b u i t e n Atjeh u i t e e n l i e p , d o e t d e vol
g e n d e o p g a a f z i e n , afzonderlijk; voor E u r o p e a n e n , Afrika
n e n , A m b o i n e e z e u en a n d e r e i n l a n d e r s .

I.
Atjeh.

Nieuw bygekoniên lijders (daaronder ook die
by wie berriberri werd waargenomen, nadat
zjj voor eene ar lere ziekte in behandeling
waren genomen).

ir.
Elders Euro
in
Nederl. pea
Indië.
nen.

MAASDEN.

Januari

.

.

I

n
i

Februari .
Maart .

.

.
.

n
i

n
i

April .

.

.

Hei.

.

.

.

Juni. .

.

.

u

• •

.

i

Juli.

Augustus.

.

n
H
i

ir
i

n

September

.

i
II

October .

.

i

n
i

November. .
Decembcrj

.

214
5

ka
nen.

Amboineczen.

n
n

51
2

Afri

219
113
39
116
28
144
99
53
152

n

164
142

«
n

122
123

n

112
43

t

i>

i
ii

55
70

i
ii

t

21
o

n

t

1322
445 »)
1767

14

n

Ut

5
1

384

651
269
275

544

287
232
351

556

394
200
166

401
139
366

170
175

346

540
304
220
524

345
249
209
319

4853

458

6972

»)
■o) Waar men een f vindt ingevuld,
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gaven onjuist.
0) Eene juiste verdceling van dit totaal over de verschillend»
maanden is uit de ontvangen opgaven niet te leveren.

Eene statistiek waarin de op 31 December 1887 in be
handeling gebleven en de gedurende 1888 nieuw bijgeko
men berriberri-lijders zijn verdeeld over de verschillende
ziekeninrichtin<>en waarin zij zich bevonden, en van de
mutntiën onder hen wegens evacuatie , herstelling , afkeu
ring of overlijden, vindt men in bijlage E hierachter. In
die bijlage zijn, voor zooveel Atjeh betreft, een paar
nieuwe tabellen opgenomen, en wel één, welke ditmaal,
ter verbetering van de vroeger verstrekte cijfers, ook de
jaren 188(i en 1887 behandelt, en één om te doen zien,
in welke mate de ziektegevallen van 1888 zich voordeden
bij de verschillende korpsen, diensten en detachementen
in Atjeh aanwezig.
Volgens de bedoelde driejarige statistiek zouder. in Atjeh
en onder do van daar geëvncueerden (ten getale van 4600
in 1888, 3002 in 1887 en 3955 in 1888) aan berriberri
gestorven zijn achtereenvolgens 481, 154 en 24ü militairen.
Uit de verhouding der bijgekomen lijders tot de sterkte
blijkt dat de stand der ziekte aan vele soms zeer groote
en onregelmatige schommelingen onderhevig was. Het is
niet mogelijk, zoo schrijft de chef van den geneeskundigen
dienst, de oorzaken van die schommelingen met eenige zeker
heid na te gaan. Alleen kan met eenigen grond ondersteld
worden, dat het ziektecijfer verband houdt niet den toestand
dergenen, die ter aflossiDg naar Atjeh worden gezonden.
Zijn velen daaronder die vroeger aan berriberri leden, dan
is het te verwachten dat het ziektecijfer daardoor zal toe
nemen.
Zooals men weet (zie vorig verslag, blz. 42), wordt
er sedert 't laatst van 188G voor gezorgd dat geen militairen
naar Atjoh worden gezonden dan de zoodanigen bij wie
een speciaal onderzoek geen verschijnselen van berriberri
heeft kunnen doen ontdekken ' ) , terwijl zij , die de ziekte
reeds hebben gehad, niet voor Atjeh bestemd mogen
worden dan nadat een vol jaar sedert hunne herstelling
vcrloopen is. Een en ander werd ook voorgeschreven met
betrekking tot de aflossingen ter Sumatra's Oostkust en
op Ranka , toen aldaar onder pas aangekomen militairen
mede vele recidieven van berriberri waren voorgekomen.
In de tweede helft van 1888 vond algemeen eene zorg
vuldige ontsmetting plaats van die militaire gebouweu,
van welke het bekend was dat daarin na 1 Juli 1887
berriberri, al was het ook slechts een enkel geval, was
ontstaan. Het oorspronkelijke voorschrift omtrent de wijze
van toepassing van den maatregel onderging nog eenige
wijziging naar aanleiding van het advies van den directeur
van het laboratorium voor pathologische anatomie en bac
teriologie , die het wenschelijk achtte de eigenlijke ont
smetting door eene voorloopige schoonmaak, eveneens met
eene sublimaat-oplossing, te doen voorafgaan. Tevens werd,
op raad van genoemden directeur en in overeenstemming
met de inzichten van professor dr. C. A. PEKELHARING 2 ),
aan de bij do desinfectie te gebruiken sublimaat-oplossing
eene hoeveelheid zoutzuur of wijnsteenzuur toegevoegd ten
einde daardoor de ontsmettende werking der vloeistof te
verhoogen. Te voren was reeds proefondervindelijk uitge-

519
369
187

2531 ~~ 4170
2322
2802

»)34
6

491
171
213

182
137

12
2

581
253
398

206
188

t

C01
368
213

397

23

1

125
Totalen voor
1888. . .

t
33

1

436

170
181

36
2

155

38

687
357
244

233
164

45

n

t

166

620

177
314

41
4

1
1

•)t

11

620
438
249

249
187

18
34
4

n
n
n

126

23

15
3

ï»

431

20

n

n
n

76
47

15
5

691
357
263

300
220

9
4

n
n

61
81

t

ï

~~• »
n
n

120
44

64
58

22

zamcn.

419

30

1
n
n

Te

518
173

220
211

23
13

n

152

253
166
53

«
1

An
dere
inlan
ders.

Tweede Kamer. «

bleken de ontvangen op-

Handelingen d3r Staten-Geaeraal. Bijlagen. 1889-1890.

') In het belang van eenheid in de toepassing der in't vorig ver
slag (bl.-. 4 2 , noot 3) bedoelde electro-diagnosti.'k werd door den
directeur van het laboratorium voor pathologische anatomie en bac
teriologie te Weltevreden een practiscke leidraad daarvoor samen
gesteld. De ondervinding heeft echter geleerd dat de bedoelde methode
voor het onderkennen van berriberri niet zoo absolute waarde bezit
als men verwachtte. Wel is liet bewuste onderzoek met het oog op
de klinische verschijnselen der ziekte een gewichtig hulpmiddel voor
het vaststellen van de diagnose , doch nu bekend is dat het somwijlen
by ernstige berriberri-lijders een volkomen negatief resultaat oplevert,
mag e r , naar de nieening van den chef van den geneeskundigen
dienst, niet met volkomen zekerheid op vertrouwd worden.
;
) Deze geleerde heeft de uitkomsten van het door hem, in vcreeniging met dr. C. W I K K L E K , in 1886/1887, op last der Regeering,
in Nederlandsch-Indië ingestelde onderzoek naar den aard en de
oorzaak der berriberri en naar de middelen om de ziekte te b e 
strijden , neergelegd in een uitvoerig werk , dat in 't laatst van 1888
te Utrecht verschenen i s , en waarvan ook eene vertaling in het
Fransen bezorgd is. Beide uitgaven zijn in den handel verkrijgbaar
gesteld.

42
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maakt dat de bijvoeging van genoemde zuren, waardoor
de kosten der desinfeetie-maatregeleu eenigszins toenamen ,
geen schadelijken invloed op de meeste der te desinfecteeren
goederen uitoefende. Elders dan in Atjeh kon de ontsmetting van goederen in een desinfecteer-oven nog niet worden
toegepast. Met de opstelling van den voor Batavia bestemden oven (systeem D E JONGH) was men echter in den
aanvang van 1889 nagenoeg gereed; die voor Soerabaija
zal worden geplaatst zoodra beslist zal zijn waar di nieuwe
inrichting voor lijders aan besmettelijke ziekten moet worden
gebouwd; terwijl ook de overige ovens eerlang in de daarvoor aangewezen garnizoenen zouden worden opgesteld.
Ten einde over de uitkomsten der voorgeschreven algemeene desinfectie een oordeel te kunnen vellen, werd den
eerstaan wezenden officier van gezondheid in de garnizoenen
waar de ontsmetting zou geschieden, opgedragen omtrent
den loop en de intensiteit der berriberri gedurende drie
maanden vóór en drie maanden na het tijdstip der desinfectie rapport uit te brengen. Uit de ingekomen verslagen
bleek dat op enkele plaatsen de ziekte verminderde, op
andere stationnair bleef en in enkele gevallen toenam, en
de tot uit. 1888 verkregen uitkomsten gaven, naar het
oordeel van den chef van den geneeskundigen dienst,
over 't algemeen niet het recht tot eene positief gunstige
uitwerking der ontsmettings-maatregelen te besluiten. Nu
de stand der berriberri-ziekte in Atjeh sedert de tweede
helft van Januari 1889 van lieverlede gunstiger is geworden ' ) , heeft de Gouverneur-Generaal het intusschen
voorshands niet wenschelijk geacht om van de desinfectiemaalregeleu , die door den chef over den geneeskundigen
dienst als nutteloos worden beschouwd, af te zien.
De meening van den hoogleeraar dr. PEKELHARING , dat
berriberri tot de infectieziekten behoort, is door de na zijn vertrek uit lndiö voortgezette onderzoekingen geenszins bevestigd en bovendien zijn, volgens genoemden chef, tal van feiten
daarmede in strijd. Daarentegen hadden vele latere waarnemingen bij dezen het vroeger door hem uitgesproken
gevoelen omtrent de oorzaken der ziekte versterkt.
Als een reeds in vorige eeuwen bij de inlandsche bevolking met goed gevolg tegen de berriberri toegepast
middel waren van particuliere zijde aanbevolen inwrijvingen
met ruwe aardolie. Eene in December 1888 met groote
zorgvuldigheid in Atjeh genomen proef met dit middel op
een 8-tal berriberri-lijders heeft geleerd dat daarvan volstrekt
geen heil te verwachten is. Eene andere proefneming,
waartoe reeds in 1885 in het militair hospitaal te Weltevreden , echter zonder gunstigen uitslag , was overgegaan ,
bestond in de toediening van zeker bronwater van Keeling
(Kokos-eilanden). In 't laatst van 1888 werd besloten
nogmaals dit weinig kostbare middel te beproeven, waartoe
aan den eigenaar der Kokos-eilanden eene bestelling van
1000 flesschen van bedoeld bronwater werd gedaan. Het
is echter, bij zorgvuldige waarneming bij een 6-tal berriberri-lijders te Weltevreden , gebleken geenerlei specifieke
of genezende werking uit te oefenen.
Over het nut der in den loop van 1888 in Atjeh in
gebruik genomen verbeterde toestellen tot zuivering van
drinkwater (CnAMBERLAND-filters, systeem PASTEUR) zijn
geen bijzonderheden gemeld. Van de 300 stuks werden
een 70-tal als overcompleet naar Soerabaija gezonden ten
dienste van het garnizoen aldaar, terwijl 1 van de 4 zoogenaamde veldfilters van hetzelfde systeem naar Batavia
werd gezonden ter beproeving bij de in Augustus 1888
gehouden groote militaire manoeuvres in Midden-Java. Ten

') Nadat zich onder de troepen in Atjeh en onderhoorigheden in
de maanden October, November en December 1888 achtereenvolgens
bij 401, 304 en 249 man berriberri had geopenbaard (verg. tabel IV
van de hooger aangehaalde bjjlage £) beliep het aantal in Januari 1889
278, doch in Februari, Maart en April slechts 103, 59en48(latere
aansluitende opgaven zijn nog niet ontvangen). Over halfmaandelijksche tijdvakken
waren de opgaven van 1889 verdeeld aldus:
Januari ' ls * e ne ' ft 16* aangetasten, waaronder 47 Europeanen.
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opzichte nu van door laatstbedoelden filter gezuiverd water
was bij een vooraf te Batavia ingesteld bacteriologisch
onderzoek gebleken dat het toestel niet in staat is om op
den duur de micro-organismen uit het water terug te
houden , eene bevinding welke door latere publicaties , o. a.
van professor Koci: te Berlijn, geheel werd bevestigd.
Over de practische bruikbaarheid der veldfilters kon nog
geen oordeel worden geveld.
Heeft de Regeering zich in haar streven om, door de
samenroeping in Augustus 1888 (zie vorig verslag blz.
130/131) van eene staatscommissie van geneeskundigen en
militairen, over het vraagstuk der berriberri nieuw of
meer licht te doen opgaan, teleurgesteld gezien, naardien
de groote meerderheid der commissie geweigerd heeft haar
uauwelijks begonnen arbeid voort te zetten , toen tegen
een harer leden, tevens secretaris dfr commissie, van
buiten af een voor dezen beleedigend geschrift was ingekomen ; ) , weldra hoopt het Indisch Bestuur kennis te
kunnen nemen van de bijzondere inzichten van een tot het
korps militaire geneesheeren in Indië behoorenden deskundige (den officier van gezondheid 1ste klasse F. J. M.
FIEBIG) , wien op zijn , ook door den chef van den geneeskundigen dienst ondersteund, verzoek reeds van 4 September 1888 af s) de gelegenheid is gegeven zich , met
behoud van inkomsten, aan allen actieven dienst te
onttrekken , ten einde zich geheel te kunnen wijden aan
de uitwerking ïijner studiën omtrent de berriberri, welke
hem, volgeus zijn beweren , eene nog niet door anderen
aan de hand gedane rationeele therapie der ziekte zouden
hebben doen kennen.
Met het desinfecteeren van de stoomschepen der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij werd in 1888
geregeld voortgegaan. Toen de Maatschappij hare op de
lijn Atjeh-Padang-Batavia dienstdoende groote mailboot
Gouverneur-Generaal 's Jacob — voor het bezigen waarvan
haar, evenals voor de Compta , in 't laatst van 1887, in
het belang van ruimere gelegenheid tot evacuatie, eene
tegemoetkoming van f G000 per reis was toegelegd (zie
vorig verslag blz. 42) — in Augustus 1888 door een
kleiner stoomschip verving (eerst door de Generaal Pel,
waarvoor in October in de plaats kwam de Graaf van
Bylandt), werd die tegemoetkoming van f6000 tot f 4000
teruggebracht. In verband met den in den laatsten tijd
ingetreden verbeterden gezondheidstoestand in Atjeh is in
April jl. besloten om geen tegemoetkoming meer Xi verleenen voor het bezigen van bijzondere schepen.
Daar met de aanschaffing van een eigen ziekentrausportschip, volgens eene in het najaar van 1888 van het Indisch
Bestuur ontvangen opgave, eene uitgaaf van f 937 000
zou gemoeid zijn, en bovendien , blijkens de daarover tusschen het departement van oorlog en dat der marine gevoerde briefwisseling, aan de exploitatie geen geringe
moeilijkheden zouden verbonden zijn , is van die aanschaffing afgezien.
Manoeuvres. In de tweede helft van Augustus 1888
werden in een deel der residentiën Kadoe en Samarang
gedurende een twaalftal dagen gecombineerde manoeuvres
gehouden onder de leiding van den generaal-majoor commandant der 2de militaire afdeeling op Java. Daaraan
namen deel drie geheele en twee halve bataljons infanterie ,
één eskadron cavalerie, één veld- en één bergbatterij en
één compagnie genietroepen, met de noodige staven en
diensten, in 't geheel 121 officieren, 2403 mindere militairen , 320 paarden en 31 muildieren. Alle troepen waren
den 29sten van genoemde maand van het manoeuvreerterrein weder in hunne garnizoenen teruggekeerd. Ofschoon
het legerbestuur mededeelde dat deze oefeningen (waarvan de kosten op p. m. f 32 000 zijn te staan gekomen)
aan het doel beantwoord hebben en dan ook hare g e regelde herhaling meende te moeten aanprijzen , is het

3
) Zie het verslag der zitting van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van 3 October 1888 (Btjblad blz. 152—157).
*) Eet aan den heer FIBBIQ voor dit doel aanvankelijk verleende verlof, dat 4 Maart 1889 verstreek, is by Indisch besluit
dd. 9 Maart jl. nog zes maanden, alzoo tot 4 September 18891
verlengd.
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evenwel, met het oog1 op de vroeger Kedi do>r de
Indische Regeering tegen die manoeuvres gema:ikt« bedenkingen , raadzaam geacht met den Gouverneur-Generaal in overleg to treden over do vrang, of het inderdaad
onmisbaar is jaarlijks zoo kostbare legeroefeningen te houden
en of de daaraan te besteden gelden niet nuttiger kunnen
worden gebruikt. Tot deze vraag bestond te meer aanleiding,
nu reeds in 1889, in plaatsen waar veld bataljons gelegerd
lijn , veldoefeningon op kleine schaal zullen plaats hebben.
Waar de troepen zich hiertoe soms ver van hunne kampementen hebben te verwijderen, zoodat zij den geheelen
dag daaruit afwezig moeten blijven, dient bat benoodifrde
voor voeding enz. te worden medegevoerd. De hieraan
verbonden uitgaven worden op f 4000 geraamd. Uitdrukkelijk is gelast dat do betrokken militaire autoriteiten zich
omtrent do streek waarin en het terrein en het tij Istip
waarop de oefeningen zullen worden uitgevoerd, vooraf
met het plaatselijk bestuur hebben te verstaan, opdat het
militaire doel bereikt worde zonder beschadiging van particuliere eigendommen en zonder aanleiding te geven tot
het verwekken van onrust onder de inlandsche bevolking.
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nu bij het remontedepót jonge (twee-adriejarige) paarden,
die door vroegtijdig gebruik nog niet te veel geleden
hebben , eenigen tijd onder toezicht, doch overigens vrij,
doen rondloopen en door toediening van goed en ruim
voeder hunne ontwikkeling zoodanig trachten te bevorderen dat zij op 4'/ljarigen leeftijd in alle opzichten geschikt en krachtig genoeg zijn om in dressuur genomen
te worden. De opkweeking zal paarden van verschillende
Indische rassen omvatten, tot een maximum van 100 stuks.
De aanvulling tot dit getal zal zooveel mogelijk gelijken
tred houden met den overgang bij de korpsen.

Postduiven. De proeven, in 1887/1838 genomen met
van hier uitgezonden postduiven en met de in lndië van
hen verkregen afstammelingen , hebben voldoend gunstige
uitkomsten opgeleverd om te doen besluiten tot het inrichten van een militairen postduivendienst in Atjeh , en
wel tussehen de hoofdplaats Kotta Radja en het eiland
l'oeloe Bras (afstand 38 K. M.) , en tussctien Kotta Radja
en Singkel (afstand 450 K. M.) met Malaboeh als tusschenstation. Waarschijnlijk zal die dienst in 1890 kunnen
aanvangen. Daar Singkel telegraphisch met BaJavia verSchietoefeningen. Twee maatregelen zijn te vermelden. bonden is en de afstand van 450 K. .M. door eene postduif
Vooreerst de tegen 1 April 1889 aangekondigde opening in 9 a 10 uren kan worden afgelegd, zal een bericht van
eener infanterie-schietschool te Meester-Cornelis, waarvoor Atjeh op den dag van afzending Batavia kunnen bereiken.
in Februari jl. het noodige vaste personeel is aangewezen Het traject Kotta Radja - Poeloa Bras stelt men zich voor
(1 kapitein-directeur, 2 luitenants-instructeur, zoomede te doen bedienen door de reeds verkregen afstammelingen
4 Europeesche onderofficieren en 2 inlandsche korporaals) van de in Maart 1888 van hier verzonden duiven (zie vorig
en waarbij jaarlijks in twee ploegen in 't geheel 20 luite- verslag blz. 43), terwijl voor het andere traject zullen
nants en 48 sergeanten of korporaals zullen geoefend worden afgericht de afstammelingen vau 50 koppels duiven
worden. En ten andere do voorgenomen invoering in ver- in Februari jl. van hier rechtstreeks naar Padang verschillende garnizoenen (uitgezonderd die van eene mindere zonden. Deze duiven zijn geleverd door dezelfde vereeniging
sterkte dan 175 man) van verbeterde schijtiurichtingen (de Ooievaar te 's-Gravenhage), van wie de twee vorige
(gewijzigd type VEI.TMAN) , waardoor de voor de schiet- bezendingen afkomstig waren, en wier welwillende hulp
oefeningen af to zonderen tijd geheel zal kunnen worden alleszins waardeering verdient. ') Zoowel te Kotta Radja
gewijd aan de vorming van goede schutters, daar de als op Poeloe Bras, te Malaboeh en te Singkel zijn groote
officieren-instructeurs , tengevolge van de meerdere veilig- houten duiventillen gemaakt, elke ingericht voor p. m. 80
heid die de nieuwe schietstauden aanbieden, alsdan hunne duiven. Voor den dienst bij elk dezer vier stations zijn
waakzaamheid niet tevens tot het waaruemerspersoneel noodig één Europeesch sergeant of korporaal van het korps
genietroepen en één Europeesch geniesoldaat. De geheele
behoeven uit te strekken.
zal staan onder toezicht en onder leiding van een
Van de voor een beperkt getal Indische officieren open- dienst
officier
der genie te Kotta Radja.
gestelde gelegenheid om bij de normaalschietschool hier
te lande te worden gedetacheerd, werd in 1888 gebruik
gemaakt door een viertal daartoe door het Indisch legerReglementen en voorschriften; handleidingen bij het militair
bestuur aanbevolen infanterie-officieren met verlof. Ook onderwijs. Ter verdere vervanging van het reeds in 1887
wordt af en toe aan officieren der Indische artillerie met door nieuwe bepalingen gedeeltelijk buiten werking gestelde
verlof, op hun verzoek, de gelegenheid gpgeven tot bij- » Voorschrift betreffende de wapenen en de schietoefeningen
woning van een cursus bij de artillerie-schietschool in de bij de infanterie ", zag in 1888 het licht: een » Sebietlegerplaats te Oldebroek.
voorschrift der infanterie, met aanhangsel". Maleische
vertalingen verschenen van het voor onderofficieren en
korporaals der infanterie bewerkte » Uittreksel uit het
Remonte. Aan de in het begin van 1888 naar het eiland voorschrift op den velddienst", zoomede van een «Extract
Soemba (residentie Timor) gezonden remonte-commissie uit het reglement op den garnizoensdienst".
(zie vorig verslag blz. 43) mocht het gelukken aan hare
Verschillende exercitie-reglementen ten dienste van het
opdracht te voldoen en aldaar 250 remonte- en 30 jonge wapen der artillerie verlieten in 1888 de pers, namelijk:
paarden aan te koopen, waarna zij in Juli naar Java 1°. Recrutenschool, oefening met den cavaleriesabel en de
terugkeerde. De aankoop op Zuid-Celebes, elders dau ter revolvers; compagnieschool; 2°. wat de vesting-artillerie
hoofdplaats, waarmede twee officieren uit het garnizoen betreft: a. Beweging van lasten, en b. Batterijgeschut en
van Makasser waren belast, leverde slechts 24 paarden getrokken vuurmonden; 3°. voorde veld-artillerie: Scholen
op, die niet dan met veel moeite in de afdeeling Zui- te voet, kanonnierschool en manoeuvres de force. Verder
derdistricten werden verkregen. Overigens vonden, als zagen het licht: een «Reglement op de exercitign met het
naar gewoonte, eenige aaukoopen plaats op Java en te getrokken ijzeren kanon van 24 c.M."; een «Reglement
Makasser.
op de bediening van de ijzeren kanonnen van 9 c.M. en
In het geheel werden in 1888 aangeschaft 305 paarden 7 c.M. licht"; een «Voorschrift tot het houden van richtvoor de artillerie en cavalerie, 25 muildieren (in China) oefeningen bij de bereden artillerie"; een «Aanhangsel van
voor de artillerie, benevens 39 jonge paarJen voor het in het handboek ter vervaardiging van ernstvuurwerken";
de tweede helft van 1888 opgerichte remontedepót in de twee afleveringen als vervolg-bijvoegsels van den instructiePreanger Regentschappen (nabij de kampong Poerabaija in inventaris, zoomede een 21e druk van de in 1887 verhet district Djampang Tengah der afdeeling Soekaboerai). schenen » Aanwijzing omtrent de inrichting en het onderHet Gouvernement beschikt aldaar over een met dat doel houd van het stalen getrokken kanon van 7 c.M. A.(veld)."
van de erfpachters teruggenomen nog onontgonnen perceel
Bij de genie werd ingevoerd een »Reglement op de
woeste gronden, ter grootte van ruim 546 bouws. De exercitien van de genietroepen," ter vervanging van het
voornaamste reden, waarom het verkrijgen van goede indertijd vastgestelde exercitiereglement voor de mineurs
troepenpaarden dikwijls met zoovele bezwaren gepaard
gaat, moet gezocht worden in het feit dat zij door den
inlander te vroeg in gebruik worden genomen , ten gevolge
waarvan de beesten hunne geschiktheid voor den dienst
i) Nog 15 koppels, belangeloos aangeboden door de postduivensoms reeds ten deele verloren hebben tegen het tijdstip vereeniging St. Pieter te Valkenburg (Limburg), zjjn in April jl.
waarop zij te koop worden aangeboden. Daarom wil men naar Batavia verzonden.
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en sappeurs. De al sedert eenige jaren ter hand genomen
omwerking van de » Administratieve voorschrift;*:! voorden
dienst hij liet wapen der g e n i e " vorderde in 1888 slecht*
weinig door gebrek aan personeel.
Overigens werden door het legerbe3tuur uitgevaardigd :
epne »Instructie voor de plaatselijke en de plaataelyke
militaire c o m m a n d a n t e n " , eene » instructie V'Or de g e westelijke intendanten"; zoomede eene «Instructie foor
de commaii'ilanten van detachementen repatrie?rend>* militairen en bijzondere bepalingen voor de commandanten
van detachementen belast met de bewaking gedurende
den overvoer naar Nederland van veroordeelde militairen**. ')
Rehoïilntjcn
en straffen.
Militaire eerbelooning^n of
onderscheidingen vielen in 188S ten deel aan 16 ofdderen
en 25 mindere militairen, namelijk aan 9 officieren (waaronder 1 van de Madureesche barissnns), 8 Kuropeesehe
minderen en l inlandschen mindere ter zake van hunne krijgsverrichtingen in Atjeh gedurende het eerste halfjaar 18S7
(Koninklijk hesluit dd. 1 Januari 1888 ïA 19 en gouvernementsbesluit dd. 8 Maart 1888 n°. 13); aan <> officieren,
9 Kuropeesehe en 2 inlandsche minderen wegens hunne
krijtftvprrichtingen in Atjeh gedurende het tweede halfjaar
1887 (Koninklijk besluit üd. 22 Mei 1888 n°. 14 en gouvernementabetluit dd. 27 Mei 1888 n°. 25), aau 3 Europeesche
minderen en 1 inlandschen mindere ter zake van hun
gedrag bij de krijgsverrichtingen in de Z u i d e r - e n Uosterafdeeling van liorneo in het begin van 1887 (Koninklijk
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Iwsluit dd. I Maart 1888 n°. 74 en gonvernemenfshesluit dd.
24 Mei 1888 u'. 24). aan 1 inlandschen mindere die zich
h a l onderscheiden bij het afslaan van een vijandelijken
aanval op een door hem gecomniandeerden wachtpost bij
Segli (Atjeh) in den nacht van 3 op 4 Mei 1888 (gouvernementslie.iluit dd. 13 A u g u s t u s 1888 n°. 1(5), en aan
1 officier wegens zijne verrichtingen tijdens de in de
tweede helft van 1887 in Troemon en de Toba-landen voorgevallen ongeregeldheden (Koninklijk besluit dd. 28 J u n i
1888 n°. 23).
Bovendien werd een sergeant-majoor der infanterie (jhr.
K. L. A. P. VAN DKR MAESEN DK A n m r r ) , wien reeds
bij het eerst aangenaaid Koninklijk besluit het ridderkruis
der Militaire Willemsorde was ten deel gevallen, wegens
zijn ook in de tweede helft van 1887 bij herhaling betoond
heldhaftig gedrag in A t j e h , krachtens machtiging des
Koning*, buitengewoon bevorderd tot tweede luitenant
der infanterie (gouvernementsbesluit dd. 27 Mei 1888
n°. 2 5 ) , en zulks met dispensatie van het voorschrift
regelende de toelating van onderofficieren en adspirantenofiicier tot het examen voor den olficiersrang.
Eenige cijfers over de laatst verloopen drie jaren betreffende het aantal militairen die op niet-eervolle wijze uit
het leger werden afgevoerd , die zich in het militair huis
van arrest en in de militaire provoosthuizen bevonden , dan
wel die wegens herhaalde bestraffing van hunne korpsen
weggezonden en bij de straldetachementen geplaatst waren J ),
laat men hieronder volgen.

Aantal militairen beneden den rang van officier

JAREN.

1836.
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gedetineerd waren
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gedeserteerd uit
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a) Overigens bevonden zich in gemeld arresthuis nog een aantal van den militairen stand vervallen verklaarde veroordeelden, en wel
op uit. 1886 131 Europeanen, uit. 1887 43 Europeanen en 2 Amboineezcn en uit. 1888 29 Europeanen.
6) Mésmdedl waren deze militairen in preventief arrest. Slechts telde men onder hen: in 1886 4 veroordeelden (allen Europeanen)
in 1887 6 veroordeelden (waaronder 1 Amboinees en 1 inlander) en in 1888 3 veroordeelden (allen Europeanen).
c) Onder de inlanders zjjn hier ook Amboineezcn begrepen.
J) Hieronder 1 Afrikaan.
Let men op de grootere legersterkte in 1888 , dan kunnen
de cijfers over dat j a a r , vergeleken met die over 18S6 en
1887 , over het algemeen zeer bevredigend worden genoemd.
Ook de gevallen van degradatie en terugstelling van
Europeesche onderofficieren en korporaals waren in 1888
weder geringer dan in 1887. In 1886 werden namelijk
onder het Europeesch kader (verg. bijlage C hierachter)
gedegradeerd en teruggesteld 46 onderofficieren en 96 kor
poraals; in 1887 waren die cijfers 38 en 91 , en in 1888
35 en 67.
Zooals uit het staatje blijkt, komt desertie onder Europeesche militairen weinig voor. I n ' t geheel werden in 1886,
1887 en 1888, hetzij als v e r m i s t , hetzij als gedeserteerd ,

uif de sterkte afgevoerd achtereenvolgens 2 4 , 19 en 19
Europeanen (daaronder respectievelijk 5 , 1 en 3 behoorende
tot de bezetting van Atjeh), terwijl in genoemde jaren
van de om dezelfde reden afgevoerden, als gevat of als
vrijwillig teruggekeerd, weder in de sterkte werden opgenomen respectievelijk 6 , 6 en 11 Europeesche militairen.
Onder het inlandsen element van het leger komt desertie
het menigvuldigst voor bij recruten in de eerste dagen na
hun in dienst treden, wanneer zij zich door het ontvangen
handgeld op eens ia het bezit zien gesteld van eene voor
hen zeer aanzienlijke geldsom. Van de gedeserteerde inlandsche militairen keert in den regel slechts een klein gedeelte , door den nood gedrongen of door de politie g e v a t ,

- •) Tot de opzcnding herwaarts van veroordeelde militairen heeft
ook betrekking eene in hoofdstuk F , § 6, van dit verslag vermelde regeling.

*) Uit de hier te lande voorhanden gegevens blijkt niet boeveel
militairen zich bij hunne korpsen in de 2de klasse van militaire)
discipline bevonden.
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weder terug. In 1836, 1887 en 1888 toch werden, na
wegens vermissing of desertie uit het leger te zijn afge
voerd , achtereenvolgens slechts 107, 91 en 74 inlandsche
militairen in de sterkte weder opgenomen. Geen der in
1888 vermiste of gedeserteerde inlanders hehoorde tot de
bezetting van Atjeh.
Nadat hier te lande behoefte was gebleken aan eene
nadere delinitie (wet van 14 Februari 1887, Nederlandsen
Staatsbbid n°. 35) van liet misdrijf van desertie in tijd van
vrede, is in den boezem der Tweede Kamer ') de vraag
geopperd, of er geen aanleiding bestond tot eene nadere
voorziening met betrekking tot de voor het Indisch leger
geldende bepalingen aangaande desertie. Na raadpleging
van het legerbestuur heeft echter de Indische Regeering
in den loop van 1888 die vraag ontkennend beantwoord.
De omtrent het onderwerp voor het Indisch leger bestaande
bepalingen toch breng-n reeds mede dat de daarbij voor
komende gevallen van desertie voor verreweg het groote
meerendeel in de termen vallen om disciplinair te worden
gestraft, terwijl, met bet oog op de bijzondere toestanden
in I t d i ë , van eene verscherping der bepalingen andere
nadeelen waren te vreezen, niet minder ernstig dan de
desertie zelve.
Maatregelen en imiéllingen in het lelany van het zedelijk
en stoffelijk welzijn tan den soldaat. De vraag, in hoever
met betrekking tot het kazerneleven in Indië en de g e 
legenheid tot kerkgaan voor de militairen aldaar wijziging
van de bestaande toestanden noodig en mogelijk moet
geacht worden , zoowel in het individueel belang van den
soldaat als in bet algemeen belang van het leger (zie
vorig verslag blz. 44), maakt in Indië nog een p u n t van
onderzoek en overleg uit. Ten einde omtrent dit onder
werp op feiten berustende gegevens te erlangen, heeft het
legerbestuur bij ejne circulaire van 14 September 1888,
ter beantwoording dor.r de verschillende korpscommandanten enz., aan de afdeelings- en gewestelijke militaire
commandanten eene reeks van vragen voorgelegd, met
uitnoodiging om de antwoorden, vergezeld van hunne
beschouwingen ter zake, met betamelijken spoed aan het
departement van oorlog te doen toekome ■.
Inmiddels is reeds een stap gedaan om tot betere be
hartiging van de godsdienstige belangen der militairen te
geraken. De Regeering wenscbt namelijk personen die
zich mochten be-chiktaar stellen om in Indië, op de van
gouveruemeutswcge aan te geven wijze, werkzaam te zijn
ter voorziening in de godsdienstige behoeften van f!e
minder gegoede leden der Christelijke gemeenten en van
de militairen in de garnizoenen, in de verwezenlijking van
die roeping eenigermate te gemoet te komen, zonder daarom
echter die taak zelve op zich te nemen of anderen in
hunne vrijheid te willen belemmeren. Te dien einde is bij
Koninklijk besluit dd. 28 Mei 18S9 n«. 19 (Nederhmdsch
Staatsblad n°. 73) eene regeling getroffen omtrent de aan
zoodanigen werkkring van landswege te verbinden voor
deden , en omtrent de voor de opleiding van zoodanige
personen aan de betrokken Christelijke genootschappen,
vereenigingen of maatschappijen te betalen vergoeding bij
aanneming van eiken door hen ter uitzending voorgedragen
candidaat. Overigens is de Gouverneur-Gei.eraal bevoegd
om personen die zich reeds in Indië bevinden, en door hem
voor de hun toegedachte herderlijke werkzaamheid in
militaire of andere kringen geschikt worden geacht, mede
in het genot te stellen van de kleine geldelijke voordeden
die het besluit van 28 Mei 1889 aan zoodanigen werk
kring verbindt.
Onlangs heeft de Indische Regeering opzettelijk doen
nagaan of bet noodig kon zijn maatregelen te nemen ten
einde in de militaire cantines het gebruik van sterken
drank te beperken. Daarbij is gebleken dat de cantineaangelegeriheden in Indië naar deugdelijke beginselen, die
in de practijk goed werken, in het welbegrepen belang
van de onderofficieren en minderen zijn geregeld. Aan
die beginselen ligt het streven ten grondslag om dooreene
doelmatige gezellige inrichting dier vereenigingsplaatsen,
zoomede door het zoo goedkoop mogelijk verkrijgbaar
stellen van onschadelijke dranken en verversehingsmiddelen,
') Zie blz. 24 van liet Voorloopig Verslag betreffende de Indische
begrooting voor 1888.
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den soldaat terug te houden van het bezoeken van geheime
drankhuizen en van het zich te buiten gaan aan sterken
drank. Zoo heeft de cantinehouder geen belang bij don
omzet o. a. van jenever eu a r a k , en worden onschadelijke
ververschingen, zoomede wijn en bier met kleine —daar
entegen sterke dranken met grootere — winsten verkocht.
De doeltreffende l< richting der militaire cantines, mogelijk
gemaakt door de betrekkelijk ruime middelen waarover
deze ii,richtingen over 't algemeen te beschikken hebben ' ) ,
heeft, volgens getuige is van den legercommandant, er
niet weinig toe bijgedragen om het misbruik vaa sterken
drank onder de militairen allengs te doen verminderen.
Anderzijds wordt die verbetering ook toegeschreven aan
de gunstige werking van de Algemeene Order van 1871
n*. 5 2 , tot beteugeling van herhaaldelijk voorkomende
dronkenschap (verg. het verslag van 1872 blz. 27).
Voor hen die zich, zonder de cantines te bezoeken, in
de kazernen buiten de chambrée wenschen te ontspannen,
bestaat daartoe de gelegenheid in de galerijen die bij de
meeste zoo niet alle katernen der oude kampementen be
lmoren, of in de zoogenaamde dagverblijven welke m e n ,
in plaats van de om hygiënische redenen niet meer g e 
bouwde galerijen, bij de nieuwe kampementen aantreft.
Bedoelde dagverblijven, die tot lees- en speel/.aal kunnen
dienen, zijn ruim en luchtig gebouwd, maar er werd tot
hiertoe slechts een zeer matig gebruik van g e m a a k t ,
omdat zij, met de beperkte middelen waarover voor dit
doel te beschikken viel, niet gezellig genoeg konden
worden ingericht. Te Kotta Radja, waar m e n , met hulp
uit het cantinefonds, bij een paar kazernen aan bedoelde
verblijven mier aantrekkelijkheid heeft bijgezet door meer
en andere meubels en doelmatiger verlichting, is het
gevolg daarvan zoo bevredigend geweest, dat de Kegeering
zich thans voorstelt die verbetering op 'slan<!s kosten ook
elders aa-i te brengen, waartoe bij de Indische begrooting
van 1890 voorloopig voor een 10-tal korpsen de no idige
gelden worden aangevraagd.
Ingevolge een« l.eslissing van de Indiwbe Begeering van
Mei jl. wordt het noodige voorbereid VIKIT de uitvoering,
bij wijze van proef. van bet reeds vroeger in behandeling
geweest zijnde denkbeeld om aan minvermogende Europe
anen en niet dezen gelijkgestelden (gewezen militairen en
anderen) de gelegenheid te openen om op kleine schaal
land bezitters Ie worden en hen zoodi ende in staat te
stellen om door het drijven van land- of tuinbouw zoo
mogelijk in hun onderhoud te voorzien. Meu stelt zich
voor de in bruikleen uit te geven perceelen, welke liefst
een aaneengesloten op zich zelf staand geheel zullen moeten
vormen, van bestuurswege te doen uitzoeken in een koel
klimaat (waar tevens groote garnizoenen zijn), bijv. in de
omgeving of niet al Ie ver van Magelang en Malang. De
directeur van binnenlandsch bestuur is thans aangeschreven
om voor de in die richting te doene stappen iu overleg te
tre len met de residenten van Kadoe en Pasoeroean.
Ten slotte laat men hier nog de gebruikelijke mededeelingen volgen betredende den stand van het militair
spaarfonds. Volgens de laatstafgesloten verantwoording van
gemeld fonds , loopende over 18ö7 , was bet aantal deel
hebbers in dat jaar geklommen van 3 1 3 7 t o t 3 2 1 5 , en hun
gezamenlijk >te g o e d " van f 175400,805 tot f 184 789,88».
liene specificatie van de vrijwillige en de onvrijwillige
spaarders (zie vorig verslag blz. 44/45) is niet ontvangen.
§ 3.

Fortificatiea.

W a t Java betreft, is in deze paragraaf slechts aan te
teekenen dat de rapporten der in 't vurig verslag (blz. 45)
bedoelde commissiën nopens de militaire beveiliging der
kustplaatsen Batavia, S a m a r a n g , Soerabaija en Tjilatjap

in Indië nog in behandeling rijn.

De in 1888 in de buitenbezittingen in aanbouw genomen
nieuwe verdedigingswerken waren : in het gouvernement
Suinatia's Westkust eene nieuwe versterking met een
defensief kampement te Loeboe Bikaping; in Atjeh nieuwe
') Over liet laatst bekende jaar 1887 wordt het voordeelig saldo
der eantine verantwoordingen berekend op p. m. f 152 440, tegen
p. m. t 134 100 over 188G. Gebouwen, meubilair en bibliotheken
stonden op uit. 1887 uitgetrokken voor eene boekwaarde van
f487 570, zijnde nagenoeg hetzelfde bedrag als op uit. 1886, toen
die waarde op f 48i> 920 gesteld weid.
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versterkingen te Segli (op de Noordkust) en te Malaboeh
(op de W e s t k u s t ) , ter vervanging van de bestaande, die
uit een hygiënisch en militair oogpunt niet meer aan de
eischen voldeden ' ) ; in de residentie Oostkust van Sumatra
een defensief temporair kampement te Tandjong Poera ter
vervanging van het bestaande zeer tijdelijk logies, en te
Seruewaij eene temporaire versterking in de plaats van de
o u d e , die in geheel vervallen staat geraakt en bovendien
niet gunstig gelegen was ; te Djambi (Palembang) een nieuw
vereenigd civiel en militair etablissement; terwijl in de
residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo begonnen
werd aan het bouwen van nieuwe militaire etablissementen
te Moeara Teweh , Boentok en Martapoera, en aan het
veranderen, tevens herstellen, van de versterking te
Marabahan.
De in 1887 in aanbouw genomen nieuwe versterkingen
te Kepahinng en te Bandar in Palemb.ing waren bij het
einde van 1888 nog niet voltooid. Dit was wel het geval
mot het blokhuis aan de Lambalei-baai op Poeloe Bras
(Atjeh). Het versterkte etablissement in de vallei bij die
baai werd daarop afgebroken. VerJer werd te Kotta Radja
(Atjeli) de veiligheid der kampementen en van het hospitaal
verbeterd door het aanbrengen van ijzeren hekwerken.
Voorts werd in de residentie Oostkust van S u m a t r a , met
de materialen van den opgeheven post te Pangkalan Siatas
aan de monding der Salahadji-rivier, eene militaire vestiging gebouwd op den Koeboe-heuvel aau den benedenloop der Besitau-rivier, en te Biudjei de veiligheid van
het temporair troepenkampement verbeterd.
Voor drie van de in de laatste jaren gebouwde versterkingen welke nog niet door een zoogenaamden verboden k r i n g
waren omgeven, werd in 1888 (Indisch Staatsblad n°. 41)
zoodanige kring vastgesteld. Deze versterkingen zijn : het
blokhuis te Nauga Pinoh in de Westeraf leeling van Borneo,
de versterking te Rantau in de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo, en de tijdelijke versterking te Taroetoeng in
het gouvernement Sumatra's Westkust Gelijke maatregel
werd bij Indisch Staatsblad 1888 n" 197 en 1889 n°. 27
ook verordend voor de toen bijna voltooide versterkingen
te Bandar en Kepahiang in Palembang (ziehooger), evenals de drie andere behoorende tot den 4den rang.
De militaire gebouwen en werken van de in 1888 ontruimde tijdelijke posten Soeroelangoen in Palembang en
Mandhor in de Westerafdeeling van Borneo werden aan
het civiel bestuur overgegeven.
§ 4. Topographische
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gemaakte vorderingen zijn de volgende bijzonderheden
gemeld.
Met het bouwen van twee pilaren in het noorden van
de residentie Benkoelen werd het primaire driehoeksnet in
het zuiden afgesloten; in de residentie Tapanoli werd de
bouw van pilaren voor dat net voortgezet. Alef. den pilaarbouw op secundaire en tertiaire punten werd geleidelijk
voortgegaan; in de residentie Padangsche Bovenlanden
kon dat werk , op enkele uitzonderingen na , nis afgeloopen worden beschouwd. Op 31 December 1888 waren in
het geheel 746 pilaren gereed, waarvan 50 op primaire,
61 op secundaire en 635 op tertiaire driehoekspunten,
tegen respectievelijk 4 5 , 55 en 500 of samen 600 pilaren
op ultimo 1887 en 4 3 , 42 en 397 of samen 482 pilaren
bij het einde van 1886. De twee pilaren op de grens van
het landschap Loeboe Oelang Aling (Padangsche Bovenlanden) , die in 1887 door kwaadwilligen werden vernield
(zie vorig verslag blz. 4 5 ) , konden in den loop van 1888
weder worden opgebouwd.
Men kwam gereed met de coördinaten-berekening van
10 primaire, 12 secundaire en 108 tertiaire driehoekspunten , zoodat op 31 December 1888 de ligging in de
projectie berekend was voor 36 primaire, 38 secundaire
en 377 tertiaire punten.
De gebleken deugdelijkheid der Sumatra-triangulatie,
wat de hoek metingen betreft, waarbij een hoogere graad
van nauwkeurigheid wordt bereikt dan strikt genomen
voor de cartographische doeleinden waarmede de t r i a n g u latie ondernomen i s , vereischt w o r d t , heeft de vraag doen
rijzen of het — ten einde de uitkomsten van den t r i a n g u latie-arbeid ook dienstbaar te doen zijn aan zuiver wetenschappelijk onderzoek — niet geraden zou wezen zich niet
langer tevreden te stellen met de indertijd aangenomen
wijze van basismetiug (met eene meetveer), maar zich
daarvoor van een basistoestel te bedienen zooals op J a v a
is gebruikt, in welk geval de reeds gemeten basis nabij
Padang zou moeten hermeten worden. De overweging
echter dat zoodanige nauwkeurige basismeting voor de behoefte der topographische opneming onnoodig is te achten
e n , ook wegens de uit bedoelde.hermeting noodwendig
voortvloeiende herberekeningen , tot zeer aanzienlijke vertraging in den voortgang van het werk, zoo niet tot tijde—
lijken stilstand der topographische opneming, zou moeten
leiden, heeft dezerzijds tot eene ontkennende beantwoording van de gestelde vraag geleid. *)
De tijdroovende arbeid betreffende de herberekening der
triangulatie van Java , welke arbeid hier te lande geschiedt
door en onder toezicht van den gewezen chef van den
geographischen dienst in Indië, den hoogleeraar dr. J. A.
C. OUOEMANS te U t r e c h t , wordt geregeld voortgezet. *)
In het tweede kwartaal van 1888 werd de bewerking der
secundaie triangulatie voor geheel Java beëindigd , zvodat
kon worden overgegaan tot het afleiden uit de triangulatie
van de zoogenoemde geodesische lengten en breedten en
van do azimuthen der hoekpunten, terwijl ook werd aangevat het kritisch onderzoek van de sterrekundig bepaalde
breedten en a z i m u t h e n , ter latere vergelijking met de
geodesisch gedane bepalingen. Naarmate men met het

De opnemingen van den topographischen dienst werden
gedurende 1888 onverpoosd voortgezet. Door de twee ter
Sumatra's Westkust bescheiden opnemingsbrigades (verg.
vorig verslag blz. 45) werd in dat jaar eene oppervlakte
van 1333 K. M'. op de schaal van 1:20 000 opgemeten,
terwijl de twee andere brigades in de residentie Westerafdeeling van Borneo de aanzienlijke oppervlakte van
14 820 K. M=. op de schaal van 1 : 200 000 opnamen. Onder
laatstgenoemde oppervlakte is ook begrepen die van de
hoofdplaats Sintang en omstreken, gemeten op de schaal
van 1 : 20 000 , en van 's Gouvernements rechtstreeksch
grondgebied te Sintatg op de schaal van 1 : 5000.
Het net van astronomisch bepaalde plaatsen in laatstgemeld gewest werd in 1888 door den chef van het opnemingspersoneel aldaar uitgebreid met 19 p u n t e n , waarvan
de berekeuing is afgeloopen en de ligging door steenen
pilaren is verzekerd. Voltooid werden de metingen vau de
grenzen tusschen het landschap Sambas en de landschappen Landak , Tajan en S a n g g o u , tusschen Sanggou en
Tajan en Landak en tusschen Soehait en Salimbou, Piassa
en Djongkong.
De triangulatie-brigade van den topographischen dienst,
die op Sumatra te werk is gesteld, bleef in 1888 hare
werkzaamheden nog bepalen tot het gouvernement S u matra's W e s t k u s t , doch reeds was men daar bij het einde
des juars zoover gevorderd dat eene beslissing uoodig werd
omtrent de voortzetting der driehoeksmeting buiten de
grenzen van het gewest. *) Omtrent de gedurende 1888

uitgebreid, dat is in de richting van en over de afdeelingcn Labncan
Batoe en Assahan der residentie Oostkust van Sumatra, waarb(j in
hoofdzaak de loop der Panci- en Bila-riviercn is te volgen.

') Deze nieuwe versterkingen werden beide nog in het najaar
van 1888 betrokken.
•) BK gouveraementsbcslait dd. 8 April 1889 n'. 23 is bepaald
dat het driehoeksnet van Sumatra's Westkust oostwaarts zal worden

*) Van diens vervolg op de in 1875 en 1878 verschenen gedeelten
van het werk „Die ïriangulation von Java" (zie het verslag van
1879, blz. C7, noot 2) is reeds een groot gedeelte in handschrift
gereed.

») Wat de Battaklanden en het eiland Nias betreft, tot welke
streken de opnemingsbrigades, bjj eene geregelde voortzetting van hare
werkzaamheden, nog in vele jaren niet zullen gevorderd zjjn , is
onze topographische kennis in de laatste jaren reeds veel vermeerderd
door partieele vluchtige opnemingen tydens dienst- of bezoekrcizen
van ambtenaren of bfj gelegenheid van militaire tochten. Om alvast
in de behoefte aan eene vry deugdelijke kaart der bewuste landstreken te voorzien, heeft de gouverneur van Sumatra's Westkust
de verschillende van lieverlede bij hem ingekomen gegevens tot een
geheel doen samenstellen, en dit aan alle betrokkeu ambtenaren
ter verbetering of aanvulling doen toekomen. Ingevolge eene rcgeeringsmachtiging van April jl. zal deze kaart, op dezelfde ruime
schaal ( 1 : 200 000) als waarop zjj vervaardigd is, b(j het topographisch bureau te Batavia worden op steen gebracht en in kleuren
gedrukt, zoowel ter verstrekking aan civiele en militaire autoriteiten
en ten dienste der scholen , als ter vcrkrügbaarstclling voor het publiek.
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definitief vaststellen van de lengten en breedten van tl
de hoekpunten van één of meer gewesten gereed komt,
wordt de Indische Regeering met de verkregen uitkomsten
in wetenschap gesteld , waarbij eene geleidelijke volgorde
der gewesten is aangenomen in de richting van west naar
oost. Met de toezending der bedoelde gegevens is in Mei jl.
een aanvang gemaakt voor zooveel bel rvft Bantam .Batavia
en Krawang Bij bet topographisch bureau te Batavia zal
nu gelegenheid ontstaan om de samenstelling ter hand te
nemen van eene aaneensluitende kaart van Java en
Madura, berustende op een gemeenschappelijk projectievlak. De achtereenvolgens verschenen residentiekaarten
(schaal 1:100 000), voor zoover zij op eeue projectie berusten , vormen namelijk geen aansluitend geheel, daar voor
elke residentie een eigen projectievlak is aangenomen ').
Van de bij gemeld bureau in bewerking1 zijnde kaarten
kwamen gedurende 1888 gereed eD 2agen te Batavia het licht:
in photo-lithographie: 1°. eene kaart van Batavia en
Meester-Cornelis met omstreken (1 : 20 000); 2°. een verbeterde herdruk van de detailkaart der residentie Batavia
(1:20 000); zoomede 3"". de detailkaarten van eenige in de
Westerafdeeling van Borneo gelegen plaatsen met hare
omstreken , namelijk Sambas, Mandhor, Bengkaijang en
Sintang (1 : 20 000);
in photc-lithographie met kleurendruk: 1°. eene kaart
van een gedeelte der residentie Batavia, zich uitstrekkende
van Tangerang tot Bekassi en van de kust tot Paroeng en
Depok (1 : 50 000); 2'. vijf kaarten van 's Gouvernements
rechtstreeksch gebied op eenige plaatsen in de Westerafdeeling van Borneo , namelijk te Sambas , Tajan , Pamangkat, Sintang en Ngabang (1 :5000).
Ten gebruike bij de in Augustus 1888 in Midden-Java
door een deel van bet veldleger gehouden groote manoeuvres werd verder nog vervaardigd eene kaart (1: 20 000)
van Grabag en omstreken (residentie Kadoe).
Ter zake van verkochte kaarten werd in 1888 bij den
topographischen dienst ontvangen f 3948, terwijl de waarde
van kosteloos of tegen regulaiisatie verstrekte kaarten
f 3G26, en van op bestelling afgeleverd lithographisch
drukwerk (zie Indisch Staatsblad 1873 n°. 22) p. m. f 13 900
bedroeg. Over 1<S87 waren die sommen f 4483, f 7482 en
ruim f 21 000. Aan retributie voor bet nemen van kopieën
van kaarten werd , evenals in 1887 , niets geïnd.
Alleen uit de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo kwamen in 1888 bij het topographisch bureau te
Batavia topographische gegevens in , verzameld door ambtenaren van liet binnen landsch bestuur (zie Bij blad op het
Indisch Staatsblad n°. 4'J56). Die gegevens betroffen de
Kahaijan- en Kapoeas-rivieren, het district Boven-Kapoeas ,
zoomede de Doesoen- of Barito-rivier van kampong Melawahan tot de grens van Midden- en Boven-Doesoeu.
§ 5. Krijgsterrichtingen.
Behalve in Atjeh en onderhoorigheden werd in het tijdvak , waarover dit verslag loopt, een werkdadig optreden
der landmacht ook gevorderd tot beteugeling van de
onlusten te Tjilegon in Bantam. Om niet in herhalingen
te vervallen, moge men voor bijzonderheden dienaangaande
verwijzen naar de med"deelingen die omtrent de gebeurtenissen in beide gewesten voorkomen in hoofdstuk C van
dit verslag.
Verder was het optreden noodig van kleinere troepengedeelten uit de garnizoenen van Soerakarta, Makasser
en Amboina, en wel tot fnuiking der oproerige planner,
van eenige te Srikaton (in Soerakarta nabij de grens vau
Madioen) verzamelde geestdrijvers, tot beteugeling van
eenige ongeregeldheden te Leijang Leijang in de afdeeliug
Noorderdistricten op Celebes, en tot herstel van de orde
in de Ambonsche negorij Toelehoe, waar een deel der

bewoners tot wederspanuigheid dreigde over te slaan. Over
deze verschillende voorvallen is mede in het aangehaalde
hoofdstuk C reeds het noodige gezegd.
§ 6. Korpsen niet rechtstreeks tot het leger
behoo rende.
Schutterijen. Ten einde te gemoet te komen aan eene
menigmaal door de schutterijraden gevoelde behoefte,
werd bij ordonnantie van 28 September 1888 (Indisch
Staatsblad n°.160i) aan de binnen den schutterplichtigen
leeftijd vallende Europeanen in gewesten waar één of meer
schutterijen bestaan, onder bedreiging van boete, de verplichting opgelegd tot eigen aangifte binnen zekeren
termijn na hunne vestiging binnen het gewest of na bet
tijdstip waarop zij den schutterplichtigen leeftijd bereiken.
In het nieuwe reglement voor de schutterijen in de
residentie Amboina (Indisch Staatsblad 1886 n°. 136) werden
in October 1888 (Indisch Staatsblad n°. 165) eenige door
de ondervinding wenschelijk gebleken wijzigingen gebracht.
Bij de schutterijen in laatstgenoemde residentie, zoomede
bij die te Meuado en Teruate, behooren ook zoogenaamde
inlandscne burgers tot de ingelijfden; in de overige gewesten bestaan de schutterijen uitsluitend uit personen van
"vVestersche afkomst.
Het volgende staatje doet zien op welke plaatsen op en
buiten Java schutterijen zijn ingesteld, en hoe sterk die
korpsen waren bij het einde der jaren 1887 en 1888.
31 Dec. 1887.
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cieren.
en
cieren.
en
minderen.
minderen.

.
.
.
.

31

o)

13

b,

22 ' *
3

811
300
130
77
139

30
13
28
4
3

96

7

80

85
337

5
7

95
328

622
242
37
37
113
17
197

f) 10
5
1
1
5
7

661
<f) 242
27
36
98
17
»
203

3540

130

3838

Padang
Makasser.
Menado
Gorontalo.
Amboina .
Saparoea .
Hila
Kajeli
Neira
Aij
lernate

. . .
. . .
. . .
. . .

Totalen.

31 Dec. 1888.

5
d) lü

4

«)

/)20

ft]
135

ft]

')

8S0
297
661
71
142

«)
*)
e)

f)

*) 1

f)

a) Zonder het korps muzikanten en de tamboers (deze lantsten inlanders).
i) Vermoedelijk zonder de tamboers.
c) Zonder do tamboers (inlanders).
d) Bij gemis aan latere opgaven zijn die van uit. 1886 behouden.
t) Nog niet opgericht.
f) Hieronder ook artillerie-schutterij (op uit. 1887 i officieren en 74
minderen en op uit. 1888 3 officiereu en 75 minderen). Onder de ingedeelden bij de infanterie schutterij waren er velen slechts met pieken
bewapend, zoogenaamde piekeniers (op genoemde tijdstippen achtereenvolgens 268 en 314).
g) Hieronder 100 piekeniers.
h) Gedetacheerd van de schutterij op Neira en niet in de voor die
plaats opgegeven sterkte begrepen.

Pradjoerite. Op de gewestelijke hoofdplaats Poerwcredjo
(residentie Bagelen) en op de afdeelingshoofdplaats Malang
(residentie Pasoeroean) werd het detachement pradjoerits
ingetrokken, omdat, nu het overbrengen van gevangenen
en gelden van beide plaatsen per spoorweg kon geschieden ,
het geleide van pradjoerits niet meer noodig kon worden
') Daar in April jl. de residcntickaart van Bezoeki het licht heeft geacht, terwijl voor de wachten die zij tot nogtoe op beide
gezien, moeten nu nog alleen die van Bantam en de Preanger Regent- plaatsen betrokken evengoed kon worden volstaan met
schappen verschijnen. Aan het manuscript der residentiekaart van gewone politieoi>passers, wier getal, in verband daarmede,
Bantam is men in Indië bozig, terwijl die van de Preanger Regentschappen hier te lande zal worden samengesteld, waartoe reeds de eene geringe uitbreiding onderging. Thans treft men nog
noodige gegevens zijn toegezonden aan de Topographische Inrichting op 56 plaatsen van Java detachementen pradjoerits aan,
van het Ministerie van Oorlog. Bjj voortduring wordt die inrichting waarvan de gezamenlijke sterkte is bepaald op 66 serook op de hoogte gehouden van de wijzigingen of verbeteringen die geanten, 161 korporaals, 56 tamboers en 1767 pradjoerits,
de vroeger verschenen residentiekaarten behoeven, ter benuttiging te zamen 2050 inlanders, ongerekend de bij elk detachebjj eene tweede of derde oplage. Voor eene nieuwe uitgave komen
thans het eerst in aanmerking de bijna uitverkochte kaarten van ment geplaatste Europeesche commandant, tevens instrucSamarang, Kediri, Krawang, Kadoe en Bagelen.
teur. Deze Europeanen, ten getale van 57 (omdat er bij

[5.
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hot detachement op he, eiland liuweau twee z.iju), zijn uit
het lager afkomstige onderofficieren. In het volgende
staatj • vindt inon opgegeven hoeveel — en waar — Lij Let
einde vau 1888 pre ijoerits In dienst waren.

Krawang. . .
Preaiiger Re
gentschappen.
Cheribon.

.

.

en sterkte der detaeheineuten.

.
.
.

Keniba ng

.

.

Soerabaüa

.

.

Fasoerocan . .
Banj M o m . .

Per transport

gewest.
40

* Baiidoiig (44), Tjiandjoer (51), Garoet (30i, Soeinedang (63) en Manondjaija (30)
* Cheribon (45), Indram.iijoe (34), Madjalengka (34), TjianiU (31)enKoe-

224

.

Kadoe. .
Hadioen .

.
.

.
.

Kcdiri.

.

.

.

.

1477

Koctoardjo (36), Keboemen (29), Karnng-anjar (2'J) en Wonosobo (38) .
* Magelung (67) en Tenianggocng (33)
* Madioen (46) , Ngawi (25) , Gendingan (23), Ponorogo (30) en Patji-

.

132
100
168

* Kediri (40), Toeloeng-agoeng (40),
Trenggalek (24), Ngaiidjoek (24) en
Blitar (40)

168

159
116

b)

LijJwacktcii-dragoniUrs
en legioenen in Soeraharta en
Djokjokarta,
zoomede oarissaus op Madura.
Zooals uit
understnnml overzicht Llijlct, waren van de Lierbedoelde
korpsen alleen ds hnrissans niet voltallig. Er is echter
eene reorganisatie der barissans ophanden, welke ten doel
heeft die korpsen op eene kleinere sterkte te brengen,
dech de militaire waarde er van te verhoogen.

193
95

1477

.

Sterkte op 31 December

Formatie
op 31 December
1887 en 1888.

Wapens,
K O K l ' S E N.

2045

a) De met een * aangeduide plaatsen zjjn gewestelijke hoofdplaatsen ; al de andere plaatsen züu afJeeliugs hoofdplaatsen, behalve
Karimon Djawa (eiland bi'hoorendc tot de residentie Japara) en Gendiugan (districtshooldplaats in de residentie Madioen).
b) B\j het einde vau 1888 ontbraken in 't geheel slechts 5 pradjoerits, namelijk 1 te Poerwodadi (Saniarang) en 4 te Pasoeroean.

213
.

.

Totale sterkte
100
90
b) 82

* Pekalongan (65) en Batang (25). .
Kendal (40) en Poerwodadi (42) . .
* Patii (57), Japara (43), Koedoes (17),
Joana (17) en Karinion Djawa (25)
* Kembaug (29), Toeban (29), Bodjoncgoro (29) en Blora (29) . . . .
Grissee (47), Modjokerto (31), Sidoardjo
(31), Sidaijoc (24), Lamongan (24)
en Sangkapoera op Baweau (36) .
* Pasoeroean (71) en Bangil (24) . .
* Banjoemas (40), Tjilatjap (83), Poerwokerto (30), Poerboliuggo (30) en

Transportecren

Bagelen .

165

* Tagal (52), Panialang (24) en BrePekalongan.
Samarang .
Japara . .

en sterkte der detachementen.

Totale

Standplaatsen
GEWESTEN.

Totale
sterkte
per
gewest.

Standplaatsen
GEWESTEN.

enz.

Offi

Min

cieren. deren.

1887.

Paar- ' Offiden.

1888.

Min

Paar

eieren. deren. den.

Offi

Min

cieren. deren.

Paar
den.

:
1
1

49
49

40
40

1
1

45
44

26
40

1
1

44
49

35
40

.

2

98

80

2

89

60

2

93

75

Staf.
Infanterie.
Cavalerie.
Artillerie. 0)
Depot, <•)
Muzikanten.

•)■

4
2
60
50

4
26
4
4

9

?
?
V
?

Cavalerie,
ld.
Totaal

Legioen van pangeran PRANG WEDOKO (Soerakarta)
(uitsluitend bestaande uit inlanders).

Totaal

\
Legioen van pangeran PAKOE AI.AM (Djokjokarta)
(uitsluitend bestaande uit inlanders).

,

.

Staf.
Infanterie.
Cavalerie.
Totaal

„
— .
t Pamakassan
Banssans op Madura
,Wn„k„lhn
(uitsluitend inlanders): \ S u u l * n a p .

. . . . . . .

.

Infanterie.
ld.
ld.
Totaal

.

n
n

041
72
07
10
20

39

810

26
4
4

d)3
18
1

40.'.

22

430

10
29
24

250
1010
847

63

2113

j

n

?
60
50

5
20
4
4

■

n
rt

■
641
72
67
10
27

i»

Tt

n

71

041
72
67
10
27

110

38

817

?

39

817

?

?

3
15
1

n

?

405
25

n

405
25

n

f

3
15
1

19

430

?

19

430

9

■

10
28
24

206
921
553

n
n
n

9
27
24

214
808
541

n
n

■

02

1080

n

00

1023

n

25
9

n

1

n

f
?

ft

1

a) Hieronder 2 officieren van administratie (1 majoor-intendant en 1 eerste-luitenant-kwartierniecster).
b) De artillerie bestaat uit eene halve lichte veldbatterjj van 7 c.M.
e) 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.
In afwachting van de hooger Ledoelde reorganisatie der
Madureesche Larissans zijn in Augustus 1888, voorloopig
Lij wijze van tijdelijken maatregel, de officieren der barissan-

korpsen in de vroegere panembahanschappeu Baugkallan
en S u m a n a p , die nog altijd, evenals onder het bestuur
der panembahatis, ia bezoldiging verre ten achter stonden
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bij hunne ranggenooten in de afleoling Pamakassan, in
bet genot gesteld van dezelfde inkomsten als deze laatsten ,
welke lotsverbetering hun bij het tot stand komen van
de reorganisatie voor goed zal ten deel vallen.
De cavalerie van het legioen van P B A M

WKDONO zag

zich in üctober 1888 geroepen om, in vereeniging met
een deel der lijfwacht-dragonders te Soerakarta en een
detachement Amboineezen uit het garnizoen dier hoofdplaats, werkdadig o]) te treden tegen eeue bende gewapende
geestdrijvers die, met oproerige plannen, een onbewoond
lustverblijf van genoemden prins, op eenige uren afstands
van de hoofdplaats te Srikaton gelegen, in bezit liadden
genomen. Uitvoerige bijzonderheden omtrent dit voorval,
waarbij aan de zijde der kwaadwilligen eenige dooden
vielen, vindt men in de Javasche Courant van 16 0ctober
en 23 November 1888.
§ 7. Koninklijk koloniaal militair Invalideuhuis op
Bronbeek.
In het afgeloopen jaar werden in het invalideuhuis 54
oud-müitairen opgenomen. Daarentegen werden uit de
sterkte afgevoerd 76 verpleegden , waaronder 59 op verzoek,
16 wegens overlijden en 1 die wegens wangedrag ontslagen
werd. Op 31 December 1888 waren dientengevolge nog in
het gesticht aanwezig 167 invaliden , tegen 189 bij het einde
van 1887. (In 't vorig verslag werd voor dit laatste getal
ten onrechte opgegeven 191; er waren namelijk in 1887
niet 6 2 , maar 64 man uit de sterkte afgevoerd.) Onderde
bedoelde 167 invaliden, bestaande uit 51 gegradueerden
en 116 soldaten, waren van de landmacht in West-Indië
afkomstig 2 gegradueerden en 8 minderen. Gerekend over
het geheele jaar huisvestte het gesticht gemiddeld in 1887
190 en in 1888 171 invaliden per dag. In de infirmerie
werden bij het einde van elk kwartaal van 1888 verpleegd
achtereenvolgens 24, 16, 16 en 19 zieken.
Volgens voorloopige opgaven is in 1888 ten behoeve
van het gesticht uitgegeven f 6 9 200, tegen f 7 1 8 1 5
(volgens verbeterde opgaven) in 1887, doch vermits de
aan het gesticht ten bate komende gagementen der verpleegden in laatstgemeld jaar een bedrag vertegenwoordigden van f 24 453 en in 1888 van f 22115, zijn de
werkelijke kosten slechts te staan gekomen achtereenvolgens
op f 47 362 en f 47 085.

I. Zeemacht.
Vermits de bestaande organieke regeling nopens de grondslagen waarnaar de kosten der in Nederlaudsch-Indiö dienstdoende zeemacht deels ten laste van de Indische geldmiddelen , deels ten laste van de Nederlandsche Staatsbegrooting
zijn te brengen (zie het Koninklijk besluit van 16 November
1866 n*. 80 in Indisch Staatsblad 1867 n». 50) in de toepassing tot bezwaren aanleiding geeft, is door den Koning
bij besluit dd. 31 Juli 1889 n». 27 (Staatscourant van 7
Augustus jl.) eene commissie samengeroepen om der Regeering te dienen van voorlichting nopens de in die regeling te brengen wijzigingen , zoomede nopens de vraag of
en in welk opzicht zou behooren te worden teruggekomen
op de tot dusver aangenomen drieledige onderscheiding der
bedoelde zeemacht in een Nederlandseh auxiliair eskader,
eene Indische militaire marine en eene Indische gouvernementsmarine.
§ 1. Algemeen beheer.
In de organisatie van het departement der marine kwam
in Februari 1889 (Indisch Staatsblad n°. 50) deze wijziging , dat bij de afdeeling » materieel" de plaats van een
der daarbij gedetacheerde zeeofücieren werd ingenomen
door een ingenieur voor het vak van scheepsbouw. In velband met dezen maatregel — ncodig geworden omdat de
vlootvoogd door de opheffing vau het marine-etablissement
op Onrust geen adviseur op scheepsbouwkundig en stoomwerktuigkundig gebied meer in zijne nabijheid had — werd
het korps ingenieurs van scheepsbouw vau 5 op 6 gebracht.
§ 2. Oorlogsmurinc.
a. P e r s o n e e l .
Terwijl de formatie van het personeel der in NederlandschIndië aanwezige oorlogsmarine op uit. 18.88 nagenoeg geen
rwtchü opleverde met die op uit. 1887 — zij bc Iroeg op
beide tijdstippen 2592 Europeanen en op het laatstgenoemde 949, op het eerstgenoemde 947 inlanders —waren
aanwezig op uit. 18S8 2453 Europeanen en 970 inlanders, tegen respectievelijk 2595 en 1002 op uit. 18S7.
Het volgende staatje bevat omtrent deze cijfers eene
nadere specificatie.

Bemanning der in dienst zijnde
schepen op 31 D eceinber 1887. a)
Aantal
OMSCHRIJVING.

Aantal

Formatie.

Formatie.

Sterkte.

schepen.

T e zamcn. . .
Personeel aan w a l (voor zooveel
daarop by de formatie is gerc-

Inlanders.

1553
1021
2574

Europeanen.

758
244
1002

17
e) 2595

1002

947

r

947
3539

Uovenstaandc opgaven z[jn te
specificeeren als v o l g t :
in de wateren van Noordelijk

Europeanen.

Inlanders.

22
4

1555
1021

26

2576

689
2G0
949

10
,/) 2 5 9 2

949

V

„

Europeanen.
1527
911
2438

732
238
970

15
./) 2453

970

3541

3597

Inlanders.

»
3423

•
5

voor speciale L waelitschepen
diensten
c opneiningsvaarbestemd: (
tuigen . . .
T e zainen. . .

Inlanders.

1618
MO
2578

687
200

18
r) 2592

elders gestationneerd
gebezigd voor diensten niet tot
eenig station behoorende . .
in reparatie (zonder uit de sterkte

Sterkte.

schepen.
Europeanen.

22
4
20_

Bemanning der i n d i e n s t zijnde
scheiien op 31 December 1888. a)

71

407
470

145
189

385
481

132
194

o :

998

263

979

3
o

386
244

125
71

337
340

3

63
2574
18

154

26

2592

|

950
121

314
50

937
116

247

6

758

213

711

208

117
160

3
2

459
225

149
09

280
337

110
152

3
26

63

154
949

153
970

ff

67
2438
15

949

2453

56

152
1002

n

2578
17

947

2595

1002

3.r 3 9

ff

M97

•

10
2

l)

2570
16
2592
3541

1
3423

299
48

970

o) Wat de formatie betreft, is geen rekening gehouden met de verhooging daarvan (ad 10 pet.) die onder de benaming vau „ bovenHandelingen do- Staten-Generaal. Bijlageu. 1889-1890.
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rol" is toegestaan; tcrw[)l onder de tlerkle, evenals vroeger, zi)n medegerekcnd de officieren en minderen die in de hospitalen waren opgenomen.
b) Bovendien waren nog aan wal gedetacheerd — in functiën waarop bü de formatie niet was gerekend — op 31 December 1887
8 officieren en 14 Europeesche minderen, en op 31 December 1888 3 officieren en 8 Europceschc minderen. Dit personeel is be
grepen ouder de bcmannings-sterktc voor de schepen uitgetrokken.
e) Onder het cyfer der Europeanen op 31 Decembe* 1887 telden van het korps mariniers: wat de formatie betreft, 7 officieren en 469
onderofficieren en minderen, en wat de sterkte aangaat, 6 officieren en 482 onderofficieren en minderen.
d) Onder het cyier der Europeanen op 31 December 1888 telden van het korps mariniers: wat de formatie betreft, 7 officieren en 375
onderofficieren en minderen, en wat de sterkte aangaat, 6 officieren en 477 onderofficieren en minderen.
«) Hieronder 5 bodems die slechts tydelyk op de Noordkust van Atjeh dienst deden.
Voor elk van de laatstelijk in dienst zijnde 26 schepen
in het bijzonder vindt men de formatie en de sterkte der
bemanning aangegeven in bijlage F hierachter.
De gemiddelde sterkte van het personeel <Ier oorlogsvloot
over 1888 beliep 231 officieren, benevens2353 Europeesche
en 974 inlandsche onderofficieren en mindere schepelingen,
in 't geheel derhalve 3558 koppen, tegen 3531 over 1887.
Het volgend overzicht vermeldt de aanvulling en de ver
liezen , welke het personeel gedurende 1888 onderging.
EUROPEANEN.

INLANDERS

(onderoffi
Onderoffi cieren
Officieren. cieren en en min
minderen. deren).
Aanvulling.
Aangebracht uit Nederland:
per oorlogsstoouischip Van Galen.
„
Zilveren Kruis.
B
Te zamen

.

.

.

Teruggekeerde gedeserteerden of ver-

27
26
41
04

239
218
225
682

. . .

1

n

«

149
16

7 77

165.

Verliezen.
Teruggekeerd naar Nederland:
per oorlogsstoomschip Van Galen .
Te zamen

.

.

.

12
80

243
522

92
2
2
n

765
6
52

99
37
61

JÏ

9 19

197

Ten einde het scheepsleven voor de inlandsche opvarenden
aanlokkelijker te maken, is o n l a n g s , krachtens het met
1 J u n i 1889 in -werking getreden gouvernementsbesluit
dd. 4 Juli 1888 n°. 1 0 , wijziging gebracht in de voor
dat personeel bestaande voedingstarieven , zoowel wat de

schafting in zee als wat de schafting ter reedo betreft. De
wijzigingen, die geen vermeerdering van uitgaven vorderen,
bestaan hoofdzakelijk in de vermindering van de rantsoenen
gezouten vleesch en gedroogde visch , tegen verstrekking
van geconserveerd Australisch vleesch , het wegvallen der
erwten en boonen, snertgroenten en gezouten eieren , en
de invoering van niet uitdrukkelijk omschreven rantsoenen
toespijzen, zoodat het den commandanten der schepen zal
vrijstaan o m , binnen de grenzen van het daarvoor toege
staan bedrag van 6 cent per man en per d a g , zoodanige
artikelen te verstrekken als plaatselijk het best verkrijg
baar zijn en het meest in den smaak der schepelingen
vallen. Eerst in 't laatst van 1890, dat is nadat eene
ondervinding van anderhalf jaar over de werking van de
nieuwe regeling uitspraak zal hebben gedaan , zal beslist
worden of zij voorgoed zal worden ingevoerd. W a t de
zeescnafting betreft, is de nieuwe regeling in de plaats
gekomen van eene andere j roefregeling , namelijk van die
welke blijkens het vorig verslag (blz. 50) tot 31 Decem
ber 1888 zou van kracht blijven, doch inmiddels (gouver
nementsbesluit dd. 30 November 1888 n°. 15) nog tot
31 Mei 1889 was gehandhaafd gebleven.
Bij Koninklijk besluit dd. 26 Augustus 1888 n°. 20
werd het tarief van levensmiddelen voor de zieken aan
boord van de schepen der oorlogsmarine aangevuld met
de verstrekking van gecomprimeerde melksoorten, voor
namelijk ook tot bestrijding van de berriberri.
De gezondheidstoestand op de vloot was in het afgeloopen
jaar minder gunstig dan in 1887. Ofschoon de berriberri
op geen (!er schepen epidemisch is opgetreden , was het
aantal lijders aan die ziekte, en daardoor ook het aantal
afgekeurden en overledenen, belangrijk grooter dan in
laatstgemeld jaar. Ook eischte de cholera, waarvan de
schepen in 1887 geheel bevrijd waren gebleven, vooral ter
reede Soerabaija en te Tandjong Priok , verscheidene offers.
Het aantal lijders aan malaria-ziekten le\erde weinig
verschil op met dat van 1887. De equipages der oorlogs
schepen, die in de haven Tandjong Priok verblijf hielden,
ondervonden daarvan geen nadeelige gevolgen.
Statistische opgaven nopens het aantal zieken aan boord
gedurende 1888 zijn nog niet ontvangen '). Slechts is over
gemeld jaar de volgende opgaaf verstrekt betreffende de
oorzaken van afkeuring en overlijden, waarbij, ter verge
lijking, de cijfers van 1887 worden herhaald.
1887.

ZIEKTEVORMEN,

ENZ.

Europeanen.
Afge
keurd, a)

Berriberri b) . . .
Cholera
Malaria-ziekten . .
Sporadische ziekten
Chirurgische ziekten.
Oogziekten . . . .
Venerische ziekten .
Gesneuveld
Gestorven aan verwondingen
Omgekomen door verdrinking, zelfmoord of onbe
kende redenen
Totalen . . .

Over
leden.

17

1888.

Afge
keurd.

Over
leden.

56

12
n
r*
3
r

n

n

50
19
5
1
103

4
12

16

Europeanen.

Inlanders.

5
2
4
1
68

15

Afge
keurd, a)

Inlanders.

Over
leden.

30
38
6
117
13
4
1
171

50

Afge
keurd.

Over
leden

74
6

29
2
1
4

83

36

83

37

»

1

n
i

103

25

68

i
17

171

54

«) Voor zooveel de Europeanen betreft, heeft men hieronder te verstaan hen die tot herstel van gezondheid naar Nederland terugkeerden.
b) Door berriberri werden in 1888 aangetast 69 Europeesche en 222 inlandsche schepelingen, tegen 32 en 192 in 1887.
■) In de driemaandeiyksche sterktcstatcn van het personeel der Januari 77 , op 1 April 134, op 1 Juli 136, op 1 Octobcr 110 en
oorlogsmarine over 1888 vindt men aangeteekend dat zich van de op 1 Januari 1889 140 man. Omtrent de inlandsche opvarenden
op de vloot dienende Europeanen in de hospitalen bevonden: op 1 ontbreekt c'crgeiykc opgaaf.
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O p g a v e n n o p e n s de in 1 8 8 7 en d e vier v o o r a f g e g a n e j a r e n o p de o o r l o g s s c h e p e n g e n e e s k u n d i g b e h a n d e l d e z i e k e n
v i n d t m e n in den v o l g e n d e n s t a a t .
Daarvan:
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boord
der
handeling
(volgens van het de sterk- lommen
oorlogsherer:
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handeling
enz.
6.
9.
7.
8.
10.
5.
11.
13.
12.
1883
1884
1885
1886
1887

92
128
92
146
170

539G
5280
6084
5938
4852

3900
4179
4641
4529
3982

5488
5414
6176
6084
6022

1836
1860
24
1883
1976
37
2012
1884
2075
2103
1885
28
1886
52
2086
2138
1887
1645
1694
48
o) Hieronder ook gesneuvelden elders

1440
1131
1366
1372

858

445
459
579
761
399
dan aan boord

1368
1516
1465
1319
1258

Europeanen.
20
20
128 H
81
12
92
11
23
146
33
13
170
16
14
168 II
11
Inlanders.
10
37 |
15
9
28
22
7
52
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9
49 U
37
7
30
10
en zjj die overleden terwijl zü met

2783
2672
2524
2C71
2591
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6084
6938
4852
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187

Pere.entngewijM verhouding
tot de
sterkte.
14.

1.84
0.89
2.21
1.08
0.978

51
23
66
29
25

170
25
182
31
204
62
900
232
46
942
175
17
particuliere schepen werden vervoerd.
1082
1085
1015

2.31
2.85
5.12
5.11
1.80

1836
1975
2075
2086
1645

N a n r de z i e k t e v o r m e n w a r e n de lijders t e verdeelen a l s v o l g t :
EUROPEANEN.
BEHANDELD

INLANDERS.

WEGENS:

Endemische ziekten. . . .
Sporadische ziekten. . . .
Epidemische ziekten. . . .
Verwondingen of accidenten.
Chirurgische ziekten . . .
Oogziekten
Venerische ziekten
. . . .
Koortsvrije huidziekten . .
Totalen. .

1883.

1884.

1885.

1880.

1887.

3036
79
575
587
149
893
77

1893
1050
7
592
616
125
925
78

2044
1292
49
622
729

1588
910
4
691
589
92
865

5396

5286

2169
1087
14
650
662
164
1006
_186_
5938"

136

1083
129
6084

T e n d i e n s t e v a n de z e e m a c h t en zoo n o o d i g ook v a n
andere wellicht op J a v a a a n k o m e n d e geïnfecteerde schepen
w o r d t t e T a n d j o n g P r i o k ( B a t a v i a ) , in de nabijheid van
h e t a l d a a r a a n w e z i g e h o s p i t a a l t j e voor b e s m e t t e l i j k e z i e k t e n ,
zoomede te Soerabaija o p h e t m a r i n e - e t a b l i s s e m e n t een
o n t s m e t t i n g s o v e n m e t daarbij behoorend g e b o u w t j e o p g e r i c h t . T o t liet m a k e n van die g e b o u w t j e s is in A u g u s t u s
1 8 8 8 m a c h t i g i n g v e r l e e n d , terwijl d e beide o v e n s (stelsel

DE

1888.

Indisch

1889.

2
4
11

2
4
11

1880.

1887.

897
252
6
175
186
82
360
17_
l'.i 5

1037
258
5
217
163
98
270
27
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218
69
163
164
123
305
40

020
204
44
205
140
103
288
41
1G45

2075

Materieel.

Sterkte
en toestand.
D e s a m e n s t e l l i n g v a n de o o r l o g s vloot bij h e t einde v a n 1888 blijkt ui!.de reeds a a n g e h a a l d e
bijlage F . E e n b e k n o p t e r o v e r z i c h t , a a n w i j z e n d e zoowel de
b e p a a l d e actieve s t e r k t e voor 1888 en 188'J, a l s de a a n w e z i g e s t e r k t e o p 1 A p r i l van e l k dier j a r e n , v o l g t h i e r o n d e r .
Aanwezige oorlogsbodems, enz.
op 1 April 1888.
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sta- Bij het
tions, of marine
andere etadien- blissesten ment
g e - vertoebezigd. vende.
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1
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3
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1
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1
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2
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J O N G H & C°.) in F e b r u a r i j l . v a n hier zijn v e r z o n d e n .

In dienst.
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Sindoro en Soembing (reeds van November 1886 en Maart 1887
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n
af tijdelijk uit de sterkte afgevoerd; na afloop der herstellingen,
waarbij nieuwe ketels werden ingezet, zijn beide schepen in October
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stellingen te ondergaan en zou in het najaar van 1889 weder voor
b) l'uiiiKiniii (in Mei 1888 kwam deze bodem weder voor den den dienst gereed zijn).
dienst gereed).
f) Sindoro en Soembing (beide schepen, reeds genoemd In noot a,
e) llenkn lm rn i„ hm,/ (beide schepen werden respectievelijk op waren sedert October 1888 in conservatie).
15 Juni en 16 October 1888 weder in de sterkte opgenomen).
g) Batavia en llamla (van 15 Juni en 28 September 1888 af tijdciyk
</) KIIIIIIHI itir Sfilvrlnnili-n (WM sedert 16 October 1887 te Soerabajjauit de sterkte afgevoerd ; de llataria zou in 't najaar van 1889 weder
om belangrijke herstellingen te onderdaan).
voor den dienst gered z(]n).
h) Cerberus (in Februari 1889 in Indië aangekomen),
Annleekciiiiiiieii betreljende de opgaven van 1 4;)n7 1889.
i) Koning der ,\'eJerlun<len (reeds genoemd in noot d, zou in Apri
«) Meia/ii (was sedert 16 September 1888 te Soerabaija om lier- 1889 weder voor den dienst gereed z(jn).
1K8M in POnMITfttiA L'elloinen).

Gedurende het tijdvak vau 1 April 1888 tot 31 Maart
188!) bleef het auxiliair eskader uit dezelfde oorlogsbodems
bestaan , waarvan in het vorig verslag werd melding ge
mankt. Het Indisch eskader werd versterkt met de in
Februari jl. uit Nederland aaugekomen torpedoboot Cerberus.
Het getal in dienst zijnde schepen der oorlogsmarine beliep
dientengevolge, in overeenstemming met de «bepaalde
s t e r k t e " , op 31 Maart jl. 2 7 , tegen 2(5 op 1 April 1888,
van welke bodems er op elk dier tijdstippen 2 tot het
ondergaan van voorzieningen te Soerabaija bij het marineetablissement vertoefden. Tot het ondergaan van herstel
lingen van langtren duur waren tijdelijk buiten dienst (ei
telden dus niet onder de actieve sterkte van respectievelijk
2b' en 27 bodems) op 1 April 1888 4 en op 31 -Maart 1889
2 oorlogsbodems, terwijl zich op laatstgemelden datum 2
kleine raderstoomschepeu (de Soembing en de Sindoro) in
conservatie bevonden.
W a t het charter betreft, was er op 31 Maart 1889 van
de raderstoomschepen 4de klasse één minder in dienst dan de
formatie voorschreef, en daarentegen van de schroefstootnschepen 4 Ie klasse één boven het vereischte getal in dienst.
Het getal kleine stoomvaartuigen , dat blijkens het vorig
verslag (blz. 52) 24 bedroeg (het stoomjacht Satelliet, 5
stoom barkassen en 18 stoomsloepen), onderging se !ert geen
verandering. Wel ontvielen 2 stoomsloepen aan den dienst,
maar daarvoor kwamen 2 nieuwe in de plaats, die van
hier waren uitgezonden. In April jl. zijn weder twee nieuwe j
uitgezonden , namelijk die welke blijkens het vorig verslag j
(blz. ;>2| hier ie lan Ie in aanbouw waren. De in datzelfde |
verslag bedoelde twee stoom barkassen, die van spar-iurichtingen zouden worden voorzien , zijn eerst sedert kort
gereed g e k o m e n ; de eene is in J u l i , de andere in
A u g u s t u s 1889 naar Indië verzouden.
Aangaande den toestand van de schepen van het Indisch
eskader op 1 April 1889 valt het volgende aan te teekenen.
R a d e r s t oo m s e !i e p e n 2de en 4de klasse (aanwezig 7,
■waarvan 5 in dienst). Van de twee raderstoomschepen 2de
klasse ondergaat de Merapi, behoorende tot de actieve
sterkte, de noodige herstellingen te Soerabaija, ten einde , na
vau de gereedstaande nieuwe ketels te zijn voorzien, nog
een tweetal jaren als oorlogsschip dienst te kunnen doen.
De Bromo zal op het einde van 1889 de ketels opgevaren
hebben en dan de kosten niet waard zijn om als actief
oorlogsschip te worden in orde g e b r a c h t , maar wel om inge
richt te worden tot wachtschip in de plaats van de Soerabaija
(zie lager) '). Vau de 5 raderstoomschepen 4de klasse waren
er 3 in dienst {Onrust,
Oenarang en Salak), en, zooals
reeds gezegd is, 2 (de Soembing en de Sindoro, die nieuwe ketels
gekregen en de noodige herstellingen ondergaan hadden)
in conservatie. De Onrust en de Oenarang verkeerden in
goeden s t a a t , terwijl de Sulak weldra eenige voorzieningen
aan den romp zou moeten onderga:'n. (Sedert is bericht
ontvangen dat de Salak, als door de permanente keurings
commissie geen herstelling meer waard geacht zijnde, bij
een Indisch besluit dd. 2 Juli 1889 is buiten dienst gesteld.)
S c h r o e f s t oo i n s c h e p e n 41e klasse (aanwezig 1 4 ,
waarvan 12 in dienst). Tijdelijk buiten dienst waren de
Batavia en de Banda. Laatstgenoemd schip zal het best
voor de actieve sterkte behouden kunnen worden, wanneer
het voor opnemitigsvanrtuig wordt ingericht ter vervanging
van de Hydrograaf (zie lager), terwijl de Batavia , geheel
') Men heeft er eerst nog aan gedacht om een van de Nederlandsche marine over te nemen oorlogsbodem tot wachtschip te doen
in orde brengen , namelijk het tot atlossing van personeel in het
najaar van 1888 in Indie aangekomen schroefstoomschip 1ste klasse
Zilveren Kruis, welke bodem, als voor de terugreis onzeewaardig be
vonden , in December 1888 aldaar werd buiten dienst gesteld. Van
dit denkbeeld is echter afgezien omdat aan bedoeld schip, waarin
zich vervuring had geopenbaard, een te korte levensduur scheen te
moeten worden toegeschreven. (In Juli jl. is het schip te Soerabaija
publiek verkocht.)

in orde gebracht en van nieuwe ketels voorzien, in het
najaar vau 1889 weder voor den dienst gereed kan komen.
(Het schip zou eer gereed hebbeu kunnen zijn, had niet
een daarin op 8 November 1888 ontstane brand , die gelukkig
gelocaliseerd is gebleven, nog al veel schade aangericht.)
Van de 12 in dienst zijnde schroefstoonischepen 4de
klasse verkeerden er 5 (Bandjermasin,
Benkoelen,
Java,
Ceram en Flores) in goeden staat; 6 (Madura, Bali, Makasser
Sambas, Samarang en Padang) in vrij goeden staat, en
1 (Pontianak) in bruikharen staat. Ten opzichte van de
Madura,
Bali, Padang en Pontianak vindt men a a n g e teekend dat de romp in geringe mate door witte mieren
was aangetast. Op de Samarang, waar In 't laatst van
1888 deze vernielende) insecten mede waren ontdekt, was
daartegen met goed gevolg sublimaat aangew3nd. Ver
mits de witte mieren vooral greenenuout aantasten, wordt
in de laatste jaren bij het in aanbouw geven van voor
Indië bestem Ie schypen steeds voorgeschreven dat voor het
beschietwerk teakhout moet worden gebezigd. ')
Opnemingsvaartuigen.
Het schroefstoomschip
4de klasse Hydrograaf verkeerde in nog bruikharen staat.
De ketels zullen met enkele kleine herstellingen tot einde
1889 dienst kunnen doen; daarna zal het schip evenwel
geen nieuwe ketels meer waard zijn, maar — zooals reeds
gezegd — te vervangen zijn door de Banda. De schoener
brikken Blommendal en Melvill van Carnbee waren in
goeden staat.
W a c h t sc h e p e n. De korvet Gede/i (wachtschip te
Taudjong Priok) verkeerde In bruikbaren staat, doch was
sterk door witte mieren aangetast. Deze bodem heeft in
het laatst van 1888 enkele voorzieningen te Soerabaija
ondergaan en wordt geacht nog tot 1892 voor zijne b e 
stemming geschikt te zullen blijven. Het vroegere raderstoomschip 2de klasse Soerabaija (wachtschip te Soerabaija),
ofschoon mede nog bruikbaar, zal echter hoogstens tot
medio 1890 dienst kunnen blijven doen. Alsdan zal den
kelijk (zie hooger) de Bromo de plaats van de Soerabaija
innemen.
De Bromo — en evenzoo de Banda — dienen dus weldra
als actieve oorlogsschepen te worden vervangen, en het
zal wenschelijk zijn voor deze bodems van verouderd t y p e ,
die bovendien veel steenkolen verslinden, in de plaats t e
doen komen kleinere schepen, namelijk die van het in den
laatsten tijd aangenomen t y p e Ceram en Flores, welke bij
een zuinig kolenverbruik eeue snelle vaart hebben, terwijl
hun geschutvermogen niet voor dat van de Bromo en
vau de Banda behoeft onder te doen. Opdat nog dit jaar
de aanbouw zou kunnen worden ter hand genomen, is
bij de Wetgevende Macht een voorstel aauhangig gemaakt
tot verhooging der begrooting vau 1889 met VJ4 der ge
raamde kosten, die voor elk schip te stellen zijn op f 300 000.
De stalen pantserdekkorvet Sumatra (zie noot 2 hier
onder), die in den loop van het aanstaande jaar hier te
lande gereed k o m t , is bestemd om te voldoen aan den
eisch, waaraan kleinere schepen als de Ceram en de
Flores niet kunnen beantwoorden, namelijk dat er landingsdivisiën mede vervoerd kunnen worden. Bij den bouw vau
dit groote schip is teruggekeerd tot het stelsel vanor.bekleede schepen, met verlating dus van het stelsel t o e g e ast bij de drie laatstelijk voor het Indisch eskader g e ouwde schepen [Java, Ceram en Flores), die mede geheel
van ijzer of staal zijn vervaardigd, doch gedubbeld met
hout en koper, en met verlating ook van het stelsel van

E

•) De inwendige beschieting van de thans op stapel staande,
voor de Indische militaire marine bestemde, pantserdekkorvet
Sumatra (zie vorig verslag blz. 52 noot) wordt, als proef ter be
strijding van de mierenplaag, uit ijzer of staal samengesteld, doch
zulks wordt vooralsnog alleen toegepast op de niet voor bewoning
bestemde gedeelten van het schip.

Bijlage C.
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composite-bouw (ijzeren of stalen spanten en houten huid
met koper bekleed). ')
In Mei jl. is in beginsel besloten om ook c!e Indische
militaire marine geleidelijk te voorzien van bet bij do
Nederlandsche marine (en dus ook reeds op de .schepen
van het iiuxiliair eskader) ingevoerde nieuwe snelvurende
bronzen kanon van 3.7 c M . , waarmede goedkooper en
sneller gevuurd kan worden dan met het betrekkelijk zware
achteidaad-scheepsgeschut. -Met dezen maatregel wordt geen
vervanging van bestaand gesehut beoog 1, maar de ver
meerdering der bewapeni n g van de oorlogsvloot met een nieuw
(door twee en desnoods door één man te bedienen) scheepskanon. Eerst wanneer men er later toe mocht overgaan
om den nieuwen vuurmond ook voor sloepsgeschut te
bestemmen (waarvoor echter nog eerst eene geschikte sloepsaffuit zou moeten worden uitgedacht), zou het bedoelde
snelvurende kanon in de plaats komen van de thans aan
wezige bronzen 5 c.M. voorlaad-sloepskanonnen. Bij de Indi
sche begrooting voor 1890 worden gelden aangevraagd om
aanvankelijk 16 van de eerstbenoodigde 51 stuks Ie kun
nen aanschaffen. Ook wordt deze nieuwe vuurmond reeds
aanstonds opgenomen in de bewapening van de nieuwe
korvet Sumatra.
Stationneei-lnij.
In de stationneering van de schepen der
oorlogsuiarine hu '.den , g durende bet tijdvak van 1 April

1888 tot 31 Maart 1889, de volgende veranderingen
plaats.
Nadat in Februari/April 1888 eenige gedeelten van Atjeh's
westkust voor den handel waren gesloten, in verband
■waarmede het station Noordelijk Sumatra tijdelijk tot e-ne
sterkte van 7 schepen was opgevoerd, werd den 29sten
December 1888 ook overgegaan tot de sluiting van de
k u s t van Pedir. De bewaking van dit kustgeleelte werd
opgedragen aan eene tij lelijk daarvoor vereemgde scheeosrnacht van 5 oorlogsbo.iems, namelijk twee genepen van
het station Noordelijk Sumatra {Bandjermasin en Ceram),
het schroef/stoomschip 1ste klasse van Speyk van het auxiliair
eskader en de schroefstoouuchepen 4de klasse Bali en
Padaug,
van welke beide laatsten de Bali tijdelijk ont
trokken werd aan het kiuisgebied van Bali en Lombok ,
en de Padaug, die kort te voren na ondergane herstelling
weder in dienst was gesteld, te Batavia aanwezig was
zonder nog eene bepaalde bestemming te hebben gekregen.
De uit twee oorlogsschepen bestaande scheepsinacht,
die tijdelijk te Djainbi gestationneerd w a s , kon in J u l i
1888 ontbonden worden. Vooi loopig bleef echter één dier
schepen in de residentie Palembar.g beschikbaar.
Naar de Westerafdeeling van Borneo , sedert geruimen
tijd van oorlogsschepen verstoken , werd in September 1888
een oorlogsbodetn gezonden, minder om aldaar gestation
neerd te worden d:m om voor korten tijd de vlag te gaan
vertoonen op do verschillende tot het gewest behcoiei.de
plaatsen.
Het station Celebes werd door het aldaar geposteerde
oorlogsschip in September 1888 verlaten, en het ligt in liet
plan o m , in verband met de tot stand gekomen telegraphische verbinding Me.1re.wni T m , dezen bodem aldaar
niet me»-r te vervangen , zoodat dit station feitelijk opge
heven is.
Als vaste stations bleven op 31 Maart 1889 dus over: Noor
delijk Sumatra, met het raderstooin-chip 2 Ie klasse Bromo
en de schroefstoomschepen 4de k i e n e
Samara»?,M*ka$$tr,
Sambas en Ponlianak;
Zuider- en Ooaterafdeeltng van

•) Het is nog niet uitgemaakt welke constructie van den scheepsbodcm onder water voor de Indische schepen 't meest aanbeveling
verdient. Er zal nu onderzocht wo-den ot' do nadeden, tot dusver
van den composite-bouw ondervonden, namelijk het verteerd raken
van de metalen bouten die de houten huid aan de spanten ver
binden, als een gevolg van den invloed dien koper op (jzer of
staal uitoefent wanneer beide metalen door zeewater met elkander
in aanraking komen, niet zijn te overwinnen door toepassing van
het zoogenaamde stelsel MECBSIKG , waarbjj de verbinding van de
koperen huid door middel van hardhouten nagels geschiedt, die de
kans van galvanisch contact geheel schijnen te benemen. Men
stelt zich namelijk voor om dit stelsel te doen toepassen op een der
nog dit jaar voor de Indische militaire marine in aanbouw te nemen
twee nieuwe schepen, waarop hooger is gedoeld.
Handelingen d e ' SUten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890
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Borneo , waar het raderstoomschip 4de klasse Salak , en
Menado/Molukken, waur het sciiroefstoomscuip 4de klasse
Madura gestationneerd was.
Van de 22 bodems (hehalve de torpedoboot Cerberus),
waaruit de actieve sterkte van liet Indisch eskader op genoem
den datum bestond, waren er 16 voor andere dan stationsdiensten bestemd, namelijk de 2 wiiclitschepen , de 3 opneiningsvaartuigen, 7 scuroel'stoomschepen 4 ie klasse, 1 ralerstoomscbip 2de klasse en 2 raderstooaischcpen 4de klasse.
Van de 7 schroefstoomschepen 4de klasse maakten er 4
{Bandjermasin,
Ceram, Bali en Padau,j) deel uit van de

bovenbedoelde ;dzonderlijke echeepsinacht ter noordkust
van Atjeh, onder bevel van den commandant van de MM
Speyk; waren 2 {Java en Flores) te Batavia beschikbaar
voor den dienst, en 1 {Deukoelen) bestemd om te kruisen
in de watereu van Lombok en den Timor-arcbipel. Het
raderstoomschip 2de klasje (Merapi) lag in herstelling te
Soerabaija; terwijl de 2 raderstoomschepen 4Je klasse
{Onrust en oenarang) zic'i respectievelijk te Pontianak en
te Palembang in dienst bevonden.
Over de kleine st>cm vaartuigen bij het Indisch eskader
werd beschikt als v o l g t : de Satelliet deed van 1 J u n i tot
8 November 1888 dienst voor de astronomische plaatsbe
palingen. Van do 5 stoomoarkassen waren toegevoegd: 1
aan de scheepsinacht in de Atjehsche wateren en 1 aan het
opnemingsva.rtuig Hydrograaf',
was 1 in conservatie
bij het marine-etablissement te Soerabaija en waren 2
afgestaan aan het wachtschip te Tandjong Priok (Batavia).
Een dezer laatsten, van eene spartorpedo-iurichting voor
zien , werd gebezigd tot het houden van oefeningen,
terwijl de an iere in Oct djer 1888 tijdelijk aan het departe*
ment der burgerlijke openbare werken werd afgestaan ten
dienste van baggerarbeid te Betnarang. Van de 18stoomsloepen waren 12 toegevoegd aan even zoovele schroef
stoomschepen 4de klasse, 2 aan de belle rad :rstoomschepeu 2de klasse, 2 aan de opnemingszeilvaartuigen,
l aan het wachtschip te Tandjong Priok en 1 in conservatie
te Soera) laija.
Van de 4 schepen van het auxiliair eskader was bet
ramtorenschip Koning der Xederlanden sedert 16 October
1887 te Soerabaija om eene belangrijke hentelling een de
werktuigen te o; dergaan (in April 1889 zou men daar
mede gereed komen), terwijl de 3 overige bodems g e 
durende het behandel ie tijdvak de navolgende diensten
verrichtten. Het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden hield zich meestal ter reede Makasser o p , vanwaar
het maandelijks gedurende eenige dagen oefeuingstuchten
deed. In Juni en November 1888 nam deze bodem deel
aan de tuchtiging van eene rooversnederzetting op de
westkust van Ceiebes en van eenige weerspannige nego*
rijen in den Solor-arcbipel (verg. blz. 18 en 23 hiervóór).
Van de beide sehroefstoomschepeu 1ste klasse {de iïuijter
en van Speijk) lag doorgaans één beschikbaar in de haven
Tandjong Priok. Teruggekeerd uit de Banda-zee, w a a r d e
van Speijk bij de Timorlaut-eilanden eenig machtsvertoon
had ontwikkeld (verg. vorig verslag blz. 19/20), onderging
die bodem te Soerabaija herstellingen aan de werktuigen. Na
afloop daarvan vertrok de van Speijk naar Atjeh, waar den
commandant bet bevel wer 1 opgedragen van d« vereenigde
scheeps -vacht ter Noordkust. De de Ruijti-r , in Maart 1888
van een tocht naar de tot de resident e Riouw behoorende
AnHinbas-, Natoena- en Tambilan-eilaudeu (in de Chineescbe Zee) teruggekeerd, bleef tot in 't laatst van J u n i te
Tandjong Priok beschikbaar voor den dienst en stevende
toen naar Padang om van daar uit een bezoek te brengen
aan de Mentawei- en Nassau-eilandeu (zie blz. 12 hiervóór).
In 't laatst van October vertrok deze bodem, met de korvet
Gedeh op sleeptouw, naar Soerabaija om te dokken , keerde
in de eerste d;.gen van Januari 1889 te Batavia terug en
deed van Februari tot Maart een kruistocht in den ludischen Uceaan bezuiden Java tot oefening van officieren en
equipage.
Steenkolen. Gedurende 1888 werden, iugevolge door het
Departement van Koloniën gesloten contracten, uit Enge
land naar de op de volgende blz. vermelde bestemmings
plaatsen in Nederlaadscb-lndië verscheept 30 739 ton steen
kolen , waarvau 14 570 ton CardilF-, 13 067 ton NewCastle- en 3102 ton smeedkolen.
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opgeleid. Van de laatst uitgezondenen (twee) werd één ,
lij gemis aan eene vacature, tijdelijk hoven de formatie
in dienst gesteld.
De bestaande examenprogramma's voor het Europeesch
personeel dor gouvernementsmarine, waarvan die voor

geiagbebbera en stuurlieden dagteekenden van 1805 en

die voor machinisten en machinist-leerlingen van 1869,
zijn bij Koninklijk besluit van 24 April 1889 n°. 12 (Staatscourant van 4 Mei jl.) door nieuwe verrangen, welke
f f 22,66
hoogere eischen stellen. Het examen voor den rang van
Onrust
8 105
f 23,58 i
21,55
gezaghebber is door de nieuwe regeling vervallen , daar
22,66 f 23,15
23,58 ,
voortaan het examen voor den rang van eersten stuurman
Soerabajja
12171
21,55
22,41»
ook zal loopen over hetgeen een gezaghebber behoort te
weten. W a t het reeds in dienst zijnde personeel betreft,
28,96
Bandjermasin . . .
29,88
1037
dat om voor hoogeren rang benoembaar te worden examen
25,28
moet afleggen, zullen in Indië de noodige overgangsbepaMakasser
20,20 /
2 875
26,98
lingen zijn in 't leven te roepen.
Aan inlanders bad het vaste korps , wat het totaalcijfer
29,70
Amboina
28,78
3 201
betreft, een overcompleet van 60 personen. Bedroeg de
30,70
Ternate
1029
n
formatie bij het einde van 1887 552 koppen, bij het einde
van 1888 was die 566, terwijl 626 koppen aanwezig waren.
28.78
B H M W (bij Koepang)
1G61
29,70
Ook in 18^8 leverde de aanvulling van de vereischte
graden bezwaar op. Terwijl in de lagere graden overBovendien werden in 1888 te Singapore en Pinang nog compleet waren 145 koppen (36 matrozen 2de klasse, 67
aangeschaft;, zoowel ter verstrekking aan onze oorlogs- lichtwatrozen , 41 vuurstokers 2de klasse en 1 2de m a n schepen bij het aandoen van gemelde plaatsen , als ter door) , ontbraken er 85 in de hoogere qualiteiten (1 1ste
aanvulling van sommige najijgelegen depots, 4474 t^n mandoor , 6 timmerlieden, 5 hofmeesters , 14 roergangers ,
Cardiff-kolen. Hiervoor werd gemiddeld betaald 12 en 16 1 /. 34 matrozen 1ste klasse en 25 vuurstokers 1ste klasse),
dolla- te Singapore en 14 dollar te Pinang.
niettegenstaande voor die graden het verhoogde aanbrengTen behoeve van de op de rivieren en langs de oostkust geld bleef bestendigd. Nochtans kon het genoemde groote
van Borneo dienstdoende oorlogs- en gouverr.ementsstooai- overcompleet slechts ten deele in compensatie komen met
schepen werden van den sultan van Koetei en van de het tekort in de hoogere graden ; terwijl het noodig bleek
Oost-Borneo-Steenkolen maatschappij aldaar 433 ton Borneo- met de aanwerving door te gaan uithoofde van de ziektekolen aangekocht tegen f 16 per ton , terwijl ter aanvul- en sterfgevallen , die zich , vooral in het station Atjeh ,
ling van dedepóta te Bintangen Pontiannk ( v Vesteraf:leeling gedurende het geheele jaar voordeden.
van Borneo) door den assistent-resident van Bintang bij
Onder de bemanningen der gouvernementsstoomschepen
verschillende personen werden aangeschaft 124ton Salimbou
in dat station openbaarde zich de berriberri in sterke mate.
kolen , gemid !eld tegen f 18,34 per ton.
Een enkele maal moesten aldaar Chineesche zeevarenden
De voor de oorlogs- en gouvernementsstoomschepen te worden gehuurd om den dienst te kunnen gaande houden.
Padang benoodigde kolen werden weder ingekocht bij den De verstrekking van baaien hemden en wollen dekens aan
agent der Nederlandsch-lndiscbe Stoomvaartmaatschappij de inlandsche opvarenden der in de Atjebsche wateren getegen f 2 8 per ton Bngelache- en f 20 [.er ton Australische stationneerde gouvernementsstoomschepen bleef nog als
kolen.
tijdelijke maatregel bestendigd; terwijl ook het blijkens
De proefnemingen met Ausfralisclie kolen hebben aan- het vorig verslag (blz. 54) bij wijze van proef ingevoerde
getoond dat deze kolen voor gebruik bij de marine, vooral in verbeterde schaftingstarief gehandhaafd bleef. Slet 1 J u n i
stoomketels met hoogen druk , geen aanbeveling verdienen. jl. is een nieuw voedingstarief (hetzelfde als dat waarvan
Zij zijn meer zwavelhoulend dan Cardiff-kolen en geven , op blz. 50 sprake is) in werking getreden.
bij een grooter verbruik, veel meer slakken, roeten rook.
De bij het einde van 1888 in dienst zijnde adviesbooten ,
ten getale van 21 (tegen 33 bij het einde van 1887),
§ 3.
iJourenirmentsmarine.
vorderden eene bemanning van 231 inlanders, die allen
a Personeel.
aanwezig waren. Deze opvarenden behoeven geen vaste
verbintenis aan te g a a n en zij maken dan ook geen deel uit
Het Europeesch personeel der gouvernementsmarine be- van het vaste korps , evenmin als de inlandsche opvarenden
stond bij het einde van 1888 uit 19 gezaghebbers, 44 van de Bogor en de twee bebakeningsvaartuigen voor de
stuurlieden , 43 machinisten en 17 machiDist-leerlingeu , reede van Batavia en straat Riouw (in 't geheel 35 koppen).
te zamen 123 k o p p e n , of 1 (derde stuurman) meer dan het Het gehalte der opvarenden van de adviesbooten laat steeds
vastgestelde aantal. Onder de sterkte zijn begrepen de te wenschen over; voor de weinig gewichtige diensten
gezaghebber, gedetacheerd bij bet departement der marine, dezer vaartuigen zijn zij nochtans bruikbaar.
en de drie ambtenaren toegestaan als Europeesche bemanning voor het stoomschip Bogor (communicatie-vaartuig
b. M a t e r i e e l .
tusschen Batavia en Onrust) en het bebakemngsvaartuig
voor de reede van Batavia, beiden slechts administratief
Sterkte en toestand. De samenstelling van de g o u v e r bij de gouvernementsmarine ingedeeld ').
nementsmarine bij het einde van 1888 vindt men a a n g e Het korps stuurlieden werd in 1888 aangevuld met zes geven in bijlage G hierachter. Daaruit blijkt d a t , buiten
kweekebngcn van de kweekschool voor de zeevaart te het niet voor den eigenlijken dienst der gouvernementsAmsterdam , waarvan vier J ) voor gouvernementsrekening marine bestemde stoomschip Bogor, de stoomvloot bij het
') Over de aanstaande losmaking van de gouvernementsmarine van
bedoeld bebakcningsvaartuig en van dat voor de residentie Kiouw
(uitsluitend met inlanders bemand), zie men lager g 5 onder Kustrcrlirhting en Oflialrning.
■) Hiervan 2 van het eindexamen van 1886 en 2 van het eindexamen van 1887. In 't geheel hadden aan dit laatste examen 4
gouvernementskweekelingen voldaan ; één is echter , na van z[jne
proelreis te zün teruggekeerd , hier te lande overleden , en de vierde
is eerst in Januari 1889 ter beschikking van den GouverneurGeneraal gesteld. In 1888 zijn weder 4 gouvf-mementsknci-kelingen
in het eindexamen geslaagd, die toen vergunning hebben gekregen
hunne eerste zeereis te gaan ondernemen. Door de aanneming, na
vergelijkend examen , van 4 nieuwe candidaten is in 1888 het getal
gouvernementskweekelingen (12) weder voltallig geworden, lijj den
aanvang van den cursus 1888/89 behoorden 3 tot de 3de of hoogste
klasse , 4 tot de 2de en 5 tot de 1ste klasse.

einde van 1888 bestond uit 17 bodems, waarvan 12 zeeën 5 rivierstoomschepen , tegen respectievelijk 10 en 6 op
31 December 1887. In April 1888 ontviel namelijk aan de
sterkte het rivierstoomschip Sampil. Daarentegen werd in
dezelfde maand de vroegere hopperbarge van den dienst
der Bataviasche havenwerken Kediri, na tot gouvernementsstoomschip te zijn ingericht, onder den naam Gier als
zeestoomschip definitief bij de gouvernementsmarine ingedeeld , ten einde in de behoefte aan een stoomschip voor
de wateren van Banka en Billiton te kunnen voorzien,
en werd bovendien op 30 J u n i in dienst gesteld het uit
Nederland aangekomen nieuwe zeestoomschip Reiger.
Het uitsluitend voor den dienst der kustverlichting en
bebakeniug bestemde , doch administratief bij de gouver-
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neuientsiimriiie i n g e l e i d e stoomschip Argus werd in Hei
1888 voor verderen dienst afgekeurd. Zijn vervanger, liet
hier te lande gebouwde stoomschip Lucifer, is echter niet
meer bij de gouvernementsmarine in administratie genomen (zie lager § f>). Zoowel de Argus als het hooger g e noemde rivierstoomschip Sampil werden in 1888 verkocht.
Omtrent den toestand der 12 zeestoomschepen valt aan
te teokenen , dat de twee oudsten, de
TagalendeTernate,
respectievelijk sedert 1876 en 1877 in dienst, nog in betrekkelijk goeden staat verkeeren. Evenwel zal de Ternate
spoedig herstelling aan den romp behoeven. In ouderdom
hierop volgen: de Havik en de Zeemeeuw, in de tweede
helft van 1878 in dienst gesteld ; de Arend en de
Vak,
in 1880 afgeleverd, en de Zwaluio twee jaren jonger dan
de beide laatstgenoemde bodems. O ze vijf verkeeren in
goeden s t a a t , de Zwaluw echter iiadat zij van J u n i 1888
tot Maart 1889 eene kapitale herstelling heeft ondergaan.
Ook de Condor, sedert April 1886 in dienst, verkeert
in goeden staat. De vroegere hopperbarges , thans genaamd
Albatros, Sperwer en Gier, op de Reiger na het kortst
bij de gouvernementsmarine in dienst, moesten om de zes
maanden worden gedokt en dan tevens meerdere of mindere
voorzieningen ondergaan aan r o m p , machinerieën en ketels,
welke laatsten de sporen dragen van hun 12-jarigen ouderdom. De Reiger, zooals hierboven gezegd , eerst op 30 J u n i
1888 in dienst gesteld , kan als nieuw aangemerkt worden ,
hoewel het schip uit den aard der zaak , bij aankomst uit
Nederland , eenige voorzieningen heeft moaten ondergaan.
Voor de toevoeging aan de zeevloot der gouvernementsmarine van twee nieuwe stoonischepen word* heti.oolige
voorbereid. Een dier bodems , Raaf gedoopt. staat bij de
Koninklijke Maatschappij » de Schelde " te Ylissingen op
stapel en moet in het najaar van 1889 afgeleverd wor !en.
Overeenkomstig het verlangen van de Indische Regeering
krijgt dit schip — een schroefstoomschip tan compositebouw — een minderen diepgang en een doelmatiger logies clan de Reiger, doch als gevolg van een en ander
zal het niet, zooals de Reiger, de gelegenheid aanbieden
om met zwaarder geschut dan van 7 en 5 c.M. te worden
bewapend. Het andere (nog in aanbouw te brengen) zeestoomschip voor de gouvernementsmarine, Zcedidf\e heeten,
zal geheel aan het type Raaf beantwoorden , behoudens
dat voor de binnenbetimmering . als proef tegen het weren
van witte mieren, zooveel mogelijk ijzer of staal zal worden
gebruikt. Het zal gebouwd worden op de werf van de
Nederlandschc Stoombootmaatschappij te Rotterdam.
Van de 5 rivierstoomschepen Boni, Singhnwang,
Koctei,
Djambi en Indragiri is het eerste reeds van 1839 afin dienst
en dus een schip van den dag. I)?. daarop in ouderdom
volgende Singkawang (van 1877 af in dienst) onderging kortelings eenige voorzienigen te Singapore en verkeert thans
weder in goeden staat. Dit is ook het geval met de vijf
jaren jongere Indraglri,
die tot het ondergaan van herstellingen van April tot September 1888 te Soerabaija
vertoefde en toen tevens een nieuwen ketel verkreeg. De
Koetci (van 1879 af in dienst) verkeert in betrekkelijk
goeden staat, terwijl de Djambi (evenals de
Indragiri
van 1 Januari 1882 af in dienst) in December 1888 te
Soerabaija kwam om belangrijke herstellingen te ondergaan.
Van het administratief bij de gouvernementsmarine ingedeelde communicatie vaartuig Bogor verkeeren romp en
ketel in bruikbaren staat, doch de werktuigen zijn versleten en moeten door herhaalde voorzieningen gaande
worden gebonden.
Do formatie der adviesbooten werd in 1888 \ a n 4 3 o p 2 2
teruggebracht. In verband met de aanwijzing van een
gouvemementsstoomschip respectievelijk voor de wateren
van Oost-.lava on Madura met Bali en Lombok en voor
de wateren van Banka en Billiton, zoomede van een
stoomjacht onder civiel beheer voor de residentie Lampongscbe Districten , kon voor de betrokken acht gewesten
de stationneering van adviesbooten, organiek ten getale van
16 (van welke er echter slechts 12 aanwezig waren), worden
ingetrokken, terwijl voor de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo, in verband met het aanwezen in die residentie
van 3 stoouijachten , staande onder civiel beheer, de formatie der adviesbooten van 9 tot 4 werd verminderd.
(Trouwens waren er feitelijk reeds niet meer dan 4 aldaar
*..».. wezig.)
Waren bij het einde van 1887 33 booten in dienst en 1 in
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conservatie, bij het einde van 1888 belroegen die cijfers
respectievelijk 21 en 5. Van de ingetrokken vaartuigen
werden er 5 afgekeurd en 6 verkocht (met, Inbegrip van 1
adviesboot die bij slecht weder in de Lampong-bani gestrand was). Bovendien werden nogafgekeurl e n \ e i k o c h t
1 boot van Pontianak en 1 uit het station Timor, die
door anderen vervangen werden.
Stationneering.
Zooals uit de bijbige O van dit verslag
kan blijken, kwam er gedurende het tijdvak van 1 April
1888 tot 31 Maart 1889 weinig verandering in de wijze
waarop de stoomvloot der gouvernementsmarine over de
verschillende gewesten verdeeld was.
Tervvijl twee tot dusver onbezet gebleven stitions in de
tweede helft van 1888 een gouvernementsstoomschip kregen
(zie lager) en in de residentie Riouw de Djambi, na gedurende een paar maanden aldaar te gelijk met de Fiidratnri
te zijn gestationneerd geweest, tijdelijk ') door dit laatste
stoomschip vervangen werd, bleven in de volgende elf g e westen dezelfde bodems gestationneerd, die er blijkens het
vorig ver-lag on 31 Maart 1888 aanwezig' waren , namelijk
in Atjeh : de Zeemeeuw, de Condor au de Albatros; ter
Sumatra's Westkust de Valk; in de residentie Palembang
de Koetci; ter Oostkust van Sumatra de Ternate; in de
Westerafdeeling van Borneo de Singkawang ■); in de Zuiveren Oosterafdeeling van Horneo de Tagal en de Boni; in het
gouvernement Celebes en onderhoopgheden de Sperwer; in
de wateren van Mena lo en Ternate de Uatik; in die van
Amboina de Arend en in de residentie Timorde Zwaluw, welk
schip echter van 20 J u n i 1888 tot 4 Maart 1889 in herstelling w a s , zonder d;:t een vervanger kon worden aangewezen.
De twee tot dusver onbezet gebleven stations die in
de tweede helft van 1888 elk een gouvernementsstoomschip kregen, waren O >st-Java met Madura, zoomede
de wateren van Banka en Billiton. Voor eerst^emeld
station, namelijk voor de residentiën Soerabaija, Panoeroean en Madura (waartoe tijdelijk ook gebracht werden
Bali en Lombok en Bezoeki),, werd aangewezen de op 30
Juni 1888 in dienst gestelde Reiger. Op den duur is die
dienst echter vuor één schip te d r u k , omdat het daardoor
niet behoorlijk kan worden onderhouden. In afwachting
dat de in aanbouw zijnde Raaf voor Bali en Lombok met
Bezoeki zal kunnen bestemd worden , tracht men de taak
van de Reiger inmiddels te verlichten door nu en dan gedurende eenige dagen een schip te doen invallen dat bij
het verlaten van het marine-etablissement te Soerabaija

zijne vroegere of eene nieuwe bestemming gaat aanvaarden.
In de wateren van Banka en Billiton kwam in 't laatst van
October 1888 in dienst het stoomschip Gier, een der vroegere hopperbarges van den dienst der Bataviasche havenwerken , waarvan de vertiminerin_r tot gouvernementsstoonisclnp toen was gereeu gekomen.
Hoewel het marine-etablissement op Onrust is opgeheven , blijft de Bogor voor den communicatiedienst tuaacben
dat eiland en Batavia bestemd, met dien verstande echter
dat slechts eens per week een tocht naar Onrust wordt
volbracht, en overigens telkens wanseer koelies moeten
worden overgebracht naar het tot gemeld etablissement
behoord hebbende eiland Kuiper voor het innemen van
steenkolen aldaar door schepen der oorlogs- en gouvernementsmarine; zoo noodig doet het vaartuig ook andere
kleine tochten in den omtrek \an Batavia.
Van de 22 adviesbooten, waartoe ia den loop van 1868
de formatie was teruggebracht, waren er bij het einde Tan
dat jaar 21 in dienst, en wel 1 in J a p a r a , 4 ter Sumatra's
W e s t k u s t , 2 in R i o u w , 4 in de Westerafdeeling van
Borneo, 4 in de Zuider- en Oosterafdeeling van Burueu,
3 in het gouvernement Celebes en onderhoorighedeu en 3
1
) Daar in de residentie Westerafdeeling van Borneo meer behoefte aan twee gouvcrnementsstoomschepen bestaat dan in <lc residentie
Kiouw, is by een gouverncmentsbesluit van 11 Mei 188'J bepaald
dat de Djambi, naafloop van de onderhanden herstellingen, niet voor
Kiouw aangewezen blijft, maar bestemd wordt voor eerstgenoemd
gewest, waar in den laatsten tijd aflees i e Smgttrug gestationeerd
was. Vooraf zou eeliter de Djambi eenigen tjjd dienst üoen in de residentie Oostkust van Sumatra, nameiyk voor zoolang de daar gestationneerde Tcntutr afwezig zou zijn , die naar Soerabaija was opgeroepen om herstellingen te ondergaan.
2
) In 't vervolg worden in dit gewest twee gouvernementsstoomschepen gestationneerd (verg. de voorgaande noot).
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in da residentie T'.mor. In de residentie Palembang ontbrak
de eeuige adviesboot iiie er orguniok moest zijn. in Mei jl.
is de formatie der adviesbootan nader verminderd, en wel
van 22 tot 19 , door intrekking van 2 dier vaartuigen in
de Westerufdeeling van Borneo en van 1 in liiouw.
§ 4.

Maritieme

inrichtingen.

Ingevolge 'net in 't vorig verslag aangehaalde gouvorMmeuUbeelult d l . 24 Mei 1888 n°. 15(IndischStaatsblad
u°. 09) werden half J u n i 1888 de werkzaamheden hij het
marine-etablissement op Onrust gestaakt en de marineluagazijnen te Batavia voor verstrekking gesloten. Daarop

werd met de overbrenging naar Soerabaija van de nog
bruikbare werktuigen en inventaris-goederen vaii h e t e t a hliwnmimt en van <len voorraad der marine-magazijnen een
aanvang g e m a a k t , zoodat eerstgenoemde inrichting reeds
medio Octobér kon worden opgeheven , terwijl de overbrenging van den geheelen magaziji;svoorraad tegen d '
helft van 1889 werd tegemoet gezien. Zoolang de overbrenging niet geheel zou hebben plaats gehad , werd met
het oppertoezieut over de bedoelde goederen belast da haven»
meester te B itavia , wien daarvoor, en voor het h e n tevens
opgedragen tijdelijk helieer over het atoenkolendepdtop het
eiland k u i p e r , eenig ondergeschikt personeel werd toegevoegd.
Te Soerabaija had in het afgeloopen ja'ir de overbrenging
plaats vat; cenige werkplualsen van di) fabriek voor de
marine en bet stoomweze:) naar het terrein van het marineetahlisseinent aan de Oedjoeng en werd aldaar de bouw
voortg zet vau de voor de vereeniging dier fabriek met het
etablissement noo.lige nieuwe inrichtingen. De nieuwe
organisatie van het personeel bij genoemd etablissement
w e r d , na de opheffing van het etablissement op O n r u s t ,
voor zooveel mogelijk ingevoerd. Üe betrekkingen, welke
eerst na de eigeneen samensmelting van fabriek en etablissement kunnen vervallen, bleven op den voet van de oude
formatie vervuil, liet personeel van Onrust werd gedeeltelijk r a a r Soerab&ya overgeplante* en gedeeltelijk op wachtgeld geateld of eervol uit 's landa dienst ontslagen. Voor
t e t ;'Tson >! van de marine-fabriek bleef m bet algemeen
de oudo formatie iti w e r k i n g ; slechts op liet personeel van
de enkele werkplaataen . die reeds naar het etablissement
aan de Oedjoeng aijn overgebracht, werd de nieuwe formatie toegepast. waarmede geleidelijk zal worden voortgegaan , naarmate de vnreiacbtenieuwe inrichtingen (werkplaataen) bij bet enblisaeineiii gere :il komen. Voor het

korps ingenieurs "-oor het vak vau acheepabouw werd mede
de in Mei 1838 vastgeatelUe nieuwe formatie ingevoerd.
Znoala reeds gezegd is o;) blz. 4 9 , is die formatie in F e brua i j l . nog met één ingenieur vermeerderd , ten einde
één hunner te detacbeeren bij de afdeeling » materieel"
van het departement der marine te Batavia, in de plaats
vau een aan de formatie onttrokken zeeofflcier. Eenige
nieuwe bepalingen betredende het korps ingenieurs zijn
bij de Indische Hegeering in behandeling. Inmiddels is in
April 1889 (Indisch Staatsblad n°. 91) eeu nieuw reglement vastgesteld op het beheer en de organisatie van het

marine-etablissement te Soerabaija.
Voor de verstrekking uit 's lam is voorraad van steenkolen en
aobeepabehoeften aan oorlogsschepen van bevriende Mogendheden ') gold ï.og altijd de regeling vau 1864, opgenomen in ii°. 1521 van bet Bgulad op het Indisch Staatsblad.
Aangezien echter in de laatste jaren , althans te Batavia
en Soerabaija, zoowel steenkolen als verscheidene artikelen
van den scheepsvoorraad even g'cd tegen billijke prijzen
in den handel verkrijgl aar ziju, is bij gouvernemeutsbe&luit dd. 3 Januari 1889 n°. 4 (Javasche Courant vau
den 4den dier maand) bedoelde regeling in dier voege
aangevuld., dat de verstrekking voortaan slechts dan zal
kunnen geschiedeu wanneer het verlangde niet van goede
qualiteit en tegeu billijken prijs bij particulieren ter plaatse
te bekomen is.
>) Gedurende het tijdvak van 1 October 1887 tot 30 September
1888 werd de Nederlandsch-Indische Archipel door 16 vreemde
oorlogsschepen bezocht, namelijk door 7 Britsche, 2 Fransche, 2
Duitsehe, 2 Portugeesche, 1 Russisch, 1 Oostenryksch en 1 Amerikaansch. In het overeenkomstige tijdvak van 1886/87 werd Nederlaaüsch-Indië door 22 vreemde oorlogsschepen bezocht; toen waren het 13 Britsche, 2 Fransche, 2 Russische, 1 Duitsch, 1 Oostenrjjksch, 1 Pr rtugeesch, 1 Amerikaansch en 1 Japansch.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Omtrent den g a n g van zaken gedurende 18S8 bij de
gouvernementswerf en daartoe behoorende marinefabHek te
Soerabaija , thans uitmakende het eenig arsenaal der marine
in Nederlaiidseh-Indië, is het volgende gemeld.
Werkvolk was steeds iu voldoend aantal te bekomen.
Evenals in vorige jaren werd het geven van taakwerk
zooveel mogelijk uitgebreid. De aan taakwerk uitgegeven
som bedroeg echter minder dan in 1887, hetgeen hoofdzakelijk
eeu gevolg was van de reconstructie van het etablissement,
waardoor vele werkzaamheden onder aanhoudend toezicht,
dus in daggeld, moesten worden verricht.
De gezondheidstoestand was vrij g u n s t i g ; van de 473
zieken (2a7 Europeanen en 216 inlanders) stierven er 12
(9 Europeanen eu 3 inlanders). Het overheerschend ziektekarakter was oatarrbaal. Terwijl de cholera ter hoofdplaats Soerabaija en omstreken nog al oü'ers eischte, was
opliet marine-etablissement het aantal choleragevalleu zeer
gering (onder de Europeanen 2 en ouder de inla^iers 9).
Bij het vak van scheepsbouw werden 101 w e ten onderhanden g e n o m e n , waarvan lü van liet auxiliair eskader ,
53 van de Indische militaire marine, 27 van de gouvernementsmarine en 11 van andere dienittakken. Van die
werken waren er bij het einde van 18^8 nog 28 onafgedaan.
De grooto sleephelling, die bij het einde van 1887 bezet
was door de Jïeukoelm . werd , na het ailoopen van dat
schip op 31 Januari 1888, gebezigd voor riet ophalen van
lichte vaartuigen , omdat üe vroeger doar-onr gebezigde
loodsen iu gebruik waren genomen door ambachtslieden,
die hunne werkplaatsen, door de verbouwing van het
etablissement, hadden moeten ontruimen. De (oude) kleine
sleephelling moest in Mei 1888 verlaten worden , omdat
ter plaatse aangevangen werd met het bouwen van de
nieuwe kopt rslagerij. Te zelfder tijd werd r!o nieuwe
kleine ileephelling in gebruik genome:!.
Het 60v0-tona ijzeren dok verkeerde iu goeden staat
en was het geheele jaar in dienst; daarvan werd gedurende 245 dokdagen gebruik gemaakt. Het 3000-tnns
ijzeren dok bevond zich eveneens in goo ien toestand. De
ketels zullen nog tot het einde van 1889 dienst kunnen
doen en dan vervangen worden door de gereed staande
nieuwe ketels. Van dit dok werd gedurende 322 dokdagen
gebruik gemaakt. Het nieuwe 140(J-tons ijzeren dok kwam
den 21sten April 1888 in gebruik en tel ie van dien datum
tot 31 December 1888 204 dokdagen. Voor de drie dekken
dus een totaal van 771 dokdagen , waarvan 82 op rekening
kwamen van het auxiliair eikader, 3V7 van de Indische
militaire marine, 272 van de gouvernementsmarine en 60
van andere vaartuigen.
liet aantal werkordera bij i e fa!,riek beliep in 1888 6 4 ,
waarvan bij het einde des jaars nog 26 onafgedaan bleven.
Belangrijke herstellingen werden uitgevoerd aan de werktuigen en ketels "an 1 schip van liet auxiliair eskader, 5
schepen van l.et Indisch eskader en 3 van de gouvernementsmarine. In de oorlogsschepen Padang, Soembiug en
Sindoro en ia rie gouvernementsstoomschepen
Indragiri,
Valk en Zwaluw werden nieuwe ketels geplaatst. .Met de
ketelverwisseling en de herstellingen aan de werktuigen
vau de oorlogsschepen Batavia en Merapi en van het gouvernementsatoomaenip Djambi werd een aanvang gemaakt.
Vier nieuwe ketels voor het Indisch eskader kwamen gereed, terwijl nieuwe ketels voor één schip van dat eskader,
voor twee schepen der gouvernementsmarine en voor één
der baggervaartuigen onderhanden waren. Overigens werd
voldaan aan verscheidene bestellingen ten behoeve vau de
in dienst zijnde schepen , alsmede reparatiewerk uitgevoerd
voor het marine-etablissement en voor verschillende uiet
tot de marine behoorende diensttakken.
Aan eene onlangs ontvangen opgaaf van den commandant der zeemacht ontleent men liier de mededeeling dat
aan eigenlijke herstellingskosten van de geheele in Indië
aanwezige scheepsmacht, daaronder dus ook de schepen
vau het auxiliair eskader, die vau de gouvernementsmarine en die van het loodswezen, in de jaren 1884 t/m 1887
achtereenvolgens is uitgegeven f 6 9 8 4 0 8 , f 822515, f785 700
en f 839 671.
In navolging van vorige verslagen laat men thaii3
volgen het gebruikelijk vijfjarig overzicht betrelFende den
omvang der werkzaamheden bij het marine-etablissement
te Soerabaija (met afzonderlijke vermelding van hetgeen er
bij de mariue-fabriek omging).
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Aantal
Verbruikte hoeveelheid arbeiders
Gemiddeld
1 Gelda(in K . G . ) :
dagloon:
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1
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Steenkolen te werk
IJzer
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voor
materia
(waaronder (buiten hen
voor
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en
die op taak imbaehtslen.
zaaien.
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koelies.
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JAKEN.
door
ambacht»
lieden.

door
koelieg

1884

444 200

112 898

1885

468 220

137 980

172 631

428 553

601184

504 009

1886

464 3:14

109 709

160 372

392 805

553 177

426 263

1887

408 234

114158

195 585

105 928

301513

228 964

1888

311689

116 354

135 544

103 270

238 814

392 869

aan
taakwerk

aan
dag
gelden.

Marine-etablissement

(zonder

d e m a r i n e - fa b r i e k).

f113 935 f 402 814 f 516 749 f431767

<i) t

1857

f 0,71

f 0,45

t
t
t
t

1979

0,72

0,45

1980

0,72

0,44

1361

0,73*

0,43»

1035

0,76»

0,44

Marine-fabriek.
5 988

1885

219 312

5 690

188S

201 025

9 060

1887

209 922

8 846

t
t

1888

261 723

5 969

i

t
t

f174 609 f178 266

350 417

1 208 515

703

f 0,83

0,50

186 839

168 855

335 312

1 322 438

1 750

0,84

0,50

-l-

205 193

-l-

t

1884

171285

99 359

283 440

l 021 977

695

0,83

0,50

i

291 472

188 595

446 466

1216 650

729

0,92

0,50

t

323 914

146124

395 881

1 235 682

889

0,85

0,50

<0

a) Zoowel de koelies als de ambachtslieden zijn allen vrijwilligers.
b) Onder de bij het eigenlijke marine-etablissement in de opgegeven vjjf jaren uitbetaalde arbeiilsloonen w a s , ter zake van overwerk ,
achtereenvolgens begrepen f 26 059 , f 37 398 , f 8 866 , f 4 655 en t 3 104.
c) Deze uitzondering geldt niet voor de opgaven betreffende de marine-fabriek.
d) Waar een f >a ingevuld, ontbreken de opgaven.
e) Hieronder 19 a 30 koelies.
werd a f g e z i e n .
In h e t o o s t e r v a a r w a t e r v a n Koerabaija w e r d e n in O c t o b e r
1888 d r i e gasboeien g e l e g d en o n t s t o k e n , die over h e t
KustverlichtiiKi
en bebakening.
H e t voor dezen d i e n s t t a k ,
a l g e m e e n goed bleven d o o r b r a n d e n . S l e c h t s e e n m a a l w e r d
t e r v e r v a n g i n g van da a f g e k e u r d e Argus, g e b o u w d e n i e u w e
h e t l i c h t van een dier b o e i e n , vermoedelijk door b i n n e n 
s t a l e n s t o o m s c h i p Lucifer
w e r d in April 1888 in d i e n s t
g e d r o n g e n w a t e r , u i t g e d j o f d . Het voor de l e v e r i n g v a n
g e s t e l d . D i t s c h i p v a a r t eene p a r t i c u l i e r e b e m a n n i n g e n is
dit o l i e g a s g e b o u w d e fabriekje a a n het w s s t e r b o o r d v a n
afgescheiden v a n den d i e n s t der g o u v e r n e m e n t s m a r i n e , den i n g a n g van b e t marine-bassin w e r k t e g o e d .
•waartoe de Argus w e l b e h o o r d e . T h a n s b e h o o r e n n o g a d m i 
Baar de h i j s c h l a n t a a r u s m e t k a a r s e n , oie voor de in
n i s t r a t i e f t o t de g o u v e r n e m e n t s m a r i n e liet b e b a k e n i n g s 1887 t o t s t a n d g e b r a c h t e o e v e r v e r l i c h t i n g t e r S u m a t r a ' s
v a a r t u i g voor de residentie Batavia en d a t voor de r e s i d e n t i e
O o s t k u s t a a n v a n k e l i j k zijn g e b e z i g d , m i n d e r d o e l m a t i g
R i o u w , doch deze zeil v a a r t u i g e n , e v e n a l s d a t h e t w e l k t e
b l e k e n , w e r d e n proeven g e n o m e n m e t eene v a n hier
Soerabaija a l s b e b a k e n i n g s v a a r t u i g w o r d t e e n g e b o n d e n ,
g e z o n d e n l a m p . die g e a c h t werd a a n h e t doel t e k u n n e n
z u l l e n e e r l a n g w o r d e n b u i t e n dienst g e s t e l d . Deze d r i e
b e a n t w o o r d e n . Ook dit toestel heeft e c h t e r niet, a a n de
z e i l v a a r t u i g e n z u l l e n n a m e l i j k v e r v a n g e n worden door een
v e r w a c h t i n g v o l d a a n , zoodat m e n in Indië t o t b e t b e 
s t o o m b e b a k e n i n g s v a a r t u i g voor den g e h e e l e n N e d e r l a n Isch- proeven van e e n e a n d e r e soort lamj) is o v e r g e g a a n , w a a r 
I n d i s c h e n A r c h i p e l , voor w e l k e b e s t e m m i n g , i n g e v o l g e eene
m e d e betere u i t k o m s t e n v e r k r e g e n zijn. Men vleit zich d a t
m a c h t i g i n g van Mei jl», t e Soerabaija zal w o r d e n in orde
d a a r m e d e de moeilijkheden z u l l e n zijn o v e r w o n n e n .
g e b r a c h t de v a n den v r o e g e r e n dienst der B a t a v i a s c h e
T e r a a n w i j z i n g van d e l i g g i n g van den t e l e g r a a f k a b e l
h a v e n w e r k e n a f k o m s t i g e h o p p e r b a r g e Chcribon.
Overeen
nabij B o e l e l e n g (Bali) w e r d a l d a a r een t e l e g r a a f l i c h t g e 
k o m s t i g de in 't v o r i g v e r s l a g (blz. 5 8 / J 9 ) v e r m e i 1« beslis
plaatst.
s i n g zal d i t s t o o m s c h i p , e v e n a l s reeds h e t g e v a l is m e t d e
H e t personeel tot beheer en b e d i e n i n g d e r i j s v e r l i c h t i n g
Lucifer,
g e h e e l o n d e r h e t beheer k o m e n van den d i e n s t t a k
k w a m ook in 1888 n o g niet g e h e e l in o v e r e e n s t e m m i n g
w a a r v o o r h e t b e s t e m d is. Voor de hierdoor n o o d i g w o r d e n d e
m e t d e daarvoor in 1885 (Indisch S t a a t s b l a d n". 16!)) a a n 
■wijziging of i n t r e k k i n g v a n Indisch S t a a t s b l a d 1872 n°. 139
zijn van den chef van h e t d e p a r t e m e n t d e r m a r i n e voor g e n o m e n formatie. E r w a r e n n o g e n k e l e l i c h t o p z i c h t e r s e n
l i c h t w a c h t e r s in d i e n s t , die h o o g e r e t r a k t e m e n t e n g e n o t e n
stellen g e v r a a g d .
d a n a a n b e n o e m d e n o n d e r de w e r k i n g der n i e u w e o r g a n i 
G e d u r e n d e 1888 w e r d e n geen n i e u w e k u s t l i c h t e n o n t  satie w o r d t t o e g e l e g d .
s t o k e n (alleen b e t h a v e r l i c b t d e r 6de orde n a n d e n i n g a n g
De t o t d u s v e r bij v e r s c h i l l e n d e b e s l u i t e n , v a a k niet o p
d e r Deli-rivier ter S u m a t r a ' s O o s t k u s t k w a m op 2 6 A u g u s t u s i e e n v o r m i g e n v o e t , getroffen r e g e l i n g e n betreffende de
in w e r k i n g ) , d o c h er w e r d v o o r t g e w e r k t a a n den b o u w
d i e n s t v o o r w a a r d e n van h e t personeel d e r havenWchtvn
zijn
v a n drie v u u r t o r e n s voor de v e r l i c h t i n g v a n het oostelijk
in J a n u a r i 1889 (Indisch S t a a t s b l a d n°. 30) v e r v a n g e n door
v a a r w a t e r a a n den zuidelijken i n g a n g van s t r a a t H a n k a . eene vaste o r g a n i s a t i e , w a a r b i j voor alle h a v e n l i e h t e n g e 
D e z e drie l i c h t e n , een d e r 1ste orde o p Poeloe B e s a r , é é n
z a m e n l i j k eene a l g e m e e u e r e g e l i n g der geldelijke i n k o m s t e n
d e r 51e orde o p Poeloe ü a o e n en één d e r 5de orde o p
v a n h e t bedienend personeel is v a s t g e s t e l d , en t e v e n s ,
Poeloe D a p o e r , zijn den 9 d " n J u n i j l . o n t s t o k e n . H e t in
voor zooveel die h a v e n l i c b t e n betreft w a a r in de v o e d i n g
h e t westelijk g e d e e l t e van bedoelden i n g a n g g e s t a t i o n n e e r d e
v a n l a u d s w e g e w o r d t voorzien , ook de s c h a f t i n g v a n b e 
L u c i p a r n - l i e h t s e h i p is d i e n t e n g e v o l g e i n g e t r o k k e n . T h a n s doeld personeel n a a r eeuzelfde tarief is v o o r g e s c h r e v e n .
k o m t de v e r b e t e r i n g d e r v e r l i c h t i n g van de v a a r w a t e r s
Bij die g e l e g e n h e i d zijn verder een 9 - t a l l i c h t e n , w e l k e
l e i d e n d e naar de reede van Batavia a a n de b e u r t , t e r w i j l
t o t d u s v e r , alleen o m d a t zij t o t de 6de orde b e h o o r d e n ,
h e t p l a n b e s t a a t om in 1890 de n o o d i g e w e r k e n voor de
o n e i g e n a a r d i g o n d e r de h a v e n l i c h t e n p l a c h t e n b e g r e p e n t e
v e r l i c h t i n g en de b e b a k e n i n g van de B r a n d e w i j n s b a a i nabij
w o r d e n , t o t de c a t e g o r i e d e r k u s t l i c h t e n g e b r a c h t , w a t
P a d a n g tot s t a n d te b r e n g e n .
zij in w e r k e l i j k h e i d ook w a r e n . Daardoor is d e b o o g e r
V a n h e t d e n k b e e l d om een k u s t l i c h t op Poeloe Meroenbedoelde o r g a n i s a t i e v a n h e t k u s t l i c h t p e r s o n e e l ( I n d i s c h
d o e n g o p t e r i c h t e n voor de v a a r t door de A p i - p a s s a g e
S t a a t s b l a d 1885 n°. 1 6 9 | ook o p het personeel d e r bedoelde
(in de C h i n e e s c b e Zee nabij de W e s t e r a f d e e l i n g van Borneo)
k l e i n e k u s t l i c h t e n toepasselijk g e w o r d e n , b e h o u d e n s d a t
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laatstgernelde plaatse overgegaan op den ontvanger deiin- en uitvoerrechten en te Pamangkat op den controleur
van bet binnenlandsch bestuur.
De bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 13 vastgestelde nieuwe
omschrijving van de grenzen der reede van Padang had
ten doel om de Brandewijnsbaai, die op 7 K..M. afstands
van Padang gelegen is en daarmede eerlang door een
spoorweg zal verbonden zijn, een deel van de reede te
doen uitmaken.
Hydrogurphische dienst. In het afgeloopen jaar voltooide
de schoener Blonimcndal de opneming rondom Madura,
waarna werd begonnen met de opneming van het geleelte
der oostkust van Sumatra tusschen hoek Sekapong en
straat Banka. Door don schoener Melvill van Carnbee werd
niet de opneming langs de noordkust van Java voortgegaan
tot nabij Duiven-eiland benoorden straat Bali. Het stoomschip IJ gdrograaf beëindigde de opneming van de KarimonDjawa-eilanden, verrichtte daarna eenige loodingen tusschen gemelde eilanden en Java, vertoefde toen bijna twee
maanden te Soerabaijatot het ondergaan van herstellingen,
en maakte vervolgens een aanvang met de opneming van
het eiland Bawean. Door daartoe aangewezen afzonderlijk
personeel werd in 1888 beëindigd de in 't laatst van 1887
aangevangen opneming vau do Brandewijnsbaai en de
reede Padang.
De ste.rrekundige pltiatsbepalingeu werden gedurende
de maanden Juni tot en met October langs de Kleine
Soenda-eilanden voortgezet.
Bij het hydrographisch bureau te Batavia werden in 1888
uitgegeven de volgende kaarten, als: Oostkust Celebes,
blad ï ; — Reede Pekalongan; — Reeden Joana en Rembung; — Straat Makasser, blad I , —en Noordkust Java,
blad IV, omvattende het gedeelte tusschen de reede Pekalongan en het eiland Mandelike. Tevens verscheen in 1888
de Gids voor het bevaren van de Gasparstraten. De onderdenöts van zeekaarten, ten getale van 5 op Java en 9 in
de buitenbezittingen, bleven aan hunne bestemming beantwoorden.
§ 6. Verrichtingen ier zeemacht.
Over de krachtige wijze waarop de zeemacht in 1888 in
Loodswezen. Het personeel van den loodsdienst was in Atjeh is opgetreden, is reeds gehandeld op blz. 9 en 53
1^88 voltallig. In dat jaar werd aan loodsgelden slechts hiervóór.
Elders in den Archipel had de marine in 188'' bij drie
ontvangen f 139 697, tegen f 152 84(5 in 1886 en f 150 629
in 1887. Zooals uit onderstaan !e splitsing blijkt, was de gelegenheden een werkdadig machtsvertoon te ontwikkelen,
mindere ontvangst vooral waar te nemen bij de loods diensten namelijk in April tegen eene kampung op Selaroe (Timorlaut-eilanden), in Juli tegen eene rooversnederzetting aan
voor straat Bali en te Tjilatjap:
de monding der Karama-rivier in het landschap Mamoedjoe
'
188G.
1887.
1888.
te Soerahaüa en Grissee . . .
f 120 759 f 127 528 f 124 723 (westkust van Celcbes), en in November tegen eenige kamBanjocwangi (voor straat Bali)
15 132
12 451
8 030
pongs in den Solor-archipel. Men zie daarover het mede„ Tjilatiap
10 '.'55
10 555
0 844 gedeelde in 't vorig verslag (blz. 19/20), zoomede op
Te zamen f 152 S4G f 150 529 f 139 097
blz. 18 en 23 hiervóór.
Waar en hoe de verschillende bodems der oorlogs- en
Ten einde de inkomsten van het loodspersoneel voor
stra.it Bali (tusschen Java en Bali) op een redelijk peil te gouvernementsmarine, ook die welke niet tot een vast
houden , is het noodig gebleken het aandeel dezer beambten station behoorden , gedurende het tijdvak van 1 April 1888
in de netto opbrengst der loodsgelden (welke opbr. ngs:; t/m 31 Maart 1889 afwisselend werden gebezigd, kan blijsteeds afneemt, doordien de schepen meer en meer den ken uit de in vorige paragrafen van dit hoofdstuk reeds
gemakkelijkeren weg tusschen Bali en Lombok verkiezen) aangehaalde bijlagen F en G. liet? uitvoerige bijzondervan 23 op 75 pet. te brengen. Machtiging is verleend om heden, voor zooveel betrefc de schepen der oorlogsmarine,
vindt men in de kwartaalverslagen betreffende de verrichdezen maatregel te doeu ingaan met 1 Januari 1888.
Het loo isstationsc'nip voor het vaarwater van Soerabaüa, tingen der zeemacht, die geregeld in de Javasche Courant
het vroegere oorlogsschip Lanka , werd , toen het laatstelijk worden opgenomen, en waarvan die over 1888 te vinden
gedokt werd, voor verderen dienst ongeschikt bevonden en zijn in de n». vau 5 Juni, 9 November en 28 December
zou dientengevolge in Maart 1889 publiek worden verkocht. 1888 en 22 Maart 1889.
Aai gezien geen ander vaartuig op het oogenblik beschikF . KecJ1t.mvc7.rn.
baar is, zal een klein particulier schip tijdelijk als vervanger worden gehuurd.
§ 1. Rechterlijke macht.
Haveninrichtingen. In Januari 1889 (Indisch Staatsblad
Raden van justitie. Ten einde den raad van justitie te
L°. 15) werd op de Karimon-Djawa-eilanden (benoorden
de residentie Japara gelegen) het ambt van fungeerend Samarang, die blijkens vorige verslagen herhaaldelijk ter
havenmeester ingesteld en met die functie belast de post- bijwerking van achterstallige zaken met tijdelijk personeel
houder aldaar. In verband met de verplaatsing van het moest worden versterkt, in staat te stellen zich op den duur
ontvangerskantoor der in- en uitvoerrechten aan de Sam- behoorlijk van zijne taak te kwijten, wordt het noodig
bas-rivier (Wcsterafieeling van Borneo) van Pamangkat geacht het college uit te breiden met één vice-president,
naar Sambas, moest ook eene nadere voorziening genomen één lid en één tweeden substituut-griffier, waarmede dan ,
worden omtrent de waarneming der funetiSu van haven- in het belang van eene regelmatiger behandeling van zaken,
meester op beide plaatsen. Die bijbetrekking, welke te gepaard kan gaan eene splitsing van het college in twee
Pamangkat aan den ontvanger der douane en te Sambas kamers. Het noodige is voorbereid om , wanneer de veraan den commies op het assistent-residentiebureau was eischte fondsen bij de begrooting zullen zijn toegestaan,
opgedragen, is nu (zie Indisch Staatsblad 1889 n°. 45) ter den maatregel in 1890 in werking te doen treden.
die lichtwachters (bij 8 van do 9 der be loeide lichten),
die niet als chef optreden, niet gelijkelijk bezoldigd worden
met de andere lichtwachters van den kiistlichtdienst, maar
als tweede lichtwachters eene ondergescidkto categorie
vormen. Vermeerdering van uitgaven vloeit uit den maat"
regel niet voort. Bij liet aangehaalde Indisch Staatsblad
1889 nc'. 30 is in de uitbreiding van liet personeel voor
den kustlichtdienst tevens begrepen geworden het personeel voor de hooger bedoelde nieuwe verlichting in liet
oostelijk gedeelte van den zuidelijken inging van straal
Banka.
Bij het kustlicht op Java'l Vierde punt (residentie Bantam) en Lij Jat, op Poeloe Sapoedi (residentie Madura) bleek
het, ook uit een oogpunt van bezuiniging, aanbeveling
te verdienen , in plaats van de daarbij gedetacheerde dwangarbeiders, vrije koelies in dienst te nemen. Daartoe werden
bij Indisch Staatsblad 188S n°. 16% de bepalingen nopens
het beheer en de bediening der kustHchtên voor zooveel
noodig gewij/.igd. B • het kustlicht op het rif den iiri!
in Straat Maka-ser werden mede vrije koelies in dienst
genomen , doch zulks slechts voo* z olang de berriberri
onder de daarbij ge detacheerde dwangarbeiders niet zou
«weken zijn. Onder het aan den vuurt'ren op Poeloe Bras
(Atjeh) verbonden personeel badden in 1888 meer bijzonder
de Europeanen (die, tijdens zij van den dienst, zijn vrijgi-steld , op den vasten wal van Atjeh verblijf houden)
van koortsen en berriberri te lijden. De vraag, in hoever
die ziekten worden veroorzaakt door het verolijf aan den
Atjeh-wal, maakt een punt van onderzoek uit. Ook de
gezondheidstoestand van liet kustlielitpersoneel op het
eiland E lam (baai van Batavia) bleef in 1888 nog onbevredigend.
De bebakening werd uitgebreid doer de plaatsing van
eene Herbertsbakenton in straat Biouw op een rif nu. ij
het eiland Klein Loban, waarop bet Engelacheoorlogsschip
Orion schade had beloopen. De t'.ieg.mgeu naar en in de
Braudewijusbaai (Sumatra's Westkust) werden bebakend
met licht materieel, terwijl bet uoodige verricht wordt
tot bebakening van den telegraafkabel tusschen Java,
Bali en Celebes.
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Revisie van landraadsvonnissen. Overbrenging daarvan bj van landraden. Een overleg met de Indisch' BegeeringM
de rade/t van justitie. Aan do Indische Regeering ia, aanhangig nopens het denkbeeld om aan die leden der
onder herinnering aan hetgeen daaromtrent vroeger is ovet- rechtbanken van omgang en van do landraden op Java
WOgen (/.ie o. a. blz. 66/60 van het Koloniaal Verslag en Madura, die als zoodanig niet in het genot zijn van
van 1880), de vraag ge laan , of niet — zelfs al mocht bezoldiging of toelage , eene maan lelijksc.ie toelage toe te
men het tegenwoordige stelsel der facultatieve revisie willen kennen, bij voorkeur te genieten door ben, die door hunne
behouden— de revisie der vonnissen ,in zake van misdrijf, vrocgero ainbtswerkzaamheden of door Benige bijzondere
door de landraden op Java en Malura gewezen, behoort opleiding geschikt geacht worden tot bet bekleeJen van
te worden overgebracht naar de drie aldaar gevestig 'o rechterlijke betrekkingen.
raden van justitie.
Inmiddels is het noodzakelijk geoordeeld om, zooals

i

Resid-ntieaerechten en inlandsche rechtbanken. Tijdens de
vaststelling van het Koninklijk besluit n n 4 Februari 1873
(Indisch Staatsblad n°. 157) waren onderscheidene wijzi
gingen in de wetgeving voor den inlander op Java en
Madura ontworpen, welker uitvaardiging aan den Gouver
neur-Generaal werd overgelaten , echter onder voorwaarde
dat vooraf alle daarvoor in aanmerking komende landraden
op Java en Madura van rechtskundige voorzitters zouden
moeten zijn voorzien. Reeds vroeger is in In liö een paar
malen de vraag overwegen in hoever die voorwaarde,
•welker vervulling ach zelfs thana nog betrekkelijk lang
kan lat'ii wachten, een beletsel moest, blijven om de ver
beteringen in te voeren, die in een of ander opzicht noodig worden ge.icht, en welke reeds opgesloten liggen
in het samenstel der indertijd ontworpen wijzigingen.
Die vraag is thans in dien zin beantwoord , dat er geen
bezwaar tegen bestaan kan om , in afwachting dat de
bedoelde voorwaarde zal zijn vervuld , de voorzieningen te
nemen, welke noodzakelijk worden geoordeeld. De Gou
verneur-G' moraal is dientengevolge uitgenoodigd geworden
om, onder nadere goedkeuring de? Koning*, de noodig
geachte partiSele herzieningen in te voeren voor zoover
meergenoemd Koninklijk besluit die op het oog beeft, en
om daarbij in de eerste plaats in overweging te nemen de
uitbreiding van de competentie der resideutiegorechten op
Java en Madura, en de uitvaardiging van bepalingen over
het beslag onder derden en over do reconventie, die in
het zoogenaamd Inlandsen Reglement, tot schade van eeue
goede rcchtsbedeeling, ontbreken.
Zooals reeds op blz. 4 hiervóór is vermeld , werd in
Augustus 1888 tijdelijk e.'n buitengewone omgaande rechter
in dienst gestold, speciaal voor da behandeling der tot dfl
competentie van du rechtbank v.;n omgang in de eerste
afleeling op Java en Madura behoorendéstrafzaken, voort
gesproten uit de kort te voren in de residentie B;ntam
uitgebr 'ken onlusten.
Sedert de opgaaf in 't vorig verslag (blz. 60) hebben
weder leven landraden (in Pekalongan, Samarang en
Bantam) rechtskundige voorzitters gekregen en wel de
landraden te Pekalongan eu Batang ;e zaraen een te
Pekalongan gevestigden voorzitter, de landraden te
Salatiga en Ambarawa te tarnen een te Salatiga gevestigden voorzitter , en de landraden te Serang , Tjilegon en
Pandeglang te zamen een te Berang ge vestigden voorzitter
(Indisch Staatsblad 1S89 n°. 56 en 7i). Br zijn thans
in 't geheel 45 rechtskundige voorr'.itt.rs op Java en Madura,
die bij 67 landraden zijn aangesteld. In bet ressort van
den omgaanden rechter inde tweede afleeling op Java en
Madura zijn nog slechts zes landraden overgebleven (die
te Poerwokerto, Poerholinggo , Bandjarnegara, Wonosobo,
Karang-anjar en Keboemen) welke door bestuursambtenaren
■worden voorgezeten. Het voornemen bestaat om in het
aanstaande jaar vcor die zes rechtbanken to samen drie
rechtskundige voorzitters te bestemmen. Alsdan kunnen
de functiGn van den omgaanden rechter en van diens
griffier, ingevolge de artikelen 1 en 2 van het Koninklijk
besluit van 19 November 1878 n£. 43 (Indisch Staatsblad
1879 n°. 106), overgaan op de verschillende landraadsvoorzitters en hunne griffiers. Voor vier der bedoelde zes
landraden zullen dan echter nog twee afzonderlijke griffiers
moeten worden in dienst gesteld.
Aan een tweetal landraadsvoorzitters, voor wie op hunne
wettige standplaats geen geschikte woningen te krijgen
■waren , werd vergund tijdelijk elders »erblijf te houden.
De tijdelijk aan den djuksa te Soerakarta toegevoegde
adjunct (zie vorig verslag blz. 60) werd, evenals diens
ondergeschikt personeel, definitief aangesteld (Indisch
Staatsblad 1889 n°. 19).
Bezoldiging enz. van leden van omgaande rechtbanken en

Is vroeger voor de onbezoldigdeleden van eenige andere

iijlandscho rechtbanken is bepaal), aan de niet met een
bezoldigd ambt bekleede leden van de rechtbank van
omgang en van den landraad te Sumanap (Madura) voor
het bijwonen van elke zitting eene scha Leloosatelliug van
f 2,50 toe te kennen (Indisch Staatsblad 1888 n . 169).

Het voornemen bestaat om de ambteloose personen die als

leden zitting hebben in de landraden te Mena'.o, Amboina,
Saparoea, Neira en Wiabaai, van 189'! af me ie zoodanige
schadeloosstelling toe te leggen.
In het afgeloopen jaar werden aan een paar ambtenaren
van het inlandsen openbaar ministerie, namelijk aan een
hoofddjaksa en twee djaksa's, medailles voor burgerlijke
verdiensten toegekend.
Opleiding van inlandsche rechterlijke ambtenaren Met
het oog op de omstandigheid dat voor de behoorlijke uit
oefening der functiën van lid van eene inlandsche recht
bank of van djaksa voorbereiding die tot het bekteeden
van een rechterlijk ambt geschikt maakt, bezwaarlijk kan
worden gemist, is, zooals reeds in 't vorig verslag (blz. 114)
werd medegedeeld, in Augustus 1888 aan het oordeel van
de Indische Regeering onderworpen het denkbeeld om in
Indifl één of meer cursussen te openen ter opleiding van
iulandscbe jongelieden voor rechterlijke betrekkingeu, op
welke cursusseu onderricht zou zijn te geven in de be
ginselen van het recht en in eenige kennis der wetten
die zij later zullen hebben tce te passen.

Politie rechtspraak. Vermits de opheffing van bet marineetablissement op Onrust de noodzakelijkheid heeft doen
vervallen om de politierechtsmacht over inlanders en met
hen gelijkgestelden aldaar (waarmede de directeur van het
etablissement was belast) plaatselijk te doen uitoefenen ,
is de ter zake bestaande speciale regeling, zoomede de
detacheering op Onrust van één der aan den hoofddjaksa
bij den landraad ter hoofdplaats Batavia toegevoegde ad
juncten , ingetrokken bij Indisch Staatsblad iS89 i.°s. 70
en 71. De politiezaken op Onrust e:: op de daartoe be
hoorendé eilanden Kuiper en Purmerend worden dien
tengevolge voortaan behandeld door den politierechter te
Batavia.
§ 2. Rechtswezen in het algemeen.
Consulaire rechtsmacht. De wet van 16 December 1888
(Xederlaudsch Staatsblad n°. 204), houdende nadere wijzi
ging van de bepalingen omtrent de bevoegdheid der con
sulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten
eu omtrent de consulaire rechtsmacht, is in India* afge
kondigd bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 66.
Wetgeving voor inlanders. In Juli jl. is dezerzijds aan
leiding gevonden om bij de Indische Regeering de vraag
aanhangig te maken wat nog, met wijziging en aanvul
ling van het Koninklijk besluit dd. 19 Januari 1882n*. 24
(Indisch Staatsblad n°. 152), van regeeriugswegc zon bebooren te worden verordend tot verbetering van de recht
spraak der priesterraden op Java en Madura. Om daarvan
bij de overweging van het onderwerp partij te kunnen
trekken, is sedert aan den Gouverneur-Generaal o ik
mededeeling gedaan van een , op dezerzijdsch verzoek,
nopens deze aangelegenheid uitgebracht belangrijk advies
van den beer mr. L. \V. C. VAX DEN BEKG , laatstelijk
ambtenaar voor de beoefening van Indische talen , tevens
adviseur voor Oostersche talen en het Moh.-.mme laansche
recht, sedert eenigen tijd met verlof hier te lande. Over
de priesterraden werd o. a gehandel 1 in de Koloniale Ver
slagen van 1832, blz. 5 5 , en van 1885, blz. 52.
Rechtswezen in de Vorstenlanden op Java. Overeenkomstig
de in 't vorig verslag (blz. 60) bedoelde machtiging van
het Opperbestuur is bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 138 een
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begin gewaakt uu-t de reorganisatie van het reohttweMn
i n ° d e Vorstehlandeii. De voorloopigc wijzigingen, bij ge
meld Staatsblad ge-racht In de resolutie van 11 J u n i 1831
n°. 3 0 , zijn op 1 September 1888 in werking getreden.
Rechtswezen ter Üinnatra's Westkust.
Met het oog op
de nog weinig ontwikkelde toestanden in het thans tijde
lijk tot de afleiding Tanah Datar behooreiule landschap
LoaboeOelongAling (zie blz. 12 hiervóór), is hij ordon
nantie van 24 Juni 18N8 (In iisch Staatsblad n°. 118) ge
meld landschap vooralsnog uitgezonderd van de werking
van het reglement op het rechtswezen ter Sumatra's West
k u s t , voor zooveel namelijk de inheemsche bevolking hetreft.
Reehttieeten in liet gouvernement ö'hbes eti cnderhoorigheden. Omtrent de v r a a g , op welke wijze zou kunnen
worden te gemoet gekomen aan de bezwaren , welke de
justui:iLeien ondervinden tengevolge van do groote uitge
strektheid van het ressort van den raad van justitie te
Makii.wr (zie vorig verslag blz. 60/61), heeft de Indische
Regeering nog niet van haar gevoelen doen blijken.
Ree.htswe.zen M Menado. Bij de onlangs plaats gehad
hebbende invoering van 'êGouvernements rechtstreeksch
bestuur in de administratief tot de afdee'ing Uorontalo
(residentie Menado) behoorende voormalige leenrijken Gorontnlo , LimbottO, B m e en Boalemo is aan de iuhe^msche
bevolking hare eigene rechtsp'eging gelaten (Indisch Staats
blad I8tffl ii°. 95). In verband daarmede is de rechtsmacht
van 'ten rijksraad te Gorontalo, voor zoover die land
schappen betreft, overgedragen op eene al. laar gevestigde
inheemsche rechtbank, die den imam van »groote madjelis"
draagt.
To'passeüj.lcerMaring
van de Ftiropecsck* wetgeving op de
vreemde oosterlingen. De Indische Kegeering is dezerzijds

herinnerd geworien san de weuscbelgkheid eenerafdoening
van de s l i e r t jaren aanhangige voorstellen tot. verdere
toepa*j*lykvorklaring van de Uurnp?esch. j wetgeving op de
Chiuëezeu, ten vervolge op de ordonnantie opgenomen in
Indiftch Staatsblad 1«55 n*. 7 9 , van welke voorstellen de
bewerking indertijd was opgedragen aan het toenmalig
lid in i\en raad van Nelerlandsch-In Jië mr. T. H. DER
KlMDMBM (zie het verslag van 1879, blz. 70). Verder is ook
gewezen op liet belang eener definitieve oplossing van de
v r a a g , of de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over
de legitime portie, geacht moeten worden op de Chineezen
van toepassing te zijn (verg. art. 1 , I , Ut. O, van Indisch
Staatsblad 1855 ;; 0 ."79). Naar aanleiding daarvan heeft
de Gouverneur-Generaal bericht, dat de door mr. DER
KINDEKEN vóór zijn vertrek naar Europa, gezamenlijk met
den heer W . P. GROENEYKI.DT , adviseur honorair voor
Chineeaehe zaken, ingediende voorstellen bij het Hoog
gerechtshof in behandeling zijn, welk college evenwel niet
in staat was om het tijdstip te bepalen waarop zijn advies
kon worden te gemoet gezien.
Van het aan de Indische R< geering medegedeelde denk
beeld ') o m , zoo geene bijzondere reienen zich daartegen
verzetten , de genoemde ordonnantie in Indisch Staatsblad
1855 n°. 79 ook van krac'ut te verklaren voor Bali en
Lombok , is moeten worden afgezien , wegens de bezwaren
■welke de berechting van hunne vorderingen voor den
raad van justitie te Soerabaijn voor de betrokkenen zou
na zich slepen. Daarmede zouden toch meermalen groote
onkosten gepaard g a a n , zoodat het te voorzien is dat tal
van zaken , die thans op gemakkelijke wijze bij den landraad
te Boeleleug (Bali) worden aangebracht, dan niet zouden
a a n h a n g i g gemaakt worden.
Rechtspersoonlijkheid
van vereenigingen; naamlooze vennootschappen.
In 1888 zijn in Indië op den voet van het
Koninklijk besluit dd. 28 Maart 1870 n°. «(Indisch Staatsblad
n°. 64) 27 vereenigingen als rechtspersoon erkend , waarvan
6 waren aangegaan voor onbepaalden tijd, 1 voor75jaren ,
14 voor 29 jaren of voor 29 jaren en eenige maanden en
6 voor 25 jaren. Acht er van waren Chineesche vereeni
gingen (daaronder de twee in het vorig verslag bedoelde,
■wier aanvankelijk aangeboden statuten verduidelijking be
hoef ien) Zes dezer Chineesche vereenigingen waren van
') Zie het verhandelde in do zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Gencraal van 23 November 1888 (Byblad 1888-1889 , blz.
262 263).
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godsdienstigen a a r d , één beoogde de oprichting van een
begrafenisfonds en de achtste was ecne vereeniging tot
gezellig verkeer. Tot de in 1888 erkende vereenigingen
behoorde ook eene Arabische, gevestigd te Samarang en
ten doel hebbende de instandhouding van een bedehuis.
Hare erkenning vond eerst plaats, nadat de statuten zoo
danig gewijzigd waren dat inlanders van het lidmaatschap
waren uitgesloten. De overige 18 vereenigingen, allen door
Europeanen opgericht, waren van zeer uiteenloopenden
aard. Zij hadden namelijk ten doel de oprichting , enz. van
eene spaarbank voor inlanders te Modjowarno (Soerahaija)'),
van twee Fröhelscholen (één te Tjandi ter. hoofdplaats
Samarang en één te Tftgal), van eene vrijmetselaarsloge
te Kotta-Radja (Atjeh) s ) , en van een begrafenisfonds
uitsluitend ten dienste van het personeel van de lands
drukkerij te Batavia. Verder waren er twee vereenigingen
van liefdadige strekking (eene St. Vincentius-vereeniging
te Buitenzorgen eene St. Anna-vereeniging te Soeri*baija)4j,
twee waren vereenigingen voor de bevordering van de
belangen der particuliere landbouwnijverheid ' ) , één be
trof een familiefonds te Djokjokarta, drie waren respectie
velijk eene schiet- , m u z i e k - e n gymnastiek-vereeniging, en
vijf waren vereenigingen voor gezellig verkeer.
Aan eene Chineesche vereeniging te S a m a r a n g , welke
zich ten doel stelde de belangen te behartigen van eenige
Chineesche tempels (klentengs) aldaar, werd de gevraagde
rechtspersoon lijkeid geweigerd , aangezien de bedoelde
tempels geacht moesten worden stichtingen te zijn onder
beheer staande van den Chineeschen raad te S a m a r a n g ,
door wiens voorzitter zij bij het sluiten van overeenkomsten
werden vertegenwoordigd , zonder dat uit iets bleek dat
bedoeld beheer en bedoelde vertegenwoordiging op wettige
wijze aan de zich aanmeldende vereeniging was overge
dragen. Over de afwijzing in 1888 van een verzoek van
den kerkernad der Christelijk Gereformeerde Kerk te Batavia
om erkenning van deze Kerk als rechtspersoon, wordt
lager gehandeld in hoofdstuk K , afd. I I I , § 1.
Van 14 reeds vroeger erkende vereenigingen werden in
1888 gewijzigde, dan wel geheel nieuwe statuten goed
gekeurd (voor twee andere vereenigingen rezen bezwaren
tegen de ter goedkeuring voorgedragen wijzigingen),
terwijl in twee gevallen tevens goedkeuring werd verleend
op de verandering van den naam der vereeniging.
De bewilliging van den Gouverneur-Generaal, die volgen3
het Indisch Wetboek van Koophandel vereischt wordt
alvorens in Indië naamlooze vennootschappen kunnen tot
stand komen , werd in 1888 verleend voor 13 dergelijke
maatschappijen, waarvan er 2 gevestigd waren te Batavia,
4 te S a m a r a n g , 3 te Soerahaija,' 1 te öoekaboemi, 1 te
Soerakarta , 1 te Blitar en 1 te Medan. In 10 gevallen be
oogden de oprichten het drijven van cultuurondernemingen
(daaronder 2 het drijven van de tabakscultuur op terreinen
van de British Xortli-Borneo Company). Van de 3 andere
vennootschappen stelden zich de oprichters ten doel respec
tievelijk het bouwen en verhuren van huizen, de verdere
exploitatie van een hotel en de voortzetting van eene
kleermakerszaak.
Onder de in 1888 hier te lande — ingevolge bewilliging
bij Koninklijk besluit — tot stand gekomen naamlooze
vennootschappen waren er 3 6 , welker werkkring tot
Nederlandsch-lndië betrekking h a d , namelijk 30 cultuurmaatschappijen , 2 stoom vaartmaatschappijen (de «Holland''
en de Koninklijke Paketvaartmaatschappij), 1 yoor het
cargadoorsbed rijf; voorts de steenkoleu maatschappij >()ostBorneo", de Indische Credietvereeniging en de Oost-Java
Stoomtrammaatschappij.
Eene nadere opsomming van al de hier bedoelde vennoot
schappen vindt men in bijlage II hierachter waaruit te zien
is dat het maatschappelijk kapitaal van de 10 in Indië en
de 30 hier te lande opgerichte vennootschappen voor I n 
dische cultuurzaken respectievelijk bedroeg f 2 713 000 s )
:

)
)

3

Zie de statuten in de Javasche Courant van 6 November 1888.
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„ 10Ang.en7Dec.1888.
') De Loemadjniigsche Tabaksvereeniging te I.oemadjaiig in Probolinggo en de Plantersvereeniging Samarang-Kadoe te Bodja in
Samarang (Javasche Courant van 10 en 28 Augustus 1888).
") Hieronder f 600 000 voor de 2 hooger bedoelde tabaksmaatschappijcn die haar werkkring buiten Nederlaudach-Indië hadden.
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en f 28 287 000. Voor de overige 3 Indische vennootschappen
te zinnen beliep bet maatschi ppelijk kapitaal f 1 100(10(1
en voor de overige (J NederUwlsche te zaincn 1' 17 000 0 0 0 ,
in welk laatste bedrag de beide nieuwe stoom vaart maatschappijen deelden voor f' 1:1200 000. In totaal derhalve
f 49 700 0 0 0 , namelijk f 3 873 000 voor do 13 Indische en
f 45 887 000 voor de MG Nederlandsche vennootschappen
Zeventien reeds vóór 1888 erkende vennootschappen
erlangden in Indie bewilliging op de wijziging harer akten
van oprichting, terwijl aldaar voor één vennootschap
bewilliging werd verleend op de verlenging vun haren duur
en voor eene andere de termijn werd verlengd, binnen
welken hare nog niet uitgegeven aandeelen moesten zijn
geplaatst.
Ten opzichte van 3 naamlooze vennootschappen kon
de gevraagde bewilliging op hare akten van oprichting
of op de wijzigingen dier akten niet terstond door den
Gouverneur-Generaal worden verleend , omdat de overgelegde statuten bepalingen inhielden , die in strijd werden
geacht met voorschriften van liet Wetboek van Koophandel.
Ne wijziging der statuten door belanghebbenden werd
echter voor één dier vennootschappen de gevraagde bewilliging nog in 1888 en voor één in het begin van 1889
verleend. Eindelijk moest ten opzichte van nog eene andere
naamlooze vennootschap de gevraagde bewilliging op hare
akte van oprichting worden geweigerd , omdat de akte ,
wat den vorm betrof, niet geheel aan de wettelijke voorschriften voldeed. Na overlegging van eene nieuwe akte
in den behoorlijken vorm, werd ook daarop de bewilliging
in het begin van 1889 verkregen.
Gelijkstelling met Europeanen; rechtstoestand tan personen.
Art. 109, laatste alinea, van bet Regeeringsreglement
vond in 1888 toepassing ten aanzien van 19 inlanders ,
allen Christenen. ') l»p twaalf verzoeken kon de bij dit
wetsvoorschrift bedoelde gelijkstelling met Europeanen niet
aanstonds worden verleend , omdat de aanvragers nosf niet
op de voorgeschreven wijze (Indisch Staatsblad 1883 n° 192)
in het wettig bezit van een geslachtsnaam waren gekomen.
Drie verzoeken werden afgewe/.en.
Ook werd afwijzend beschikt op het verzoek van een
Chinees die , wat rechten , lasten en verplichtingen aangaat ,
als inlander wenschte te worden aangemerkt.
Aan de Indische Hegeering is verzucht na te gaan , op
welke wijze art. 109 van het Regeeringsreglement behoort te worden aangevuld of gewijzigd om te voorzien in
d e , naar het oordeel der Hegeering hier to lande, in dit
artikel bestaande leemte ten aanzien van de onderscheiding
tusscben Europeanen en niet hen gelijkgestelde!! en i n landers en met hen gelijkgesteldeu, vermits daarbij ni''t
voorzien is in het geval dat personen die den Mohammedaanschen godsdienst belijden, wegens hunne afkomst
niet wel tot de inlandsche bevolking kunnen worden g e rekend.
§ 3.

Burgerlijk

recht, handelsrecht en
rechtsvordering.

burgerlijke

Verlijden van akten ran eigendom en hypotheek. Vermits
de in 't vorig verslag (blz. 251) bedoelde maatregel, betreffende de verkrijgbaarstelling van eerste jaarpassen
(voor op inlandsche wijze getuigde vaartuigen) op et'ii
zevental zeeplaatsen waar de gelegenheid daartoe tot dusver niet bestond , alleen nut kon opleveren wanneer op
diezelfde plaatöen tevens akten van eigendom en hypotheek
konden worden verleden , en dit tot hiertoe slechts op vier
der bedoelde plaatsen het geval was , werden bij ordonnantie
van 0 Januari 1889 (Indisch Staatsblad n°. 3) de met de
afgifte van eerste jaarpassen belaste ambtenaren op de drie
andere plaatsen, zijnde de assistent resident van Sib'iga
(residentie Tapanoli), die van de Uosterdistricten (gouvernement Celebes en onderhoorigheden) en de controleur van
Saleijer, tevens alsnog bevoegd verklaard tot bet verlijden
van akten van eigendom, overgang en hypotheek , voor
zooveel op inlandsche wijze getuigde vaartuigen betreft.
Intrekking

ran art. 83 der bepalingen omtrent de invoering

') Zie de ordonnantiën in Indisch Staatsblad 1888 n". 29, 35,
37, 89, 90, 1:20, 1:27, 100 on 1G7.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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ranen den overgang tot de nieuwe wetgevim/. Terwijl
het voorschrift van de eerste alinea van art. 83 der
Overgangsbepalingen, betredende hot voorloopig behoud
van de regelen der oude procedure ten aanzien van de
daar genoemde onderwerpen, door de toepassing van
de tweede alinea bij onderscheiden regeling a i , reeds veel
van zijne beteekems verloren had , hoeft eene beslissing

van het Hooggerechtshof — volgens «elke op ^rond
van gemeld artikel de regelen der oude procedure nog
moeten nageleefd worden bij de invordering van belastingen ,
gegrond op verordeningen die van vóór do invoering der
nieuwe wetgeving dagteekenen , — de Indische Hegeering
genoopt om de intrekking van gezegd artikel in overwegingte geven. De intrekking heeft daarop plaats gehad bij
Koninklijk besluit van 22 November 1888 n°. 2 1 , bij welk
Ijesluit de (ïouvemeur-Generaal tevens bevoegd is verklaard
o m , voor zooveel nog noodig, in overeenstemming met de
tegenwoordige wetgeving regelen te s»eüen omtrent de
invordering van hetgeen den lande krachtens algemeene of
plaatselijke verordeningen mocht verschuldigd zijn, of uit
anderen hoofde toekomen, en waarvan ile invordering nog
geacht mocht worden te moeten geschieden overeenkomstig
voorschriften uitgevaardigd vóór de tegenwoordige w e t geving. De afkondiging van het gemelde besluit zal eerst
behooren plaats te hebben zoodra door den GouverneurGeneraal de daarbij bedoelde voorzieningen zijn genomen.
Navolging van wijzigingen in het Nederlandsche Wetboek
run Burgerlijke
Rechtsvordering,
Hij Koninklijk besluit
van 27 November 1888 U*. 20 (Indisch Staatsblad 1889
n°. 31) zijn in het Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de raden van justitie op Java en Madura
en het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië gelijke
wijzigingen gebracht, als bier te lande in bet Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering zijn tot stand gekomen
bij de wet van 23 December 1880 (.Nederlandse!) Staatsblad
n°. 2 3 0 ; , en wel ten aanzien van bet verleenen van verstek
in zaken waarin meerdere gedaagden zijn g e d a g v a a r d ;
bet doen van verzet tegen verstekvonnissrüi, en de gevallen
waarin voorloopig getuigenverhoor is toegelaten.
Tenuitvoerlcggiiio van dwang schriften voor de invordering
van belastingen. Te.- wegneming van bezwaren , die werden
ondervonden met opzicht tot de tenuitvoerlegging tegen
inlanders en met dezen gelijkgestelden van de bij Indisch
Staatsblad 1879 n". 207 bedoelde dwangacbrifteu tot invordering van belastingen, werd , voor zooveel Java en
Madura belreft, o a. eene wijziging noodig geacht van het
in 1879 (Indisch Staatsblad i r . 317) in het zoogenaamde
Inlandsen Reglement ingelaschte nieuwe art. 203a, welk
voorschrift — zooals het tot dusver luidde — gegronde
aanleiding gaf tot de o p v a t t i n g , d a t , als de verschuldigde
som niet hooger was dan f 5 0 , de tenuitvoerlegging van
het dwangschrift noch op de onroerende goederen , noch
bij lijfsdwang kon geschieden. Bij Koninklijk besluit dd.
29 December 1888 n°. 18 (Indisch Staatsblad 1889 n°. 68)
is nu verklaard dat de dwangschriften tegen inlandsche
en metdeiengelijkgestelde belastingschuldigen over geheid
Nederlandsch-lndië kunnen worden tenuitvoergelegd bij
lijfsdwang. Do twijfel met opzicht tot de tenuitvoerlegging
op onroerende goederen werd weggenomen door het Koninklijk besluit van 29 D»cember 1888 n*. 19 (Indisch
Staatsbl id 1889 n*. G9), houdende eene wijziging van de
eerste alinea van het aangehaalde art. 203 a.
Ontslag uit den lijfsdwang.
Mher dan eens had zich hef,
geval voorgedaan dat een gegijzelde , voor wiens onderhoud
door den schuldeischcr geene gelden meer werden voorgeschoten , weigerde zijn ontslag aan den rechter te verzoeken ,
omdat hij liever den lijfsdwang gedurende het bij art. 586
van het Reglement op de burgerlijke rechtsvordering g e stelde maximum van drie jaren achtereen onderging , dan de
kans te beloopen herhaaldelijk voor korten duur gegijzeld
te worden. Inmiddels bleven de kosten van onderhoud dun
ten laste van den lande. Bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1889 n°. 20 (Indisch Staatsblad n*. 89) is daarom
eene wijziging gebracht in art. 587 van genoemd Reglement,
in dien zin, d a t , ingeval de schuldeischer in gebreke blijft
vóór den bij de wet bepaalden uitersten termijn aan zijne
verplichting tot betaling der onderhoudskosten van deu
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schuldenaar te voldoen, niet alleen op vordering van dezen,
maar ook op aanvraag van den betrokken cipier dadelijk
zonder eenige formaliteit schriftelijk bevel tot ontslag uit de
gijzeling kun wordeu gegeven, eu wel ter plaatse waar
een raad van justitie is gevestigd door den president vun
dien raad , en elders door hel hoofd van plaatselijk bestuur.
Het bevel tot ontslag , waartegen geeuerbande voorziening
is toegelaten , kan zoo noodig met den sterken arm worden
tenuitvoergelogd.
Handels- en fabrieksmerken. Blijkens Indisch Staatsblad
1888 n°. 154 en 155 zijn de wijzigingen en aanvullingen ,
bij het in 't vorig verslap; (blz. 62) reeds vermelde Koninklijk
besluit dd. 10 Juli 1888 i,°, 31 in do voor NederlaudscliIndiC geldende bepalingen op de handels- en fabrieksmerken
gebracht wegens de toetreding voor Nederlandsch-Indië
(zie blz. 2 hiervóór) tot de internationale overeenkomst
van Parijs dd. 20 Maart 1883 ter bescherming van den
industrieelen eigendom, in ludiö op 21 September 1888
in werking getreden Onder dagteekening van 15 December 1888 werden aldaar op bindende wijze ook bekend
gemaakt (zie Indisch Staatsblad 1888 n°. 187 en 188)
de wet vau 23 April 1884 (Nederlandsen Staatsblad
n°. 53) tot bekrachtiging van gemelde overeenkomst,
zoomede de overeenkomst zelve met de daarbij behoorende
protocollen (Nederlandse!» Staatsblad 1884 n'°. 189). Bij
Koninklijk besluit dd. 9 October 1888 n°. 25 (Nederlandsch
Staatsblad n". 153, Indisch Staatsblad n°. 189) is voorts
het noodige geregeld tot uitvoering voor NederlandschIndië van art. 12 der overeenkomst, voorschrijvende de
inrichting van een bijzonderen dienst van den industrieelen
eigendom , welke dienst voor Nederlandsch-Indië gevestigd
is bij het bureau dat daarmede voor Nederland is belast,
met dien verstande dat de bewaarplaats der merken voor
Nederlandsch-Indië is gebleven bij het departement van
justitie aldaar, als onderdeel van de algemeene door de
overeenkomst voorgeschreven bewaarplaats hier te lande.
Faillissementen. Een overzicht betreffende de in 1888
in Nederlandsch-Indië ontstane faillissementen , ten vervolge
op de bij het vorig verslag gevoogde gelijksoortige statistiek
over de jaren 1883 tot en met 1887 , vindt men hierachter
in bijlage J. Tegen achtereenvolgens 9 9 , 113 en 110
in de drie voorafgegane jaren , bedroeg het aantal in 1888
uitgesproken faillietverklaringen 8 9 , namelijk van Europeanen 15 (waaronder 3 van vennootschappen onder eene
firma), van Chineezen 52 (waaronder 2 van vennootschappen
onder eene firma), en van andere vreemde oosterlingen
(waaronder 2 inlanders die zich vrijwillig aan liet Eurcpeesch burgerlijke en handelsrecht hebben onderworpen) 22.
Van de bedoelde 89 faillietverklaringen waren er op
1 Januari 1889 nog niet beëindigd 64. Onder de faillietverklaarden bevonden zich o. a. 30 kooplieden, 19 tokohouders, 9 handelaren in lijnwaden, 5 kleinhandelaars,
3 schoenmakers, 2 slachters , 2 wageuverhuurders, 2
rondventers , 1 horlogemaker , 1 graveur en steensnijder ,
1 apotheker , 1 sarougfabrikant, 1 waronghouder, 1 openbare koopvrouw , 1 handelaar in wapens, 1 handelaar in
juweelen , 1 speelpachtpr , 1 aannemer voor den bouw van
huizen eu 1 broodbakkerij (firma). Voor verdere bijzouderheden wordt naar de aangehaalde bijlage J verwezen.
Aan de Indische Regeering is in overweging gegeven ,
om bij de bewerking van voorstellen tot herziening van de
bepalingen op faillissementen in Indië (zie vorig verslag
blz. 62/63), ook te letten op de in het ontwerp eener
nieuwe wet op het faillissement, samengesteld door de
staatscommissie in Nederland, voorkomende bepaling, dat de
curator , met toestemming van den gefailleerde , onroerende
goederen ook ondershands kan te gelden maken ; en zulks
met het oog op eene in Indië gevallen rechterlijke beslissing (Indisch Weekblad vau het Recht n°. 1295), volgens
welke de onderhandsche verkoop van eene concessie tot
tinontginning, die tot een faillieten boedel behoorde eu
waarvoor een aanzienlijk bedrag geboden was, niet door de
bepalingen betreffende de faillissementen werd toegelaten.
Gemengde huwelijken. In het afgeloopeu jaar kwamen
83 huwelijken (10 minder dan in 1887) tot staud tusschen
personen behoorenle tot de inlandsche (of tot de met deze
gelijkgestelde) bevolking en Europeanen, nadat de eerst-
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bedoelden , overeenkomstig de bij art. 15 der Overgangsbepalingen tot de nieuwe wetgeving gestelde voorwaarde,
zich vooraf hadden onderworpen aan de Europoesche wetgeving betreffende het burgerlijk- en handelsrecht. Zooals
uit het volgend staatje blijkt, bevonden zich onder die
83 niet-Europeanen 41 Christenen.
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Vergoeding van kosten in burgerlijke zaken voor den
rijhsraad te Ternate. Aan het in 't vorig verslag (blz.
63) vermelde Koninklijk besluit van 21 Juni 1888 n°.
25 (Indisch Staatsblad n°. 149), waarbij de GouverneurGeneraal werd gemachtigd om alsnog aan te wijzen,
hoever zich de veroordeeling in de kosten bij burgerlijke
processen voor den hier genoemden rijksraad kan uitstrekken , is uitvoering gegeven bij de ordonnantie van
7 September 1888 (Indisch Staatsblad n°. 150).
§ 4. Strafrecht en strafvordering.
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van den GouverneurGeneraal. Aangezien betwijfeld wordt of, na de in werkingtreding van de nieuwe strafwetgeving in Nederland, art.
39 van het Regeeringsreglement nog op de iu art. 38
omschreven feiten kan worden toegepast, is, na ingewonnen advies van de Commissie aan welke hier te lande het
ontwerpen van een nieuw strafwetboek voor Europeanen
in ludië is opgedragen, met de Indische Regeering in
overleg getreden omtrent eene herziening vau de aangehaalde wetsartikelen, waarbij zich de gelegenheid zal
voordoen om iu de omschrijving der bovenbedoelde feiten
de noodige wijzigingen te brengen iu verband tot de beginselen der nieuwe Nedcrlandsche strafwetgeving.
Teruggave van stukken van overtuiging. De bezwaren
waartoe het tot dusver in Indië nog gehuldigde stelsel
ten aanzien van do teruggave van overtuigingsstukken
in strafzaken aanleiding gaf, hebben geleid tot het Koninklijk besluit van 14 Mei 1889 n'. 2 5 , waarbij nu, met
wijziging in zoover van het Reglement op de Strafvordering en van het zoogenaamd Inlandsch Reglement, overeenkomstig het in Nederland aangenomen stelsel, aan
den rechter is opgedragen te bepalen aan wien de overtuigingsstukken moeten worden teruggegeven.
Aangehaalde goederen waarvan de eigenaren onbekend zijn.
Daar door de politie in Indië meermalen ter gelegenheid
van een misdrijf of van een i overtreding voorwerpen in
beslap; worden genoinen , terwijl de personen , die terecht
gesteld zouden moeten wordeu , niet te vinden zijn, heeft
zich de behoefte doen gevoelen aan eene regeling betreffende de wijze waarop zulke voorwerpen na eemgen tijd
opgeruimd kunnen worden. Zoodanige regeling is tot stand
gekomen bij Koninklijk besluit van 6 Juni 1889 n°. 31.
Getuigengelden in strafzaken. Omtrent de toekenning
van schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten aan
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onderdanen van het Gouvernement en van den Sultan van
Djokjokurta, die in Soernkarta voor de pradoto's en politicrollen van den Soesoehoenan of van het hoofd van het
Mangkoe Negorosche Huis als getuigen in strafzaken ver
schijnen , werden door den Soesoehoenan en door den zelf

zooals het volgend overzicht nader aanwijst.
Kuro- OU- Ara. Inlan
peanen, neezen. bieren. ders. Totaal.

Aard der strafl'en.

standigen pangerau PHABOK PHANU WKUONO verordeningen

uitgevaardigd (opgenomen in de Javasche Courant van
17 April 1888), welke in hoofdzaak eene navolging zijn
van de bij Indisch Staatsblad 1884 n°. 142 en 14!* voor
de gouvernementslanden vastgestelde regelen betredende
de schadeloosstelling van fiuropeesehe en inlandsche g e 
tuigen in strafzaken.
Uitlevering van vreemdelingen.
In het afgeloopen jaar
werden van onze zijde aan het Bestuur der Straits-Settlements uitgeleverd 3 personen , namelijk een Engelschman ,
beschuldigd van het desbewust gebruik maken VMI een
valsch geschrift, en twee inlanders, beschuldigd van
misbruik van vertrouwen. Aangezien beide laatstbedoelde
personen , wegens gebrek aan bewijs , van verdere rechts
vervolging werden ontslagen, werden zij naar Riouw ,
vanwaar de uitlevering had plaats g e h a d , teruggezonden.
Daarentegen moest de door hetzelfde Bestuur verzochte
uitlevering van een Arabier geweigerd worden , aangezien
door het Hooggerechtshof van Ncderlandsch-Indië, op het
daartoe strekkend verzoek van den betrokkene, werd be
slist , dat hij Nederlauder was in den zin van het Ko
ninklijk besluit van 8 Mei 1883 n°. 26 (Indisch Staatsblad
n°. 188).
Van de bereid verklaring onzerzijds om ook aan die uitleveriugs-aanvragen van het Bestuur der Straits-Settlements

te voldoen, welke misdadigers uit de beschermde ioisodsche
staten op Malakka betreflba, is reeds gewag gemaakt
op blz. 2 hiervóór.
Door tusschenkomst van onzen consul-generaal te Singa
pore werd in 1888 aan de Indische Regeering uitgeleverd
een in 1884 ter dood veroordeelde inlander uit de Padangsche
Bovenlanden, die naar Salangore (Malakka) was gevlucht.
Voorts werd in 1888 te Pinang door iiet Bestuur der
Straits-Settlements te onxrr beschikking gesteld een Chinees
uit Edi (Oostkust van Atjeh), beschuldigd van het ont
voeren van een kind. Nu en dan evenwel kon door gemeld
Bestuur aan verzoeken om uitlevering geen gevolg worden
gegeven , hetzij omdat de rechter in de Straits de aldaar
geldende voorschriften niet behoorlijk opgevolgd a c h t t e ,
hetzij op grond dat de schuld van den betrokkene mei
als voldoende bewezen kon worden aangenomen.
Gratie en remissie van straffen. De Gouverneur-Generaal
had in 1888 nopens 76 verzoeken om gratie van de dood
straf te beslissen. ') Aan 51 veroordeelden , waaronder 2
Europecsche vrouwen en 2 inlandsche militairen, werd
lijfsgenade geschonken, doch aan de 25 andereu, waaronder
mede 2 inlandsche militairen , werd de doodstraf voltrok
ken. Voorts werd nog gratie verleend Tan de straf des
doods aan 5 inlanders , die daarom niet hadden verzocht.
Ter gelegenheid van de viering van 's Konings verjaar
dag erlangden in 1888 48 Ruropeesehe, benevens 905
inlandsche en met dezen gelijkgestelde veroordeelden g e heele of gedeeltelijke kwijtschelding van straf.
Op de verzoeken van 217 ter zake van berriberri in
ziokengestichten verpleegde dwangarbeiders om gratie werd
in 1888 gunstig beschikt, nadat door eene geueeskundige
commissie (zie Bijblad op het Indisch Staatsblad n u . A'.i'.il)
te hunnen aanzien verklaard was dat verdere verpleging
geen uitzicht op herstel gaf. Bij wijze van belooning werd
gratie of remissie van straf verleend aan 10 veroordeelden
tot dwangarbeid. Van dezen hadden er ü in Atjeh , 1 bij
de verpleging van aan cholera lijdende d wangarbeiders
te Bandjermasin, 2 bij do opsporing van misdrijven en 1
bij het ontwapenen vau een misdadiger buitengewone
diensten bewezen.
In het geheel werd in 1888 door den GouverneurGeneraal aan 1750 veroordeelden (waaronder 59 militairen
van leger en vloot) gratie of remissie van straf verleend ,
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n) Heiden vrouwen, respectievelijk veroordeeld wegens moord
en medeplichtigheid aan moord.
b) Veroordeeld wegens diefstal bjj nacht door meer dan twee
personen in een bewoond huis, met buitenbraak en geweld gepleegd.
r) Hieronder 2 militairen die tot de doodstraf veroordeeld waren ,
respectievelijk wegens moord op twee personen en wegens moord
en het moedwillig toebrengen van eene kwetsuur. Van de 50 overige
gegratieerden, allen burgerpersonen , waren veroordeeld: 4 wegens
diefstal onder verzwarende omstandigheden , gepaard met brandstich
ting, 16 wegens moord, 1 wegens diefstal door meer dan één
gewapend persoon, met buitenbraak en geweld gepleegd, I wegens
poging tot diefstal onder verzwarende omstandigheden gevolgd door
doodslag, 6 wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden en
met bedreiging, 2 wegens mocdwilligen doodslag, gevolgd door
diefstal, 1 wegens moord en poging tot moord, 1 wegens mede
plichtigheid aan moord en poging tot moord, I wegens doodslag,
die gestrekt heeft om een diefstal gemakkelijk te maken, 1 (een
Balinees) wegens moord en het toebrengen van moedwillige zware
verwondingen , op drie personen gepleegd, 1 wegens doodslag, ver
gezeld van berooving op den openbaren weg, 1 wegens moord,
gevolgd door diefstal, 1 (een Balinees) wegens moedwillige berooving
van twee menschenlevens en het toebrengen van moedwillige kwet
suren , 3 wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden met
geweld en bedreiging, 1 wegens moedwilligen doodslag, voorafge
gaan door diefstal onder verzwarende omstandigheden, 1 wegens
diefstal onder verzwarende omstandigheden en met geweld, en 5
wegens aanslagen tegen het gevestigd gezag (1 van welk 5-tal boven
dien veroordeeld was wegens moord, op zeven personen gepleegd,
gevolgd door diefstal).
il)
i')
/')
IJ)
//)

Hieronder 5 militairen.
Schepeling der militaire marine.
Allen militairen.
Hieronder 27 militairen.
Hieronder 12 militairen en 2 schepelingen der militaire marine.
§ 5.

Gevangeniswezen.

Gebouwen. In 1888 werden 24 nieuwe gevangenissen
betrokken , waarvan 10 afdeelings-en 14 districtsgevange
nissen. Do 10 eecstbedocldefl waren di.: te Bangkallan en
Sumanap op Madura, te Djember in Bez-jeki, te MokkoMokko m Benkoelcii , te Talang Padang , Moeara Bliti en
Bandar in Palembang, te Assahan en Batoe B a n op de
Oostkust van S u m a t r a , zoomede te Blinjoe op Banka.
Van de plaatsen, waar nieuwe districtsgevangenissen be
trokken werden, waren er 12 op Java en 2 ter Sumatra's
Westkust. Voorts werd te Sidaijoe (Sonrabaija) binnen
'■) Van de in Juni m Juli 188!» genomen beschikkingen op <le
de
muren der afdeelmgsgi'vangenis een bamboe hulpge
veizoeken om gratie van de ter dood veroordeelde voornaamste deel
nemers aan het oproer te Tjilcgon (Bantam) is reeds gewag gemaakt bouw g e z e t , omdat de bestaande ruimte te klein w a s ; te
Tanah Poetih op de Oostkust vau S u m a t r a , waar uog
op blz. 4 , noot 4 , hiervóór.
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geen gevangenis was en de behoefte daaraan dringand
werd gevoeld, een gebouw van tijdelijke materialen opgericht ; en on het eiland Batjun (Ternate) weer een lokaal
tot gevangenis gehuurd. Overigens werden aan verschillende gevangenissen verbeteringen of herstellingen aangebracht. Zoo kreeg in het civiel en militair gevangenhuis
te Weltevreden (Batavia) het ondergeschikt personeel betere
huisvesting en werden de waterputten voorzien van ijzeren
roosters en pompen , ten einde ongelukken en zelfmoorden
van gevangenen te voorkomen. In hetzelfde gewest werd
te Bekassi een steenen wachthuisje op bet erf der demangswoning tot lokaal voor vrouwelijke gevangenen ingericht.
Te Soemedang in de Preanger Regentschappen werden
twee cellen bij de gevangenis aangebracht. Door het boren
van artesische putten nabij de gevangenissen te Tagal
en Brebes .in de residentie Tagal en den aanleg van goten
werd de zindelijkheid en dientengevolge ook de gezondheidstoestand in die inrichtingen zeer bevorderd. In de
residentie Japara moest eene districtsgevangenis wegens
scheuring van den grond geheel verbouwd worden. Op
het eiland Bawean (residentie Soerabaija) werd aan de gevangenis het gotenstelsel verbeterd , de r i n g m u u r versterkt
en eene kamer tot cipierswoning ingericht. Ook teGrissee
in dezelfde residentie werd de ringmuur der gevangenis
vernieuwd , terwijl ter hoofdplaats Soerabaija tijdens het
ontsmetten van de gevangenis de oude britsen in eenige
lokalen door nieuwe werden vervangen. In de residentie
Benkoelen werd eene hulpgevangenis door eene nieuwe
van tijdelijke materialen vervangen , nadat door het ontsnappen van 0 dwangarbeiders gebleken was dat het oude
gebouw niet meer aan de behoefte voldeed. Te Menggala in
de Lampongsche Districten werd de gevangenis verplaatst
en beter ingericht. Te Palembang werd in de gevangenis
een put gegraven om haar van drinkwater te voorzien ,
maar het daardoor verkregen water bleek nog niet bruikbaar te zijn. Op Banka werd de ringmuur der gevangenis
te Paugkalpinang hersteld. In het gouvernement Celebes
en onderhoorigheden werden te Bonthuin , Djeneponto en
Takalar de vensters der cipierswoningen en de wachtkamers der gevangenissen van ijzeren of houten tralies
voorzien. Op Banka werd de gevangenis ook van logies
voor dwangarbeiders en Europeescbe gevangenen voorzien ,
in verband waarmede het bannelingshospitaal aldaar buiten gebruik werd gesteld. Ook werden ingetrokken bet
dwangarbeiderskwartier op het eiland Onrust, tengevolge
van de opheffing van het marine-etablissement aldaar op

[Medcrl. (Uosl-) lodic.J

15 October 1888, en dat te Tjilatjap (Banjoemas) wegens
de gehcele voltooiing der spoor- en havenwerken aldaar.
Voorts werd de buiten den ringmuur der gevangenis te
Buiteniorg (B.itavin) ren bamboe gebouwde hulpgevangenis, als overbodig en in vervallen staat verkeerende,
opgeruimd. Het tijdelijk dwungurbeiderskwartier te Oedjong
Radja in de 1'adangsche Bovenlanden werd geheel vernield ten gevolge van eene aardstorting.
Wat betreft de invoering van het in beginsel aangenomen nieuwe stelsel van dwangarbeid, valt aan te teek eneti dat het noodige wordt voorbereid om te kunnen
overgaan tot den bouw van eene centrale strafinrichting
voor vrouwen te Ainbarawa (Samarang) en van depots
voor veroordeelde mannen te Batavia en te Padang. De
strafinrichting voor vrouwen ia noodig, omdat de vrouwelijke veroordeelden tot dwangarbeid voorloopig de voor
de toepassing van het stelsel bestemde centrale strafinrichting voor mannen (te Soerabaija) hebben ingenomen, en
het depot te P a d a n g , waarop tot dusver niet was geregend , kan niet worden gemist, omdat, tengevolge van de
opheffing in den laatsteti tijd van drie vaste dwangarbeiderskwartieren (in 1884 dat bij de gewezen gouvcrnementskolenontginning op Borneo en in 1888 — zooals hooger
gezegd — de kettingkwartieren op Onrust en te Tjilatjap), er
vooreerst slechts één vast dwangarbeiderskwartier, namelijk
in Atjeh, is overgebleven en hierdoor, ten einde alle dwangarbeiders onder dak te kunnen brengen, één depot meer moet
worden opgericht dan de drie waartoe aanvankelijk het
plan bestond ' ) ; voor zoodanige inrichting schijnt Padang
de aangewezen p l a a t s , uit aanmerking van de belangrijke
werken van openbaar nut die ter Sumatra's Westkust
met behulp van veroordeelden in uitvoering zijn.
Statistiek, enz De laatst verzamelde statistische opgaven
betreflende het aantal gevangenen (zie bijlage K hierachter) reiken niet verder dan het jaar 1887. Zij doen
zien dat bij het einde van dat jaar het aantal burgerlijke
en militaire veroordeelden in Nederlandsch-Indiö bedroeg
22 388 en dat der preventief gevangenen (waaronder ook
die veroordeelden wier vonnis nog niet in kracht van gewijsde was gegaan) 5024, te zamen 27 4 1 2 , terwijl de
totalen op 31 December 1880 (die in het vorig verslag
niet volkomen juist werden opgegeven) bedragen hadden
20409 en 4<l4«. te zamen 2."> 417.
De gebruikelijke specificatie over beide jaren laat men
hier volgen.

31 December 1886.
CATKGORIEKN VAN GEVANGENEN.

Aanwezig in de burger!

BOT*
peanen.

1 uit het leger afgevoerde militairen
1 (personen die van den militairen
1 stand vervallen zjjii verklaard of
( aan w i e tijdelijk liet recht is ont1 zegd om als militair te dienen) .
j
.
I 'mntairen der landmacht
. . . .
\ personeel der militaire marine .

Veroordeelden
wier vonnis reeds
in kracht van gew(jsde w a s gegaan,
maar die zich nog
niet op hunne delinitieve strafplaats
bevonden:

Vreemde
oosterlingen.

Euro
peanen.

Inlanders.

Vreemde
oosterlingen.

ij 1, c ptMM^ftiMM,
07

Veroordeelden
die zich reeds o p d e
hun a a n g e w e z e n
ntrafplaats bevonden (waaronder
de in Atjeh gedetacheerde dwangarbeider»):

Inlanders.

31 December 1887.

.

1 8 1 4 9 * (1013*) 1251*

(21)

50

20 320

:JG

'<)

2'J

'•)

31

2G+

10

22

1

23

■

IH

3

18

(1091)

1295

(18)

13

(29)

/
burgcrpersonen
|
,
1
j
1
1

|

uit het leger afgevoerde militairen
(die hunne straf in Nederland
niocHten ondergaan, maar nog niet
derwaarts opgezonden waren). .

r) 0

Transporteeren

143

cr.o* (18)

10

0 i
18 8.'>9

(1031)

1201

(21)

'J7

20 800

( 1 1 0 9 ) 1 1308

(29)

o) D e tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzen het getal der vrouweljjke gevangenen aan. Haar getal is onder het ter linkerzjjde u i t g e 
t r o k k e n totaal begrepen. D e g e t a l l e n , waaraf een ■ is geplaatst, zijn ontleend aan verbeterde opgaven.
') Blijkens het verslag van 1884 (blz. 57) en dat van 1885 (blz. 56) beschikte men toen reeds over de noodige geitouwen voor de te
Samarang en te Soerabaija te vestigen depots.
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81 December 1880.
CATEGORIEËN VAX (JKVAXüIiNKX.

Europeanen.

Inlanders.

PW transport I 14.'J
wi<!r naak nog door den eeraten
reebtor moeit worden Bijgedaan

:ii December i«s7.

Vreemde
oosterlingen.

18868 (1081) i I 861 (81)
8M0* (180) I 211

18 («)

wier zaak «rel reeds door den eersten rechter was afgedaan, maar
voor wie de termijn tot lief aanteekeaon van revisie, appel of
cauatie aog niet was verstreken.
l' r e v «n t i o e
nog lijj
den Iboogaren
.;,. v a n g e n e n / wwier
i e r zaak
zaak noy
lij) üen
tallen burgereer- ) roehtcr aanhangig was .
soneii):
die nog wachtten op bet verstrijken
van den termijn na welken liel
vonnis of arrest kon worden tenuitvoerbeleid

604

(31)

lil

1119

(48)

71

180

(15)

(•>)

(1)

Europeanen.
'J7
14

5(8)

' wier vonnis BOg door liet hoofd
van gewestelijk bostanr moest
worden bekrachtigd of geviseerd

Inlanders.

Vreemde
oosterlingen.

80860 (lioy;

1808 (29;

2700

(186)

189

489

(16)

12

864

(27)

101

287

(8)

•J3

(9)

(8)

(2)

Anna r?iy in de Hl i I i t a i >' t fjtTaunriiisscn e» in tic
fnnKuulkuttm.
il)

militairen der landmaeht

50*

uit het leger afgevoerde militairen (perV e r o o r - ' sonen die van den militairen stand verd e e l d e n : ! Tallen z.yn verklaard of aan wie tijdelijk
BOt recht is ontzegd om als militair te
dienen)
Preventief
macht)

gevangen«n

IC.

131*

17

45

(militairen der land48

88
Totalen

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

!33

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 iimj nicl in kracht van gewijsde
was gegaan)

104 (2)

Totalen als boven

. . .

28

38416*(1848*)

437 (2)

86417*

Verdeeling
der
totalen in :

Cl

1666* (.24)

•1 640* (818)

25 498 (1304)
27 412

(1275*)

18876*(10S1*) 1861* (21)

437 (2)

2% (2)

804

808

(8)

93 (2)

88 416* (1849*) 1566* (84)

896 12)

e) 86417' (127.'.)

1018

(34)

(1340)

20 877

(1109)

1308

(29)

4 021

(195)

310

(6)

86 408 (1304)

1018

(34)

27 412 (1340)

b) Niet afzonderlijk opgegeven, maar begrepen onder de rubriek „burgerpersonen".
<•) In de aangehaalde bjjlage K zijn deze veroordeelden ten onrechte incdcgcrckend onder hen die zich reeds op de hun aangewezen
strafplaats bevonden.
(/)

In deze categorie zijn onder de Kuropeesche militairen of gewezen militairen ook zeer enkele Afrikanen verantwoord.

<•) Ongerekend 421 veroordeelden tot dwangarbeid (inlanders en vreemde oosterlingen) ter zake van beriiborrl verpleegd in het zoogenaamd berribeill euiticbt te l.iiitony.org. welke veroordeelden — van Padaag en Soeralmija naar Atjcli gezonden — van daar wegens
ziekte niet naar de plaats van herkomst, maar naar Batavia waren geëvacueerd.
Van ile mutntiën onder de gevangenen geeft de volgende
staat een overzicht, waarbij echter valt op te merken dal
;1e opgegeven mutatiCn zich niet uitstrekken tot de nog
niet op hunne definitieve strafplaats aangebrachte veroor-

Uandelin^on d n ' Staten-G-ineraal.

Bijlagen. 1889-1890.

deelden (op uit. 1886 ten getale van (170 en op uit. 1887
ten getale van 6 0 8 , daarbij niet rekenende oe geweten
militairen bedoeld in noot c hierboven).

60
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1887.
Veroordeelden dia zich op d< Preventief gevangenen en da ITcroordeeldeii die zieh op d< Preventief opvangvaan i>u «I«?
liuu aangewezen strafpliial - ouder dcxe categorie ook t
liun aangewezen atralpliiata i nder desa categorie ook te
,. runtwoorden :■.
bei
lei. (daiiru.uler <
bevonden [daarouderook da
versjitwoorden owvangoin Atjeh gedetacheerde
in wier taak reeds
in Atji'ligedetacheerde
iicii iu v.iiT n u raadi
u i t s p r a a k W. II " V . 1 : I : I M .
dwangnrbei
dwaugarbeidera).
uitapmak w a i gedaan,

sitlu-ti

i T A T I K N.

onderook mi

i
den militairen tut lul I
(tand vervalbel
rende
len v e r k l a a r
d e n . en pernonen wien
«■il personeel
lijdelijk hel
recht is ont- der militaire
.:egd OTO als
militair te
dienen).

.Aanwezig op I Januari
aange-i'

i

kninen

üulV'OlMilitairen.

I 30

»84

1881!

i...

7 . 1

hracllte\

Bijgo-

Burgerper■ouou [waarMilitairen
onderook van
den militairen tot het !
i
■tand verval
len varklaar- behoorende
den , en perouen wion
B i personeel
tijdelijk het
recht ia ont- d T militaire
legd om als
marine.
militair te
diana! .

Militairen

waar-

a) 19 e. in

102

ff)

BurgerMilitairen.
penonon,

153

ff) 4 812

130

*

liiiliiiiiiii'cl

181 B M
<
i l .
WlMolvlcelden.

91 M |

10

in ,'.sn

10 939

257

nieuwe,
raroor-1

,

i i . f anderen .
in den deelden.'
in heehtaaia genomen,
uit
andere gewesten
lo«])
overgeplaatst. . .
VSO het van desertie teruggekaerd [voor sooveel
jaar:
nii') in hut opgege
ven jaar gedeseri teerdj

*:m

192

I 033

sci

210 015

oi:

i door (
stiiilV'in-. politioneel
diging .veroordeelden, 181 »01
lofrenus-l
Veriniii-I sw van fanderen . .
1139
straf, l
derd iu Idborontslag van rechts
vervolging. . .
deu loopI .. executie van de
(
opgelegde straf .
van het „ verandering MUI
■trafpiaats. . .
, erts
jaar:
,. desertia(voo
veel niet in het

opgegeven jaar
ook teruggekeerd).
„ overlijden . . .
., opz*nuing naar
.

70 833

355

4 r.91

191 79(

Nederland .

i:r,

03820

f,3

t 031)

03 922

437

207

7II

S9i;

355

08 284

:.99

420

75 708

491

341

189812

12

8 051

SAS

80 BSi

BI

21 828

42 3S9

389

U 3M

310

4C3

139
-J90

1 999
1 r.90

•J 037
1 544

13

.

178
382

91
197 528

Aanwezig op 31 December .

19

28:

0K:

63 470

403

200 1(17

4814

13.;

21 740

») 4 950

h) 19 372

280-

70 784

391

140

4 924

100

c) 21 880

.024

ff) Hij het opmaken van de statistiek over 1887 kt gebleken dat de bestaande opgaven van 31 December 1880 hier en daar verbetering
eisehten. Zoo waren bijv. aso groot aantal van den militairen stand vervallen verklaarde militairen, in plaats van onder da Imigeipei eouan, onderde
militairen gerekend. Onder den datum van 1 Januari 1*87 rijn nn de verbeterde cijfers i n g e r o l d , waarbij echter — o m in overeenstemming telilijvea
met de aangehaalde bijlage K — eane uitzondering la moeten worden gemaakt voor sooveel betreft de gewezen militairen bedoeld in noot c van
bot voorgaande slaatje.
i) '/Ae VOOr Verbeterde Opgaven de cijfers van I Januari LSS7
c) Hiervan waren 2573 personen ziek of niet lot arbeid in slaat. Hij het einde van 1880 was dit liet geval met 1783 van do 19 372 veroordeelden.

Bene ipecificatie van de onderscheidene categorieën van
gevangenen !>ij bet einde van 1.S.S7, naar gelang zij zich
op Java en I f a d t u a , dan we] on de buitenbexittingen
bevonden , en — wat de veroordeelden betreft — naar
Veroordeelden
o. V o o r z o o v e e l
Veroordeeld t o t :

tanrezig
zij

m ie burgerlijke

zich

reeds

op

gelang v.m de gtraffeu die zij ondergingen, vindt men
in de volgende opgaaf, waarbij bet getal vrouwen weder
afzonderlijk — ttuacben ( ) — ie aangeduid.
Op J a v a en
.Madnra.

getutigenitteu:
de

hun

a:i n g e VI e z e n

*t r a i ' p l a a t . s

bevonden.

tuchthuis-, Imriwngeastraf en, voor zooveel het / bargrrpcraonen
personeel der militaire marine b e t r e f t ,
gevangenisstraf:
gevangenisstraf e n ,

13

militaire / van den militairen s t a n d v e r v a l l e n v e r k l a a r d e personen
\ personeel d e i militaire m a r i n e
iilllgelpelsoill 11

voor zooveel bel personeel der \

militaire marine betreft, mUitaire detentie en bech. ■.

« " * ■ ^ ^ I Z ^ l

O p de liuitenbezittingen.

e

r

V ^ Z ^ ^

a

^ ) ^ ! ^ i

»
M

1
'

n

11
15

2

"" '",' •*' ^ ■^<-y<^^ 'nüü^rn, wien lüdeiyk bet
reent is ontacgu om als muitair te dienen . . .

militairen der landmaeht
{ ]M-rs(HM el der militaire i n a i i n e
Transporteeren

117
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dwangarbeid
dwangarbeid
dwangarbeid
.... , ...
polUÜMtraffen

07

jNoilot-1. (Oost-) Indifi.J
»>i> de Baltenbealttbigen.

Op Java en
Madura.
Per traasport
117
1 Ml
in den ketting
iiu'/cn den ketting, 1 • -i- plaatse door don directeur ran Jnatltin aangewezen «)
l 087 <:;.r,l i
6vi/e* <liu ketting, ter plaatae der vcroordeeiing [d.l. voor nlel langer dan één |aar) a) . . 2480 (176)
( len-arbeid-atelliug aan de publieke werken fc)
f) 1IS (".-_'">)

|

| W i l g W

jlitorf

/,,

m

i dwangarbeid '« den ketting
baluagsehap ter vervaaging n a : \ dwangarbeid kuim don ketting
b.
n o g n i e t op hunne d e t l a i t i e v o a t r a f p l a a t i bevonden
Uio zich HOI;
ii pro *ll,m
V 6 r o o r d e t l d e n aavttfsia in de m t 111 u i r e w tttnjriiiwn vi
S militaire detentie
veroordeeld tot
\
„ gevaagenlastraf
P r e v e n t i e f g e v a n g o n o n (daaronder nuk die v e r o o r«l e e l d e n wier vonnis neg niet in kraakt
van gewUede waa gegaan):
Bargerpmoara
militairen

3
3448
'.! 008
478
1 749
II
1

O)

\1
17U

(17)

(2)
(Ui
(li)
(1)

4

(1)

M

(H

<;'.i
t) 46

8 889 (171)
87
18468(1247)

1 096 (31)
68
HUM (98)
27 412 (1340)

Totalen
a) Waaronder begrepen inlaadache militairen der land- en teemaebt
b) Waaronder begrepen inlandsehe militairen der landinaebt.
f) Uit het leger afgevoerde Europeeselie militairen.

Iti de voorafgaande opgaven is geen sprake van het aantal
gegijzelden, waaromtrent <I<^ aangehaalde bijlage K mede
opgaven bevat Uit die opgaven blijkt, dat het aantal der
wegeni schulden gegijzelden in 1887 daalde van lü(i
(waaronder 4 vrouwen) tot 103 (waaronder 5 vrouwen).
Gedurende den loop van het jaar werden namelijk wegena
schulden in gijzeling gesteld 150 personen en daaruit ont
slagen 153. Onder de 10:J op a l December 1887 nog
aanwezigen (92 op Java en Madura en 11 op de buiten
bezittingen) bevonden zich 1 Europeaan , 18 inlanders en
84 vreemde oosterlingen, liet aantal gegijzelden wegens
met-betaling van geldboete klom in 1887 van 48 (waaronder 4 vrouwen) tot 124 (waaronder 2 vrouwen). Onder
de 124 (waarvan 122 op Java en Madura en 2 op de
buitenbezittingen) bevonden rich 2 Europeanen, 115 in
landers en 7 vreemde oosterlingen.
Overigens doet bijlag.", K zien , dat liet aantal doortrek
kende gevangenen op 31 December 1887 bedroeg 300
(351 mannen en 9 vrouwen), namelijk 352 inlanders en
8 vreemde oosterlingen, tegen 317 on 31 December 1880.
Ook deze personen zijn in de voorafgaande tabellen niet
opgenomen.
beliep het aantal in Atjeh van elders gedetacheerde
veroordeelden tot dwangarbeid op uit. 1885 1036, en op
uit. 1886 2 3 5 , in den loop van 1887 moest de sterkte
weer worden vermeerderd , zoodat bij het einde van dat
jaar bet aantal 304 bedroeg. Gradnrende 1887 werden er
in Atjeh 625 in de sterkte opgenomen en daarentegen
556 daaruit afgevoerd , waaronder 435 die om andere
redenen dan wegens strai'eindiging (meerendeela wegens
Gemid
deld

GEWESTEN.

(levangenissen.

Bantam

Berang en elders

Batavia

Batavia . • • • I
Meester C'ornelis. j
Tangerang. . .

aantal
gevan
genen
per <tag.

21 UU

MO
10:>

Preaager Regent■enappen . . .

4944
808
:;o
1I

fc)H18

180

lf,2

Itandong.

145
78
69
is
108
86
46
19
18

4s
41
4U

.

.

.
.
.

Soemedang. .
Tassikmalaija .

Garoet . . .
Manondjaija .
.Mangoenredja.

gedu
rende
1888.

a) Waar een f is ingevuld, ontbreekt de opgaat'.

Qeto%iheiditoettand,
Nopens de sterfte onder de gevangenen zijn voorshandi nog alleen volledige opgaven voor
handen over 1887.
ltS.--,7. Er overleden tijdens het ondergaan van
hunne straf 1545 en in preventieve hechtenis 385 gevan
genen , welke getallen over 1886 bedroegen 1598 en 303.
Tegenover de middensom van het aantal veroordeelden op
1 Januari en 31 December van elk der genoemde jaren
geeft dit voor 1887 eene sterfteverhouding van ruim 7.2
pet., tegen ruim 8 pet. voor 1880 , terwijl die verhouding
voor de preventief gevangenen bedraagt voor 1887 ruim
7.7 p e t . , tegen bijna 6.4 pet. voor 1880.
De opgaven, die tot dusver over 1888 nopens het aantal
zieken en overledenen onder de inlanders en de met dezen
gelijkgestelde personen in sommige gevangenissen o n t 
vangen rijn , laat men hieronder volgen.

GEWESTEN.

Cheribon

. . . .

MS
1
1

Cheribon . . .
IndramaQoe. .
Madjalengka . .
Koeiiingan . . .
T.jiamis . . . .

Tagal

Tagal
Pamalang . . .

Pekalongan .

.

.

Pekalongan
Matang

Bamarang.
103
18
60
IV
11

Gemid
deld
aantal
gevan
genen
per dag.

Gevangeni.ru.

8

Poerwakarta .
flnrik alMMiinl
Tjiandjoer .
Tjitjalengka

Aantal
sterf
gevallen

67

«) f

Bultenaonj . . . | 1HO
ld. (berriberri-ge1118
attent). . .
Krawang . . . .

Aantal
zieken
gedu
rende
1888.

riekte) naar Padang en Java moesten worden teruggezon
d e n , 57 die in Atjeli overleden, 58 wier straftijd kwam
te eindigen en 6 die ontvluchtten en bij het einde van het
jaar nog niet waren gevat. In de maand Mei 1887 is de
benoodigde s t e r k t e , die in den aanvang van dat jaar op
312 man bepaald w a s , nader vastgesteld op 304. Op 31
December 1888 beliep de aanwezige sterkte 333 dwang
arbeiders.
Van de Atjehsche krijgsgevangenen , vroeger te Soekaradjn (residentie Bezoekt) geïnterneerd (zie liet verslag van
1880 blz. 4 5 ) , kregen twee vergunning o m , bijaldien zij
dit mochten verlangen , naar hun geboorteland t e r u g te
koeren.

. . .

. .

. . . .

Ramaraag . .

.

Kendal . . .
Detnak . . .
Poerwodadi. . .
Ambarawa. . .
Salattga....
/») Gemiddeld per dag.

Aantal
gedu-

ïssa

Aantal
sterf
gevallen
gedu
rende
1888.

.'{.',7
161
49
38
30

666
IU
11
49

9

r>8

1

143
•jo."
107

08
f.4
H7

8
2

181
78

isa

1

887
148
116
109
103
7o

») C4
68
SI
189
JH
9

5:!
8
5
2
4
1

r * 2.i
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GEWESTEN.

Qevan [cniuen.

GEWESTEN

[Ned>rl. (Oost-) Indifc]

Qnmid'
.leid
aantal

gevan
genen
per dag.

J;i|i:ir:i .

1'atti .
.Iiiana.

.

.
.

.
.

Koedoei. .
.lapara . .
Beajbang .
Toeban . .
Bodjonegoro
Blora. . .

Kl 'lull.1113 ■

Soerabaüa.

Socr.iliaija . .
ld. ' ./) .

Sidoardjo
llrissee

.

Modjokerto. .
Diombaag . .

Pasoeroean

.
.
.

PUOI rocan.
Malang . .

.
.

Bangil

. . .

l.nemadjnng

848
908

188
640
816

860
886
94

ProboUnggo .
Krakaaan . .

PraboliDggo

ss
198
880
464

1860
368
846
40
800
17*
147
103
0 16

. .

SidaijOe . .
I.auiongan .
Mawean . .

888
148
160
isl

.

,

f) 108
o lil

t

.diikkcj H o k k o

Dii

868
48
I
1

183
89
188

Toeteaa Uawang.
Kotta Agoeng.
Kallaaaa . .
I'aleniliang

I'.ileniliaag.

lie/.oeki .

.

.

.

Sitoebondo .
BondowoaM . .
Djemher. .
Baajoewangi

Banjoenias

Hagelen

.
.

.
.

Mani leinas . .
l'oerwnkerto .
Poerbolinggo .
Bandjarnegam
Tjilatjap. . .

,

PoerworedjO .
Koel iardJo. .
Keliueineii . .
K a m i g Anjar.

.
.
.
.

.
.

Sekajjoe.

0

'I'alang Betoetoe

tfagelang . . .
Temanggoeng. .

Uatoe Badja .
Bandiag Agoeng

l'

l.aliat
.
Mandar .

h

215
866
148

14:".
60
161
Cs
:n
16

211
86
80
si
514

81
108
88
36
848

Itjok.jokarta

l>jnkjnkart:i

.

.

11
II

Boenkarta. . .

Soerakarta

Soekoanljo.
Wnringiri .

.
.

.
.

Batoerëtao . . .
Kar.inganjar
r.oijolali. .
Ampel . .
Sragen - .
Kutten . .
Kartasoera.
iladioen

.

.

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Mart i o e n . . . .
N'gawi . . . .

Magetten • ■ •
Ponorogo . . •
J'atjitan

. . . .

418

166
1
89
v

■_'0

183
80
66
ra;
61
80
si

. . . .

ToekMHf Agoeng
Trenggalek. . .
Ngandjoek . . .
Hlitar
I'amakassan
Sampans; .

Madam

.
.

.
.

Hangkallan. . .
Suinanap

Snniatra's Westkust
Henkoelen.

.

.

.

Padang

.

888
118
106

02
86
•'M 2
188

17. .
77
:i4
21
60
61
18
60
68
.14
17
40

94
48
f ) 10
/-) 2 a 3
61
47
40
114
34

22
1

88
886

b) G
In 60
;) T5l

10
2
50

;i

t
t
88
t

81)

/') 10

.

.
.

Paagkalpiaang
SoengcUlaa
Koea . . . .
.

.

Milliton.

Tandjong Pandan

Westerafdeeliag

1'ontianak .
.

.

.

Bandjcrm&iln .
Ainoenthai .

afdeeling van Borneo

Kendangan.
T.indjoiig .

.

Banaal . . .
.
.

Maitapoera. .
Kwala Kapneas
Cclebo* en ondrrli.

Wal nmii .
Tello. . .
Maros
. .
1'angkadiene

.
.
.
.

Segeri . . .
Tjamba . . .
Bonthaia . .
Djeneponto.
Alloë. . .
TaUalar . .

.
.
.

Balangaipa. .
Boelekotnba .
Bikeroe

8
1

ISO

.

Ziiider- en Ooster-

0,1

102
184
278
186

15

21

J o.s

140

n

/<) 3 0
//) 98

van 1 turnen

.

.

. . .

.

866
57
20
22
14
68
8

24.'!
66
1

353
7
. 40
18
19
8
51

327

8
G2
19

I
f

17
n
1

27

t
t

12
1
4

314

21

80
3

12
1

Menado

Menado .

1>7

Ternate

Ternate .

1'J

1

Andioina

Ainlmina.
Saparoea
Waliaai .

107

Banda .

15

8
17
8

19
8
1
I

80
88
86
20
25

1
.'f

■

5
9

168
22
18
66
14
.12
40
41

G.4
8.8
1.1

68
88
80
186
88

8
10
8

Ifnatok . . .

.

Kadjang.
Kediri

Kediri . .

252
80
8

2
1

Ilanka .

t

[

t

3

20
88
80

J

t

h) 14

GO

148
180
180
111
40

gedu-

reode
1888.

104

Tulioali .

f

1
3

sterl-

gevallen

Tand jong PuUUMj

:;i

81

1888.

Aantel

Bloow . .

.Merawang .

il

10
17
86
8
186

t

Kotte Badja .
Olehktn . . .
t «) . • •

Soengtdliat. .

/.) 17
870
llii

.
.

Telling Tinggi

Djeboes .

:!.-.
88
294
II

680

.
.

Hoeara Knhn.
Boengamaa. .
DJambi . . .

1

48
186
78
80
84

?

.

Mneara Doea .
ï

Wonoaobo . .
Kadoo . .

.

'randjong Badja
.

78

:u

r

e,
::

Atieli
Hezoeki

Telok Betoag.
Tandjong Karaag
Mepoetla. .
Sekanipnng.

e)

rende

88
18
81

Manna . . .
Krot) . . . .
Lampongache
trictcn . .

Aanlal
zieken
gedu-

f

t

11

t

21

. ■
2121

:i48i

180

SS

12C

. . . .

Koe pang.

7'J

100

Mali en liinnlink

Uoeleleng
Negara .

101
20

15G
9

Tuner

. . . .

Menkoelen .

.

.

(iriiiidiN ld per
per dag.
d a g . ongemeend
(ingerekend 816
816 gevallen
gevallen van
van iiunizicKte
huidziekte ,,
./) uc
Da opgaai
Opgaaf neen
heeft aueea
aUeea inireKKing
Intrekking mi
tot w
de eentrale gevangenis
r) Gemiddeld
,/>
en Gl van minder ernstige oogziekte . die in de gevangenis werden
root vrouwen te Soeraliajja.
behandeld.
•') Dor—dien weiden 5 kinderen verpleegd, w aarvan er 4 overleden.

Bijlage C.
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/> Qedareade liet gehceie jaar.
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Tweede Ka^ier. m

[Nederl, (Oost-) Jndië.]

In de residentie Probolinggo waren de uitkomsten der
genomen
outamettiugsmaatregeleu tegen de berriberri beIJ) Gemiddeld per niaaud.
vredigend ; liet aantal lijders aan die ziekte bedroeg niet
h) Verplecgdagcn in hel geliecle jaar.
meer dan één derde van dat in 1887 en het aantal overO De opgaaf betreft de by de krijgsmacht ingedeelde dwang- leden berriijerri-lijders niet meer dan 9. In de gevangearbeiders.
nissen ie Bondowoaao en Djeinber (Bezoek!) en te Ifadioen
ft Geëvacueerd naar Padang of' Batavia. Van de naar J'adang en Ponorogo (Madioen) deden zich , na de desinfectie dier
geëvacueerden overleden er 4 aan boord, l.'i la liet militair hospitaal gebouwen, geen uieuwe gevallen van berriberri voor.
te Padang, ontvluchtte er 1 uit die inrichting, herstelden ~>'jti en Onder de gevangenen te; Soerakartu telde men bij het
bleven 23 onder geneeskundige behandeling.
begin van 1888 34 berriuerri-lijders en in den loop vau
De meeste ziektegevallen deden zich voor onder do bet jaar kwamen 29 nieuwe gevallen bij ; van de 63 lijders
gevangenen te Batavia , Soerabaija en Padang. Te Batavia, overleden er 1 1 , terwijl de overigen, op 5 n a , geheel
waar in 1887, bij eene gemiddelde dugolijkscha sterkte of gedeeltelijk herstelden.
Te Tjilatjap (Uanjoemas) leden de gevangenen weer
van 2422 gevangenen , 5296 ziekte- en 550 sterfgevallen
waren voorgekomen, had men in 1888 , bij eene gemid- veel aan koorts.
delde getalsterkte van 2199 gevangenen per d a g , 4944
Ter Sumatra'a Westkust kwaaien enkele gevallen van
zieken en 923 overledenen , waarvan 805 aan berriberri, berriberri of eene hiermede verwante ziekte voor in de
47 aan cholera, 51 aan dysenterie, 13 aan pokken en gevangenissen te Paijakornbo, Padang Pandjang en Fort
7 aan andere ziekten. Te Soerabaija daarentegen, waar van der Capellen , ter laatstgenoemde plaats zelfs na de
gemiddeld per dag aanwezig waren : in 1887 1262 en in volledige ontsmetting dier gebouwen. Ook in de gevan1888 1266 gevangenen, stierven er in eerstgemeld jaar genis te Siboga was de gezondheidstoestand gedurende
314, doch in 1888 2 5 3 , waarvan 90 aan cholera Berri- het tweede semester van 188S minder g u n s t i g , terwijl
berri deed zich aldaar weinig vour; bij het einde van ouder de veroordeelden , bij den aanleg van de telefoonlijn
1888 werden er niet meer dan 6 aan die ziekte lijdende Siboga-Taroetoeiig werkzaam , veel gevallen van malaria
dwangarbeiders verpleegd. Nog steeds, hoewel minder dan voorkwamen.
vroeger, vertoonde zich schurft onder de gevangenen,
Te Telok Betoog en te Soekadana (Lampongsche Disvooral ouder de doortrekkenden; de daarmede behepte tricten) bleef de berriberri nog steeds onder de gevangenen
personen werden wel i;; een afzonderlijk lokaal der g e - heerschen ; de lijders van Telok Betong werden naar de
vangenis gehuisvest, maar niet aan den arbeid onttrokken. hooger gelegen afdeelingahoofdplaats Tandjong Karang
Onder de hier opgegeven cijfers voor Soerabaija zijn niet geëvacueerd, met het gevolg dat van de 16 zieken 4
begrepen de vrouwelijke veroordeelden tot dwangarbeid. overleden en de overigen herstelden. Ter eerstgenoemde
In 1888 k w a m e n , bij eene gemiddelde dagelijksehe sterkte plaats vertoonden zich onder de gevangenen ook veel
van 353 vrouwelijke gevangenen, 414 ziekte- en 48 koortsgevallen.
sterfgevallen voor (waarvan 24 wegens cholera), tegen
Te Paleinbang eischte de cholera verscheidene offers
respectievelijk 221 en 37 bij eene gemiddelde getalsterkte onder de gevangenen.
van 338 per dag in 1887. Op 31 December 1888 waren
In de residentie Oostkust van Snmatra was do gezondnog 51 dezer vrouwelijke veroordeelden onder geneeskun- heidstoestand onder de gevangenen over 't algemeen
dige behandeling, waarvan 10 wegens berriberri. Te Padang redelijk , behalve te Medan , Laboean Deli en Tandjong
was de toestand ongunstiger dan in 1887 ; aldaar kwamen Balei, waar, vooral onder de preventief gevangenen, veel
gedurende 1888 onder de gevangenen 3481 zieken voor, waar- ziekten voorkwamen. Zooveel doenlijk werden deze personen
van 426 stierven (25 aan cholera), terwijl men iu 1887 op binnen de muren der gevangenis, in de open l u c h t , aan
1500 a 1600 ziektegevallen slechts 61 sterfgevallen telde. het werk gezet. De oorzaak van dezen minder gunstigen
Uit het berriberri-gesticht te Bnitenzorg werden in 1888 toestand moet voornamelijk gezocht worden in de overslechts 16 dwangarbeiders als genezen ontslagen. Te vulling der gevangenissen , voor de uitbreiding waarvan
Tjiandjoer in de Preanger Regentschappen werden onder bet noolige wordt verricht. Behalve berriberri brak ook
de gevangenen niet meer dan 4 gevallen van berriberri ge- in enkele gevangenissen in gemelde residentie do cholera
constateerd , waarvan 2 met doodelijken afloop; te Soeka- u i t , die verscheidene ofl'ers cischte.
boemi in hetzelfde gewest werden gedurende de laatste
Ook in Atjeh werden nog veel gevangenen door berrimaanden in de gevangenis geen berriberri-gevallen meer berri aangetast.
waargenomen. Ook te Indramaijoe in de residentie Cheriboc
In de residentie Riouw daarentegen was de stand dezer
kwamen een paar gevallen van berriberri onder de ver- ziekte on Ier de gevangenen gunstig; de 3, blijkens de opgave
oordeelden voor. In de gevangenis te Kendal (Samarang) op de voorgaande bladzijde, aldaar uverle len personen waren
liet de toestand nog al te wensehen over; daar werden dwangarbeiders van de Oostkust van S n m a t r a , die wegens
23 preventief gevangenen (allen mannen) duor berribevri ongeneeslijke berriberri gebeele kwijtschelding van straf
aangetast, terwijl buiten de gevangenis, voor zoover be- hadden gekregen x) en te Tandjong Pinang doortrekkende
k e n d , deze ziekte niet voorkwam. Opmerkelijk was het waren op weg naar hunne vroegere woonplaats.
dat onder de veroordeelden geen enkel geval van berriberri
Op Banka hadden de veroordeelden in de tweede helft
werd geconstateerd. Oe lijders verklaarden vroeger nooit van 1888 veel met koortsen en buikaandoeningen te
aan die ziekte geleden te hebben. Bij een onderzoek naar kampen en deden zich ook 13 gevallen van berriberri met
den toestand der gevangenisgebouwen te Kendal werden doodelijken afloop voor.
deze bevonden aan alle eischen der hygiëne te voldoen.
Ook op Billilon heerschte deze ziekte nog steeds onder
Intusschen werd, op advies van de met dat onderzoek belast de gevangenen ; 14 veroordeelden werden , op grond dat
geweest zijnde commissie, een p u t , die geen goed drink- verdere verpleging voor hen geen uitzicht op herstel gaf
water leverde, gedempt en over den uitgedroogden en naar Batavia opgezonden.
gescheurden kleigrond van het erf eene dikke laag grint
In de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo eischte do
gespreid. Van de bedoelde 23 borriberri-lijders herstelden cholera 18 offers onder de gevangenen.
3 , overleed 1 en werden de overigen tot herstel naar
Te tfakasser, Balangnipa en Kadjang op Celebes k w a m
Samarang gezonden. Even plotseling als de ziekte uitbrak, nog steels berriberri on Ier de gevangenen voor; te Makaaser
hield zij na betrekkelijk korten tijd op.
overleden er 16 van de 85 lijders, te Balangnipa 12 en
In de gevangenissen te Toeban en Bodjonegoro (Ruin- ti' Kadjang 4. Na de ontsmetting op groote schaal vau
bang) kwamen enkele eholeragevallen met doodelijken de gevangenissen aldaar kon de gezondheidstoestand gunafloop voor. Tijdens het heerschen van de cholera te stig genoemd worden.
Samarang in October en November 1888 werden slechts
Te Menado stierven 18 gevangenen aan berriberri, en
4 gevangenen door die ziekte aangetast. Bischte ter hoofd- te Amboina, waar zich geen andere ziekten onder de
plaats Soerabaija de cholera veel offers onder de gevange- gevangenen voordeden, 12. In de gevangenis te Wahaai
nen , op de afdeeliugshoofdplaatsen van het gewest, die kwamen 7 en in die op Banda 3 sterfgevallen aan gemelde
eveneens door de cholera bezocht werden, zijn slechts ziekte voor.
weinige gevallen in de gevangenissen waargenomen. Br
werd zorg gedragen dat aan de gevangenen , ook buiten
) In 1888 verkregen om die reden niet minder dan 217 veroorhun verblijf, steeds zuiver drinkwater werd verstrekt.
deelden tot dwangarbeid gratie van straf (verg. blz. C.'i hiervóór).
Handelingen de* StRten-O^neraal. Bijlagen. 1889-1890.
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Waar noodig, werJen de voorgeschreven ontsmettingsnmatregelen tegen de berril>erri in de gevangenissen toegepast. Behalve van deze y.iekte, van cholera en van pokken

werden onder de gevangenen ook gevallen geconstateerd
van koorts, van uuikziekte (meestal een gevolg van de
onthouding van opium , waardoor zij geen weerstandsvermogen genoeg hadden tegen de schadelijke uitdnmpingen , die zij inademden hij het werken in den grond),
van huidziekten , van beenwonden (dikwijls ten gevolge
van het onvoorzichtig of onhandig omgaan inel bouweeleD

en

kapmeaaen),

van syphilis,

van mondspruw, van

lichaamszwakte of van uitputting hij de inhechtenisneming.
Onder de Europeesche gevangenen was de gezondheidstoestand , evenals vroeger , gunstig. Onder die te Weltevreden kwamen in 1888 , op eene gemiddeldedngelijksche
getalsterkte van .'53 gevangenen, in *tgeheel 25 ziektegevallen voor; dese «o zieken genazen allen. TeSsvmarang
bedroeg, hij eene gemiddelde dagelijksche sterkte van
79 gevangenen , het aantal zieken 82 , waarvan 2 overleden

(beiden veroordeelden tot gevangenisstraf) en -A hentelden,
zoodat er nog 6 onder behandeling bleven. Te Soerahaija
had noen , bij eene gemiddelde sterkte per dag van 9 gevangenen, 4 zieken, die allen herstelden. Ter laatstgenoemde
plaats overleed in de gevangenis een tot tuchtbuisstraf
veroordeelde aan lepra.
Arbeid, lu de centrale gevangenis voor Europeanen te
Samarang werden geregeld kleedingstukken en slaapfournituren aangemaakt voor de Kuropeesche gevangenen , het
leger, de politie- en justitie-oppassers, de gewapende
politiedienaren op de buiten bezittingen en de politiesoldaten
te Batavia. In het kleermakers-atelier werkten gedurende
308 dagen gemiddeld ()0, en te Weltevreden in de boekbinderij van het civiel en militair gevangenhuis gedurende
297 werkdagen gemiddeld lb' veroordeelden. Do in eerstgemelde werkplaats, deels uit de hand, deels machinaal,
vervaardigde kleedingstukken en slaapfournituren /.ouden ,
bij particulieren besteld, naar schatting, aan niaakloon
hebhen gekost f 1 5 2 3 4 , terwijl er nu slechts voor werd
uitgegeven f 4139, namelijk f 4080 wegens kosten van
het ambachtstoezicht en f 59 wegens buitengewone verstrekking van werkbroeken. De regeling der werkzaamheden werd in zoover gewijzigd, d a t , in stede van eene
aan iederen gevangene op te leggen t a a k , het minimum
van den door ieder te verrichten arbeid werd vastgesteld.
Het boekbinderswerk der veroordeelden te Weltevreden ,
ten behoeve van de landsdrukkerij en de gouvernementsh u r e a u x , vertegenwoordigde eene waarde van f 9 7 4 9 ,
tegenover eene uitgaaf van f 1200 aan kosten van ambachtstoezicht. Gedurende eenige dagen is er gebrek aan
biudwerk geweest. Voorts waren te Samarang doorgaans
2 tot gevangenisstraf veroordeelde Europeanen, en te
Weltevreden 4 , belast met het verrichten van schrijfwerk.
Acht van de Europeesche gevangenen te Samarang en twee
van die te Weltevreden werden , krachtens geneeskundig
certificaat, van arbeid vrijgesteld. De weinige Europeesche
veroordeelden te Soerabaija waren , voor zoover zij niet op
het bureau der gevangenis gebezigd werden , belast met
het maken van lederen hoofdkussens voor inlandsche g e vangenen, van hreeuwwerk en van pluksel voor het stadsverband. Er werden 125 K.G. hreeuwwerk en 430 hoofdkussens vervaardigd. Met den aanmaak van laatstgenoemd
artikel
kon slechts een gedeelte van het jaar worden
voortgegaan, omdat daarvoor wel eens geen leder in den
handel verkrijgbaar was. Voor die confectie w\rd aan
leder , gamu , naalden en was uitgegeven f 474 , zoodat
elk hoofdkussen op pi. m. f 1,10 kwam te staan, terwijl
de leveraucier te Batavia ze leverde tegen f 1 per stuk.
De onkosten voor het hreeuwwerk werden juist gedekt
door hetgeen de verkoop opbracht. Voor het overige
werden de Europeesche gevangeoen bezig gehouden met
bet verrichten van schrijfwerk , h'it verstellen van kleedingstukken en fournitureu en het witten en teeren van hunne
kamers.
De preventief gevangenen nemen nu en dan voor korten
tijd aan den arbeid deel; slecht! één hunner werkte vrij
geregeld in het boekbinders-atelier te Weltevreden.
In de centrale strafinrichting te Soerabaija werden door
de inlau.lsciie vrouwelijke gevangenen kleedingstukken
voor de inlandsche gevangenen en de verpleegden in de
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ziekeiigestichten vervaardigd. Er werkten in het kleermakers-atelier aldaar gedurende 311 dagen gemiddeld
261 vrouwen, waardoor een bedrag van f 7020 aan mnakloon werd uitgespaard, d a t , naar s c h a t t i n g , de vervaardiging in vrijen arbeid zou gekost hebben. Voor ambachtstoezicht werd niet meer dan f 6 6 0 uitgegeven. Gemiddeld
35 vrouwen per dag werden wegens ziekte van alle
werkzaamheden vrijgestel 1, terwijl de overigen , waaronder
een 30-tal oude en gebrekkige vrouwen , huishoudelijke
bezigheden verrichtten, als het schoonhouden en reinigen
van do tot de strafinrichting behoorende gebouwen en
pleinen , bet aanbrengen van drink- en waschwater, het
uitdragen van privaattonnen , het schoonmaken en vullen
van lampen, het waken op de wallen tegen ontvluchting
van gevangenen en het oppassen van zieken.
De arbeidskrachten der inlandsche mannelijke veroordeelden werden meerendeels voor dezelfde doeleinden
aangewend als in vorige jaren. Naar Atjeh werden in 1888
213 dwangarbeiders gezonden. Gro3ter nog was het aantal
van hen die bij de militaire ziekengesticbten en bij de
kustlicht-ctahlissementen gebezigd werden. Ten behoeve
van de ter Sumatra's Westkust ondernomen spoorwegwerken werd echter bet grootste aantal dwangarbeiders
afgezonderd. Overigens werd iu 1888 van deze categorie van
veroordeelden nog partij getrokken bij de uitvoering van de
volgende werkzaamheden : het uitdiepen van het Krokotkanaal en het havenkauaal bij de Kleine Boom te Batavia; het
halen van drinkwater uit een artesischen put voor de
bewoners van eene dessa in de afdeeling Kendal (residentie
Samarang), waar de cholera was uitgebroken en in welker
nabijheid geen voldoend drinkwater was te verkrijgen,
het verzamelen van het voor den giooten weg in gemelde
afdeeling benoodigde en ter plaatse niet voorhanden grint
(waardoor de heerendienstplichtige bevolking zeer werd
g e b a a t ) ; het ophoogen van lage terreinen en het dempen
van poelen in de afdeeling Demak (Samarang); de aanleg
van een nieuwen w e g , bestemd om de afdeeling Bodjonegoro
(Rembang) te verbinden met de residentie Kediri; het
maken van duikers en van verbeteringen aan een rivierdijk
in de afdeeling Modjokerto (Soerabaija); bet begrinten
en aanstampen vaa de nieuwe wegen ter hoofdplaats
Djombang; het ophoogen vau de nieuwe passar en het
zagen , hekappen en vervoeren van hout voor den bouw
van 17 nieuwe bruggen aldaar; het maken van een dwarsw-eg over de aloen-aloen voor de regentswoning te Pamakassan (Jladura); het maken vau muurtjes van bergsteen
langs den grooten weg ter hoofd plaats Sa mpang (Madura);
het in orde maken vau de aloen-aloen en het draineeren
en ophoogen van het terrein om de tdeuwe assistentresidentswoning te Djember (Bezoeki); het uitbouwen van
natuurlijke steenen te Magettan (Madioen) voor mijlpalen
en voor de verbetering van de opritten bij de overvaart
nabij de hoofdplaats Madioen ; het dempen van een moeras
te Siboga (Sumatra's Westkust); het spannen vau eene
telefoonlijn van die plaats naar Taroetoeng ; het onderhoud
en de aanleg van transportwegen ter Sumatra's Westkust
en het verrichten van koeliediensten bij palaeontologische
onderzoekingen in grotten aldaar; het verbeteren van de
werken die te Telok Betong (Lampongsche Districten),
na de K n i k a t a u - r a m p , in haast waren uitgevoerd; het
kappen , slepen , zagen en bewerken van hout of het doen
van grondwerk ten dienste der oprichting van gebouwen
iu de residentie Palembang, zooals het nieuwe etablissement te Boengamas en de controleurswoningen te Banding
Agoeng en Tidang Betoetoe; de uitvoering van waterkeeringswerken in de rivier Kikim; bet planten van boomen
langs de wegen ; het bouwen van eene bamboezen kazerne
voor gewapende politiedienaren te Djambi; het verrichten
van koeliediensten bij vele in de residentie Oostkust van
Sumatra tot stand te brengen bouwwerken en bij de
mobiele colonnes, alsmede de aanleg en het onderhoud
van alle wegen en bruggen in dat gewest die niet door
particulieren worden aangelegd en onderhouden ; het onderhoud en herstellen van hamboedoeri-paggers te Kotta Radja
(Atjeh); de aanleg van een stuwdam en het graven van
eene waterleiding ten behoeve van een paar mijnen op
B a n k a ; het laden van steenkolen aan boord van de te
Bandjermasin gestationneerde stoomschepen der oorlogsen gouvernementsmarine ; het onderhoud en de verbetering
van wegen tusschen Makasser en Tello; het dempen vau
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een moeras te M e n a d o ; het verbeteren van de w e g e n in
de Cbinuesche kamp en het aanbrengen van steenen naar
het havenhoofd aldaar; zoomede het verrichten van koeliediensten bij de geniewerken te Amboina.
Van de g e l e g e n h e i d om ook de veroordeelden, die niet
buiten de g e v a n g e n i s m o g e n of kunnen worden t e w e r k 
g e s t e l d , aanhoudend bezig te houden , door hun de ver
vaardiging van ligmatjes op te d r a g e n , werd gebruik
g e m a a k t t e Sidaijoe (Soerabaija), Madioen en Menado. Uit
K e m b a n g werd g e m e l d dat het voornemen om ook binnen
de muren der g e v a n g e n i s aldaar de g e v a n g e n e n te laten
arbeiden, voornamelijk afstuitte óp gebrek aan ruimte.
Overigens werden de g e v a n g e n e n in de g e v a n g e n i s s e n
onledig g e h o u d e n met het schoonhouden der g e b o u w e n
en pleinen , het vervaardigen van manden , druagkorven
en bezems voor den arbeid der buiten die inrichtingen
t e w e r k g e s t e l d e n , het vlechten van t o u w , het vergruizen
van klipsteen voor de w e g e n , het maken van mandjes
voor de rantsoenen der g e v a n g e n e n en het onderhoud van
het materieel der g e v a n g e n i s s e n .
De inlandsche preventief g e v a n g e n e n en de gegijzelden
verrichtten over het algemeen g e e n werk j het ontbrak
h u n t e eenenmale min lust tot arbeid.

Toezicht,
orde en tucht.
Onder de Ëuropeesche g e v a n 
genen kon de orde voldoende worden gehandhaafd. Slechts
tweemalen w a s de directeur van justitie genoodzaakt g e 
bruik te maken van zijne bevoegdheid om een g e v a n g e n e
gedurende eene maand of langer eenzaam te doen opsluiten.
Viel over het Kuropeesch gevangenispersoneel over 't
algemeen niet te k l a g e n , bij voortduring kostte het groote
moeite om g e s c h i k t e inlandsche cipiers en mandoors te
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vinden. Hun toezicht was niet altijd voldoende , hetgeen
ontvluchtingi'ii i n d e h a n d w e r k t e Op groote schaal vonden
deze echter niet p l a a t s , behalve te Tjilegon in B a n t a m ,
waar — zooals bekend — op 9 Juli 18N8 de g e v a n g e n i s
door opstandelingen werd o p e n g e b r o k e n , waarbij de cipier
wer 1 vermoord en 4 0 g e v a n g e n e n ontsnapten , die echter
voor het meerendeel van lieverlede weder g e v a t werden ,
zoodat er op bet einde des jaars n o g slechts 2 voortvluchtig
waren. Het grootst aantal o n t v l u c h t i n g e n had plaats onder
de in het berriberri-gesticht te Buitenzorg verpleegde
d w a n g a r b e i d e r s ; niet minder dan 12."< lijders wisten daaruit
te o n t s n a p p e n , waarvan er 79 weder werden g e v a t . Boven
dien k w a m e n in 1888 van de in vorige jaren uit g e m e l d
g e s t i c h t g e v l u c h t e g e v a n g e n e n 19 weder in handen der
politie. Eene p o g i n g tot vereenigde o n t v l u c h t i n g werd
o n t d e k t te Cheribon , waar 26 preventief g e v a n g e n e n be
trapt werden terwijl zij bezig waren de deur der g e v a n 
g e n i s te doorboren. In de g e v a n g e n i s te Telok B e t o n g
( L a m p o n g s c h e Districten) werd t w e e m a l e n eene p o g i n g t o t
brandstichting verijdeld. De andere vergrijpen t e g e n de
orde en t u c h t bestonden voor het grootste gedeelte in het
zich verwijderen van het w e r k , luiheid en onwil op het
w e r k . dobbelen , vechterijen, het bezit van verboden
artikelen , het zoek maken of van de hand doen van g e v a n g e n i s k l e e d i n g , r u s t v e r s t o r i n g , b e s c h a d i g i n g van g e 
reedschappen , brutaliteit t e g e n het personeel, het niet
o p v o l g e n van g e g e v e n bevelen , het zich ontdoen van den
h a l s k e t t i n g door veroordeelden tot dwangarbeid in den
k e t t i n g , enz. ')
Hieronder laat m e n , voor die plaatsen waarvan ter z a k e
o p g a v e n zijn ingekomen , eenige cijfers v o l g e n betreffende
de o i i t v l u c h t i n g e n onder de buiten de g e v a n g e n i s tewerk
gestelde veroordeelden.

Aantal inlandsche
gevangenen in 1888
GEWESTEN.

Serang
. . . .
Rangkas Betoeng
Java's Eerste
punt a) . . .

Bantam

Batavia

Krawang
Preanger Regent
schappen . . .

Cheribon

Tagal

Pekalongan
Samarang.
a)
b)
c)
<0

gedrost
tydens /.ij
buiten de
gevangenis
waren
tewerkge
steld.

PLAATEEN.

.

. •

weder
gevat
(daaronder
ontvluchten
van 1887
en vroeger).

Aantal inlandsche
gevangenen in 1888
GEWESTEN.

10
4

Batavia
. . .
Meester Cornelis
Tangerang . .
Buitenzorg . .

.
.
.
.

146
3
2

Poerwakarta .

.

16

109
1

Japara .

o

87

53
/')

17
7

Cheribon. .
Indramayoc.
Madjalengka
Koeningan .

11

13
1
1

8
1
1

53
IS
6
1

38

14
7

Pekalongan.
liatang . .

7
10

Samarang

. .

.

13
0

u

Tagal. . .
Brebes . .
Pamalang .

73

weder
gevat
(daaronder
ontvluchten
van 1887
en vroeger).

Kendal . .
Demak . .
Poerwodadi.
Arabarawa .
Salatiga . .

4
19
I
43
34

Patti .
Joana.
Koedoes
.lapara

. .
. .
. .
. .

42
15
4
5

23
7

Remhang .
Toeban . .
Bodjonegoro
Blora . . .

20
47
93
15

9
31
126
13

Soerabaya
Sidoardjo
Modjokerto
Djombang
Orissee .
Lamongau
Sidaijoe .

Soerabaya.

10

6

<0

gedrost
tydens zy
buiten de
gevangenis
waren
tewerkge
steld.

<0

6
4

33
11

o

3

20

Remhang .
Bandong. .
Soekaboemi.
Tjiandjoer .
Tjitjalengka
Socmedang .
Garoet . .

PLAATSEN.

') Zooals reeds gezegd is op blz. 63 hiervóór, bewezen ook
eenige veroordeelden tot dwangarbeid buitengewone diensten , zoo

189
41
41
35
9
6

102
29
36
13
7
6
1
f)
3
27
4

Pasoeroean .
Malang . .
Bangil . .

8
74
8

Probolinggo

Probolinggo
Kraksniin
Loemadjang

n

■
38

.
.
.
.
.

Pasocroean
15
6

Kustlicht-etablissement.
Hiervan 5 die vóór 1888 waren ontvlucht.
Hiervan 1 als voren.
Hiervan 4 als voren.

.

Bczoeki

.

.

. . | Bezoeki .

.)

30
12

!/)

31
25
7

. .

r) Hiervan 92 als voren.
f)

Deze was vóór 1888 ontvlucht.

■/) Hiervan 12 die vóór 1888 waren ontvlucht.

in Atjeh als elders, waarvoor hun , als belooning, gehcele of gcdeclteiyke kwytschelding van straf ten deel viel.
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1

Aantal inlandsche
gevangenen in 1888
ÜEWESTEN.

gedrost
tijdens zij
buiten de
gevangenis
waren
tewerkge
steld.

1'r.AATFKN.

weder
gevat
(daaronder
ontvluchten
van 1887
en vroegen.

.

1
1
10
2

1
1
y
2

Banjocmas . . .
Poerwokcrto . .
ïjilatjap. . . .
Poerbolinggo . .
Bandjarnegara. .

7
7
87
*>
0

0
•
87
1
5

Poerworedjo
Koetoardjo .
Keboemen .
Karang-anjar
Wonosobo .

8
21
4
7
1

.
.
.

Sitocbondo .
Bondowosso
Djember.
Banjoewangi

.
.
..
.

.
.

.

QE WESTEN.

Bagelen

. .

.

. . . .

. .
. .
. .
. .
. .

Magelang . .
Temanggoeng .
Djokjokarta .
Soerakarta

Madioen

.

. .

.
.

. . . .

Madura

Sumatra's Westkust

Djokjokarta
Soerakarta .
Klatten
. .
Sragen
. .
Wonogiri .
Boijolali . .

.

1
1
1

7
16
3
5
5

Palembang . . .
Tandjong Kadja .
Sekayoe . . . .
Talang Betoetoe .
Mocara Doca . .
Batoe Radja . .
Banding Agoeng.
Lahat. . . .
*
Moeara Euim . .
Bocngamas . . .
Bandar
. . . .
Djainbi
. . . .

11
17
2
18
4
1
4
10
G
9
8
8

4
1G
4
19
3
1
4
10
G
5
9
5

10
3
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Kotta Kadja

. . . .

1
29

103

34

Tandjong Pinang.
Lingga
. . . .
Karimon . . . .

2
2
0

Muntok
. . .
Soengeiliat . .
Merawang . .
Pangkalpinang.
Soengeislan. .
Koba
Toboali
. . .

5
3
2
2
1
7

.

t

ó
3
2
2
1
7
2

Pontianak .

.

13

11

Bandjcrmasin . .
Tandjong . . .
Moeara Tewch .
Kotta Baroe . .

9
1
2
1

9

Makasser

3
<;
ï
5
2
3
2

.
.
.
.
.

108
25
15
7
29

43
6
1
4
1G

Madioen . . .
Ngawi
. . .
Magettan . .
Ponorogo . .

.
.
.
.

2
8
8
6

2
4

'<) t

3

Toeloeng Agoeng.
Trenggalek. . .
Ngandjoek . . .
Blitar
. . . .

G4
8
6
IC
41

30
2
5
1G
12

Painakassan . .
Bangkallan. . .
(ia in pang. . . .
Sumanap. . . .

1
14
10
2

2
8
11
1

. . . .

t (Padangsche Bo
venlanden) . .
Benkoelen en Om
melanden . . .
Mokko Mokko. .
Seloema . . . .
Manna
. . . .

217
13
194

.

.

.

t A)

Westerafdeeling
van Borneo .

.

Zuider- en Oosterafd. van Borneo.

Colebes en onderh.

t
t
t

28
2
1
13
1
1

24
2

4

4

13
F

1

Telok Betoug.

.

i) Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.
Q Hiervan 2 die vóór 1888 waren ontvlucht.
De tekortkomingen der inlandsche gevnngenisbeambten ,
van wie er weder velen uit den dienst moesten verwijderd
worden , bestonden voornamelijk in het niet opvolgen van
gegeven bevelen , het eigendunkelijk verlaten van de aan
hnnne zorg toevertrouwde gevangenis, het opkoopen van
de aan de gevangenen verstrekte levensmiddelen om die
met voordeel van de hand te zetten , het vergunnen aan
gevangenen om de gevangenis nu en dan te verlaten ,
het overbrengen van berichten der gevangenen naar per
sonen buiten de gevangenis, en het toelaten dat aan
dezen voeding werd verstrekt van mindere hoedanigheid
dan hun toekwam. Eene poging om in het gehalte der
mandoors, met bet toezicht bij het werk belast, verbete
ring te brengen, door hen te kiezen uit gepasporteerde in
landsche militairen of uit Chineezen, mislukte. De Chineezen

.

Menado
Timor . .

. . . .
• .

.

.

.

.

.
.
.
.
.

.

.

Pangkadjene .
Bont ba in. . .
Djencponto. .
Alloë

.
.
.

Balangnipa .
Kadjang . .
Bikeroe
. .
Boelekomba.

Bali en Lombok .
Eampongsche Distr.

weder
gevat
(daaronder
ontvluchten
van 1887
en vroeger).

1
1
1

.
.
.
.
.

Padang

gedrost
tydens zij
buiten de
gevangenis
waren
tewerkge
steld.

Pl.AATSRJÏ.

'randjong Karang
Sekampong. . .
Toelang Ba wang.
Palembang

Banjoemaa

Aantal ï nlaiidsche
gevangenen in 1888

Menado

.
. .
. .
. .

4'

. . . .

n
3

>)
<)

"3
2
f)

1

n

1
3
n

2
2
1
2

.

Koepang....

1

Boeleleng . . .
Negara
. . . .

2

\
\

G

2
■
1

*) De opgaaf betreft de bij de krijgsmacht ingedeelde dwang
arbeiders.
hadden voor de veroordeelden nog meer vrees dan de inlandtche mandoors, terwijl de gewezen militairen,evenals
andere inlanders, door groute toegevendheid en inschikke
lijkheid trachten moesten zich te handhaven, als zij al
niet met de veroordeelden knoeiden.
Waar de dienst met de aanwezige middelen niet voldoende
kon worden gaande gehouden, werd het personeel ver
meerderd of beter geregeld. Het hulpkwartier voor d w a n g 
arbeiders te Weltevreden werd definitief gesteld onder
liet beheer en toezicht van het personeel der nabij gelegen
Europeesche gevangenis en dit personeel, in verband daar
mede , vermeerderd met één Kuropeeschen sleuteldrager
en één inlandschcn ruandoor. Het personeel te Serang
(Bantam) kreeg eene tijdelijke uitbreiding van 2 oppassers ,
met het oog op de vermeerdering der gevangenis-bevolking

Bijlage, C.
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ten gevolge van de onlusten te Tjilegon. L)e gevangenis
te Snlatiga (Suinnrnng) kr eg mede 2 oppassers meer. De
cipier te ^au arang ontving eene grootere in :emniteit voor
bureau- en lokaal! ehoeften. Het personeel te Tjdatjnp
werd vermeerderd net 1 boofdmandoor en 1 oppasser en
dat te Maling met 1 mandoor en 2 op; SMOTS in ver anl
met de o| helling van het detachement uradjnerits aldaar.
Het gevangenispersoneel te Padang onderging eene uit
breiding met 1 Baro|iee*ehen ideuteldrajer, 1 n.andoor
en hl oppassers, terwijl aan den cipier indemniteit voor
8chri.lfiiehi.etten en schrufloonen werd toegestaan. Te
L a b o e a n atoe ( O o s t k u s t van S u m a t r a ) I leek een cipier
m m d e r n o o d i g t e lijn , die d a n ook b u i t e n dienst g e s t e l d
werd , t e r w i j l voor de g e v a n g e n i s t e LabpfBJl Roekoe
(Batoe Bara) een cipier werd a a n g e s t e l d .

Het personeel bij het I •nnelingahoanrtaa] te Neirawerd
ingetrokken, toen dit gebouw alt zoodanig buiten gebruik
werd gesteld.
Aan negen gewezen veroordeelden werd eene schadeloosstell ng uitgekeerd, omdat zij te laat op vrije voelen waren
gesteld. Aan een ander ontslagen dwangarbeider, die de
eerste hem van bestuurswege aangewezen gelegenheid
om naar de |laats van veroordeeling terug te keeren had
laten voorbijgaan, werd, omdat hij ter plaat e van zijn
verblijf geen genoegzame middelen van bestaan had , op
zijn verzoek vergun I om alsnog op 'shinds k ■sten uaar
de plaats, waarvan hij afkomstig was, terug te keertin.
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dagen

ruim

f 1,14

p e r hoofd d a a g s , en g e d u r e n d e

1888

f 57 870,9.:!', of over 4J 003 verbhjfdagen ruim f 1,41 per
hoofd daajrs.
§ ü. Militair recht en militaire rechtsjtrnr.l.
Zooals in het verslag van 1887 t Idz. 55) werd vermeld,
heeft de invoering tan bet nieuwe Wetboek van Straf
recht in Nederland eene herziening noodig gemaakt van
de bestaan e regelng umtrent de tenuitvoerlegging van
de straffen do»r de leekrrjgsra en der in -Ne arlandsehIndifl vertoevende oorlogsschepen opgelegd, en is die her
ziening tot stand gekomen i>ij Koninklijk le-lmt dd. 18
F e b r u a r i 1887 n°. 2 (Indisch S t a a t s b l a d n°. 102). T e r
u i t v o e r i n g van de. n i e u w e ba a l n g e n z i j n , in o p v o l g i n g
v a n de s l u t b e p a l n g van bet a a n g ( d i a a l d Koninklijk b e s l u t t ,

door den Gouverneur Generaal de nordige
voorschriften
vastgesteld i-ij besluit dd. 13 Juni 188(J n". 38 (lndi.-ch
Staatsblad n°."l24).
Benige administratieve voorschriften omtrent de opzen
ding van door den militairen roch'cr in Ne 'erlandsch-ln në
veroordeelde militairen, 'lie. ingevolge het Koninklijk
be-luit van 23 Mei IN86 n°. 51 (Indisch Staatsblad n°.
147), hunne straf in Ne'erlmid moeten onder .aan . werden
door den Gouverneur-Gen raal vast gestel! bij besluit dd.
23 September 1MX8 n°. 15, en 8'ilks ter vervanging van
een in 185") nopens het onderwerp gegeven •oorschrift
(Biji lal op het Indisch Staatsblad n \ IlV) dat geacht
Voed'iai] en tftaüsy. Met opzicht tot de voeding der moest worden door etenbeioeld Koninklijk iesluit te zijn
gevangenen valt niets te vermelden ; aangaan Ie de kla ding vervallen.
niets anders dan dat in het afgeloopen jaar eene nieuwe
prijslijst is vastgesteld voor de berekening oer geldswaarde
§ 7. Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.
van de san gevangenen uit (\m voorraad van het departement
van justitie te verstrekken klee lingstukken en bij bet opleg
Op tWn voet der bepalingen tot regel ng van de wet
gen van vergoeding voor het verlies of bederf van let gevende bevoegdheid der ambtenaren mei be hooifste
verstrekte, en dat de proef, om de ïnlan lsehe gevangenen gewestelijke gezag bekleed (Indisch Staatsblad 1858 n*. 17
klee'ing van bruine in plaats van blauwe stof te doen en 18, 1862 n°. 146 en 1870 n°. 189) wer en n l N S
dragen, nog tot geen afdoende uitkomsten geleid heeft, door verscheidene h ■of.cn van gewestelijk lest oor «e er
w a a r o m zij o p g r o o t e r e schaal zal w o r d e n h e r h a a l d .
gewestelijke ol plaatselijke verordeningen uitge aardigd
ter voorziening in het een of anier on lerwerp van puli ieKoslm ran het aetanaeuiswesen. Ofschoon voor deze zorg. Afz nderlvjke vermelding verdienen, nevens e v or
rubriek geen volle iige gegevens ontvangen zijn, is het eenige gewes-en uitgevaardigde keuren tot tegenzang
misschien toch niet zonder belang hier eene voorban len van te zware belasting van de bruggen in de open are
opgaaf te doen volgen omtrent de in 188 < en 1888 gedane '..(•gen, ook de volgende verordeningen: twee van en
uitga-en ten I ehoeve van iie Europeesche gevangenen te resident van Batraiu, hou enoe verbod ban it-lanuers en
Weltevreien en te Samarang. Daaruit blijkt dat werd met dezen gehjkge*tel en om binnen de afleelmg A:jer
uitgegeven:
zich in het opemaar te vertoouen met vuur- of andere
«rapenen of om zich ter hoofdplaats Tjilegou '«avonds of
in 1S8T.
in 1888.
's t acht.s op weg te begeven zonder bcht bij zich te
aan onderhoud der gebouwen en schoon
houden der lokalen
f 1 ó'.0,(X> t 2 668,00
ragen (.Ja a che'Coura t dd 21 en 28 Augustus 1888); —
aan inkoop en onderhoud van Invmtsiiseei.e verordeniug «au den resident vau Öoerafjiija, rege
goedtren
1 070,98
1 010,66'
lende het onderhoud der buurt- en binnenwegen in de
aan personeel (hieronder begrepen huiswijken en an ere ve>tigmgen vau vreemde oosterlingen
huui indemniteit, schnfloonen, schriji'i»;in het gewest (Javasche Couraiit dd. 12 Juni 188<Sj; —
hoeften en andere kleine uitgaven) . . . 20 OTÜ.OO ') 2-1 o.s:.,no
eene verordening van den rest ent var. Pasoero«an, viBarbij
aan voeling
22 2t8,06* s ) M 968.91»
, tabtksgeld
9 766,69
ï 187,98
maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van berg-,
„ ver.ichting
4678.68
87S0gBS
b is.-h- en alang alang branden (Javasche Courant dd. 6
„ kleedin.', ligging en bewassehing .
2 Sti'.Uïl*
1681,68*
.Maart lr>8Sj: — e ne verordening van den ïvsi ent *au
„ vervoerkost.u
3%,.r>0
816,00
Ha ijocinas, houdende herziening vau de in '8 9 vastge
„ geneeskundige behandeling en ver
stelde keur op het dragen vau licht bij nacht door ndauders
zorging
4!'f)(>,U
-1) 7 866,09
f 61000.87
Daarentegen werd ontvang m :
voor de bewaring van onwillige sehepelingen
t
vour gegijzelden

als opbrengst van rerkoehta afgekeurde

210.00
OOli.on

I

132,00
886,00

1 170,7'. t

400,17

16,76
f

de

kosten

van

12,17

h e t o n d e r h o u d d e r Kuropee-i be

gevangenen te Weltevreden en te Samarang gedurenle
1887 h e b b e n b e d r a g e n f 6 0 7 3 0 , 1 2 , of over 5 3 1 5 : 1 v e n lijf-

') De meerdere uitgaat' is een gevolg van de reorganisatie van
het personeel te Weltevreden.
*) In 1888 bedroeg liet aantal vcrblyfdagen 12 l.r>0 minder dan
in 1887.
')

en

met

dezen

gelijk g e s t e l . e i ,

(.Javasche C o u r a n t i d. 2 4

Augustus 1888»; — eene verordening van Oen resident
van B o e r a k a i t a , h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g van een r e g l e m e n t

invent;irisgoederen

zoodat

f 58 277.10*

Nauwkeuriger opgaaf dan in vorige jaren.

Handelingen de' Staten-Ganeraal. Bijlagen. 1889-1890

voor de Europeesche wykmeesbrs ter ho<dJplaats Soerakarta (Javasche Coura't dd. 1 September i88>>i; — eene
veror lening van denzelfden op het praeste reu van gemeei tedieosten door de Chmeezen op genoemde hoofdplaats
(Javasche üourant dd 16 October 18t<8); — eene verorde
ning van den gouverneur van Snmatia's Westkust, waarbij
voor twee plaatsen in dal gelest (Foit ue Kiek en
I'a'lang Pandja' ^) bepalingen zijn vastgestehl betnll'onoe
het pditiet ezicht op geprest.tueerden (Javasche Courant
dd. 5 October 1888;; — eene verordening van den resident
der Oostkust vau Sumatia, h uden .e wijziging vau de
voor dat gewest bestaan.ie keur van 18Juni 1880omtrent
hetzelfde onderwerp (Javasche Couiaot dd. 19 Hctober
18?8); — en eindelijk eene verordening van den gouver
neur van Celebes en ooderhnorigbeden, waarbij, tot be
veiliging van den telegraafkabel tusscbeu Uakasaer en
Boeleleng (Bali), bepaliLgeu zijn vastgesteld op la t ankeren
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van genepen en vaartuigen in de nabijheid der plaats waar
die kaliel in z e ligt (Javasche Courant <11. 20 November
188-1). -verigrtns wer len , evenals in 1885 voor'ie residentie
Oostkust van Sunii.tru is geschied, in h't afgeloopen jaar
ook door den as>i-tji t-resident van Billituii en den resident
der Westerafdaeling van Borneo verordeningen uitgevaar
digd tot wering van geheime genootschappen onder de
Chineezen in difl gewesten (Javasclie Courant dd. 21
Februari eu (5 April 1888).

[Nederl. (Oost-) lndie.]

(9 Nederlan Iers, 7 Duitscliers en 1 Engelschuii.n), zijnde
allen gewezen schepelingen of militairen (/.ij wer len van
Batavia naar No !er!an I Opgezonden), en vomts nog 194
Cleneezen , namelijk 145 door den resident Van ttemaiang ,
en40(ontiUigen koeliet van de Palembsng*maHtschappy)door
den resident van Pulembang, terwijl de overige 9 vun
Billiton en Celebes werden verwijderd.
De in 't vorig verslag (blz 72) bedoelde herziening
der bepalingen op de toelating in lndië is nog bij de
Indische Regeering in bemin leling.
§ 8. Bijzondere reeft/en.
In Augustus 1888 (Indisch Staatsblad n°. 141) werd
eene
voorziening getroffen tot wegniMiiing Van eene tegen
Recht van verblijf. Vergunning tot vestiging in Nederlandi-eh-Indië werd in l"<c<8 verleend aan liet Volgend strijdigheid (waarvan zich intu.sschen in ile practijk n g
geen ongerief had doen gevoelen) tusschen de in-tructe
aantal Nederlanders en Westenene en Oostersche vreemde tot
uitvoering van de verordening op de toelatino; van
lingen.
Neleilanders en West'-rsche vreemdelingen en eeni der
be|alngen van die verordening zeive. Op het bedoelde
punt is nu de eerste met de laut.-te in overeenstemming
Aantal personen die in 1888
in Nedi-rlandsch-Ind é f l H U B a l n f
gebracht.
tot vestig-inff k r e g e u :
Aon 42 Europeanen en met dezen {relijkgestelden —
waaronder, vo< r zoover met zekerlieid kan wor l< n nage
hij besluit van
gaan . 6 Ne erlan Iers — werd in 1888 , ov r"enkomstig
LANDAAKD.
d''n hoojrsten
Indisch Staatsblad 1881 n°. 226, vergunning verleend om
bij besluit
giwestelijken
van den
in de Nederl»iidscli-ln lische bezitt n_fi-n te rei/.en, en wel
gezaghebber
Gouverneuraan 10 aanvragers z- n Ier aanduiling; van < en behaald
in e - u i g g e w e s t
lieneraal.
buiten J a v u en
gedeelte dier bezittingen. Vim de overige vergunningen
Madura.
strekten er 14 vuor Java a l l e n , 1 voor B. rn o , Ceiebes
en de Molukken , 12 voor de Westerafdeel ng van Borneo
en 5 voor de binnenlau en van Celebes.
07
Nederlan lera
30
31
Beii lve tle reeds in I-et vorig vers'ag (blz. 72 bedoelde
E n g e sehen .
0
3
Belgen. . .
14 inlanders eu 4 Chineezen wer en in I8":8 nog enkele
G
Fransrhen .
personen bij pohtteken maatre.el verwijderd. Aan een in
18
Ddt-sfheis .
China geboren Chinees, die ter Stimtitm's Oo -tku.-t i ver .ie
Zwiisers . .
11
Oo-t-t.rijkers
3
voor een tier aldaar verboden gehein e Chineese e genoot
Italianen . .
4
schappen, werd namelijk in Juli 188S het ver'er verblijf
Russen. . .
3
in Ne erlanlsch- n lië ont/.eg I (verg. blz 14 inervóór),
Z w e len . .
Noren . . .
terwijl een ontslagen inbiiid.-ch hoofl van West-Cernm
Denen. . .
ire^identie Amb'inn), die — cooals reeds op blz 20
Turken . .
hiervóór is gezeg I — op gemeld eil n I eene voor de
K'inieniers .
rust en orde he enkelyke ml s:eel!e, in December 1888
Amerikanen .
Perzen. . .
n»ar Tandjong Pandan <>p B.lLt n werd gereleveerd. Boven131
a) 75
uien wer en in iiecem'er 1888 2 en n ue eer-te hebt
i 1082
Chineezen
159
van 188'J (tot 18 Juni) 8C> Bantammer- (wsnrnder 2
ei
128
Arabieren
56
vrouwen), van wie ie In hsche Begeering, tengev. lge
d)
12
Andere vreemde oosterlingen
52
1222
867
van de gevoerde strafprocessen tegen de eelnemers ann
de Tjilcgonsehe onlu-ten (verg tlz. 4 hiervóór) en van
Totaal.
1356
912
admin stratieve on er'.t ekmgen , de overtuiging I ad ver
a) Yan deze 75 E u r o p e i n e n en met hen gelijkgestelden werden er
kregen iiat zij uit een politiek oogpunt als gevaarlijke
alleen in de residentie Oostkust van Sumatra 47 t ' e g e l a t e n , nameli k
elementen in B-<nt»m te leschouwen waren, op verschil
18 Nederlander». 2 E g<-lschen, 17 D u i t s c h e r s , C Z w i t s e r s . 1 O o s t e n 
lende pltat-en lm ten Java geïnterneerd , namelijk i~ te
rijker 1 I t a l i a a n . I Noor eu 1 Deen (Nader is gebl ke dat in 1886
Padang en 8 op vier an ere | lnat-en ter Sumatra's West
door den resident van genoemd g e w e s t niet aan 1. m a a r aan 0 Ne lerlanders vergunn'in; ' " t vestiging is verleend Dit t o t verbetering van
kust, 5 te Benki elen, 4 te Vluntok op Hnnka, 4 op
de onjuist geachte opgaaf voorkomende op blz. 55 van het verslag
evenzonvele plnat-en in het gouverne i ent Cele' es en ondervan 18X7.)
boorigheden, 7 te ....enaih, (i te Gorontalu en 8 op twee
b) Hieronder I van de 18 Chineezen, wier verzoeken cm v e r g u n n i n g
tot vest g i n g in 1887 in beraad warden gehoti'len (zie vorig verslag
andere plaatsen in de resident e Menado, 7 te Amboina,
blz 72). Ken van die Chineezen kc»rde naar China t e r u g , teiwijl twee
;•> te Saparoea en 8 te Neira op Ban la , 4 te Ternate en
van hen spoorloos v rdw-neu. Omtrent de verzoeken van de overige 11
ein elijk 7 te Koepung- op Ti mor Aan al deze Bantammere
werd in 188* nog geen be^hs-ing genomen.
wer-1 voorkwpig vuur tle eerste /.es maanden f 10 'aiuaands
e) Hieronder l van 11 de Ara* icreu, wier verzoeke:, om v e r g u n n i n g tot
v e s i g i n g in 1887 in beraad w e r l e n gehouden. O m ' r e t de verdoeken
voor levensonderhoud per hoof! Wir lngd , d eb hun werd
der ov• rige 10 w r d in IN88 nog geen teslissing genomen.
aangezegi dat zij in 't vervolg z.lv n in hun on lerhoud
dl De 2 B e n g a eezen , wier verzoeken om v e r g u n n i n g tot vestiging
zouden moeten voorzien Hunne wettge (fezinnen zou en
in 1887 in beraad werden g e h o u d e n , hebbeu sedert Nederlandseh—Indié
h'-n , tlesverklezende , vo r 'sl.nils rekening naar hunne
verlaten.
nieuwe verblijfplaatsen kunnen volgen.
In 27 gevallen werden in 1888 de aanvragen om ver
In de jongste maanden Vond de Gouvern ur-Generaal
gunning tuft vestiging in beraad gehouden, omdat de ook asnlëidiiig om bij politieken maatregel on^cha ■« lijk te
verzoekers (1 Pers, 19 Chineezen, G Arabi>-ien en 1 Ben- ni.-.ken drie in Nederlaodseh-ln iiö g-boren Chioeez-u, van
galees), ofschoon Voor liet oogenblik in hun on'erliood wie de overtuiging was verkr gen dat zij als voor de
kunnen e voorxien , Z'eh in lndië neg te kort hadden o|>enbar • rust en orde gevaarlijke opiumsmokkelaan waren
opgehouden om te kunnen tioen blij ken , dut zij op den te beacbouwen. Het waren de Chineezen NJOTJIAUWOING
duur genoegzame middelen van bestaan zouden bezitten en NJO TENÜ TOB (vader en zoon) te Joana in de residentie
of door werkzaamheid kunnen verkrijgen ; de termiji van Japara en TENG ENG K IO.NU te Soerab.ija. Aan de heide eersten
zes maanden, waarvuor aa'i de^e pers.mep t cl.itingskanrten werd bij Indisch besluit dd. 2 Juni jl. n°. 1 de hoofd
waren uitgereikt, werd daarom voorloopig verlengd.
plaats Ternate ids \erhlijf, laats aangewezen Daar /ij e -liter,
Daarentegen werd aan 254 Chineezen (nierv n aan 196 vóórdat het besluit was tcnuitvi ergele_rd , het verlangen te
en 44 op voorstel respectievelijk van de residenten van keunengaven Nederlandsch-Indil te verlaten, «rgzigde de
Bamarang en S eiakarta), zoomede aan 3 Arob eren, als Oooverneur-Oeneraal eenige tingen l.ter gemeMe beschik
in het gelieel geen middel van bestaan bobbende, ver king, en wel, niet het oog op de mogelijkheid van hun
gunning tot vestiging geweiger I Als zich wederrechtelijk latere terugkeer , in dier voe^e , dat hun het \er ier verhlijf
in Ne lerlandscli-lndië ophoudende, werden in 1888 door in Ne ierlandsch-Iu'lië, uitgezonderd de hoofdplaats Ternate,
het openbaar gezag van daar verwijderd: 17 Europeanen werd ontzegd. Bij luiisch besluit dd. 3 Juli 1889 n*. 1
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•werd eene in laatstbedoelde termen vervatti beschikking
ook genomen t-n opzichte van TKNG E N G K I O N O .

Volgens § VI der in 't vorig verslag (blz. 73) opgenomen voorschrilten van Mei 1888, over lietgeen is in
acbt ta nemen ten aanzien van personen , tegen wie eene
politieke verwijdering wordt in overweging genomen , moet
aan den betrokkene , wam.eer hij het verlangt en de uoodzakelijkhe d eener onverwijlde beslissing zich daartegen
niet verzet, worden toegestaan zich binnen een hein te
stellen teimijn nader schrift'iijk
te verdedigen. Bij eene
circulaire van 16' F. bruari 18 9 heeft de Indische Regeering
aan de hoofden van gewestelijk bestuur doen meoede.den
dat zij de aangehaalde paragraaf in dien zin wenscht te
hebben opgevat dat bij het te houden verhoorden betrokkene
tevens bepaaldelijk gevraagd wordt, of hij zich nader
schriftelijk v e m c b t te verdedigen , en dat van het antwoord
op deze vraag in het proces-verbaal behoort te worden
melding gemaakt.
Op verzoeken om opheffing van vroeger genomen beschikkingen tot politieke verwijdering werd in 1888 alleen
gunstig beschikt voor zooveel betreft een in 1883 (zie het
verslag van 1884, blz. 3) van Madura verwijderden a a n zienlijken inlander. T^gen diens terugkeer in het voormalig
panembahanschap Bangkallan meende de Indische Regeering thiins geen bezwaar meer te moe'en maken , n u do
nieuwe toesland, geboren door de invoering in 1885 van
'sGouvernenients reehtstreeksch bestuur aldaar, zich reeis
geheel had bevestigd.
Een verziek \ a n een vroegeren Europeeschen ingezetene
van Nederl.mdsch-Indiö (sedert jaren hier te lande gevestigd),
om intrekking van het he.-luit van 1867, waarbij hem , ir het
belang der openbare rust en orde , het verolijf in Nederlan<l-ch-Indie buiten Batavia was ontzegd , werd in zoover
ingewilligd (Jnnuari 1889), dat de Iu ische R e d e r i n g
zich bereid verklaarde den aanvrager ook te ^amarang en
te Soembaija ter inwoning toe te laten.
Eenige malen vond de Indische Rejreering termen om
in de san geïuteri.eerden aanvankelijk aangewezen verblijfplaatsen verandering te brengen, hoofdzakelijk om ben iu
staat te stellen beter in nun ote erhoud te voorzien.
Ten opzichte van een geielegeerden Atjeher werd tot zoodanige verandering 0?i rj;egaan, onidut bij zich herhaaldelijk
aan politie-overtredingen schul lig maakte.
Een der in 188.'> uit de afdeeling Deli (Sumatra's O, stkust)
naar buiten Nederlandseh-Indië verwijderde hoofden van
Chii eesche geheime genootschappen. die zich sedert te
Pi e n g had gevestigd , keerde in 1888 naar Deli t e r u g ,
doch werd onder politiegeleide weder naar Singapore '.vergebracht o m , des verkiezende, van d a a r , voor rekening
van ons consula it-g n e m a l , overtocht te erlangen n a a r d e
naastbij zijnde Chineesche haveu
Placht de In üsche he^eering in de laatste jaren (zie
o. a. het verslag r e n 1812 , nlz. 48, en dat van 187-4, blz.82)
het recht tot verbanning of uitzetting r e n inlander» (geen
gouveriieineiiti-oiiderdanen) uit landstreken met een meer
of minder bej erkt zelfbestuur, aan den inlandschen v..rst
over te laten , bij eene circulaire van 4 April 1889 heeft de
Gouveri eur-' eneraal — als uitvloei.-el eener met de Hegeering hier te lande ^evo* r ie gedachtenwisseling — aan de
betrokken booflen van gewestelijk bestuur doen opmerken,
dat hierdoor niets ontnomen wordt aan de bev. egdtieid
van het Gouvernement om de m a c h t , omschreven in de
art. 45-47 van het Regeeringsteglcment, overal in Nederlaodeeb-Iodil ui' te oefeneu, dus zoowel iu de Vontenlanden op Java als iu de zelf besturende gedeeben der
Buitenbezittii gen. Zooveel mogelijk diende de opvatting bestrelen te worden dat de politieke verwijdering —
een maatregel vanouds aan de inlandsche instellingen
vreemd — een aan de inlandsehe vorsten vanzelf toekomend recht zoude zijn. Waar intnawhen de vorsten ,
krachtens eene tot dusver voor hen toegelaten uitlegging
van art. 2 7 , 2de l i d , van het Regeeringsregleiueht, het
recht vau verwijdering of verbanning steeds hebben uitgeoefend , zou hun ile verdere toepassing daarvan niet eensklaps belmoren te worden ontzegd , maar zou er, bij zich
voordoende gelegenheden , naar ges'reefd moeten worden
hen van bedoeld recht vrijwillig afsta:.d te laten doen, of
althans van ben te verkrijgen dat de uitoefening g» bonden
worde aan eeue voorafgaande instemming der Regeering.
Echter zou bet hun steeds moeten vrijstaan om het initia-

tief te nemefl tot politieke verwijdering van gevuarbike
onderdanen en daartoe de noodige voorstellen aan let hoofd
van gewestelijk bestuur te doen. Ten slotte werd gewezen
op de wensclielijkheid dat de vorsten , zoolang zij het
recht van verbanning blijven uitoefenen , dit zoomin mogelijk aangrijpen als een middel om zich mot den minsten
omslag, namelijk zouder in de moeilijkheden rail eene
strafvervolging te vervallen, van misdadigers te ontdoen.
l)e gevallen, waarin geiureude 1888 in zelfbesturende
landschappen door het inlandse!) gezag tot verhanning
buiten het landschap van inlandsclie onderdanen luj wijze
v«n politieleen maatregel werd overgegaan , waren geene
andere dan do la 't vorig verslag (blz. 7iS) reeds vernielde
drie in Soerakarta en één in Dj'kjokaria. In .Maart 1889
had weder zoodanige verbanning p l a a t s , en wel ooi r den
su,tan van lijukjokarta ten opzichte van drie leden van
zijn geslacit. Een h u n n e r , radnen LOBA NlMOBAT, die
ook betrokken was in eene iu Soerakarta ontdekte samenspanning tegen het wettig g e z a g , bevond zich te dier zake
aldaar in hechtenis. Blijkens gouver:,e;i)ontsbesluit dd. 30
Maart 18s9 n°. 4 bepaalde de Indische Begeering er zich
toe om aan deze drie ballingen (die door den sultan van
een maandelijkschen onderstand werden voorzien), zoolang
zij zicb buiten njokjokarta zoude- moeten ophouden , de
hoofdplaats hloepaog op Timor als verblijfplaats aan te wijzen.
Druipers.
Bij vonnis van den raad van justitie te S a marang van 10 -.ei 1888 werd de schrijver van de in het
vorig verslag (blz. 73) bedoelde dagbuul-artikelen, omdat
hij niet voor dien raad verscheen, wederspannig naii de
wet verklaard. Overigens werleu in het af_rel open jaar
3 veroordelingen (respectievelijk tot f 50 boete, f 'i"0
boete en 8 dagen dwangarbeid buiten den ketting) uitgesproken ter zake van la<ter en smaad i:i gedrukte g e schriften , in ééo geval gepleegd jegens een openbaar u m b tenaar. Op h - t einde van 1888 waren nog 10 vervolgingen wegens drukpersdeüctet; aanhangig.

Slavernij. In Februari jl. heeft de Indische Regeering
aanschrijvingen doen afgaan ten einde zoowel bij de civiele
als bij de marine-autoriteiten, voor zooveel noodig, het
besef levendig te houden dat met de beschik nare mi delen
bij voortduring het mogelijke moet worden gedaan t o t verderen tegenganjr van slavernij en alavenhaii lel in die gedeelten van Nederlandsch-lndiê' waar zij nog niet tot het
verledene behooren. Geene gelegenheid zou van wege onze
ambtenaren mogen worden verzuimd om , bij hunne aanrakingen met de zelfbesturen,Ie rijke!: •aar slavernij nog
in zwang i s , de maohthebben en inc* klem te wnsan op
tiet ernstig verl.ngen der R e g e r i n g dat die instelling verdwijne ' ) , en dat hunnerzij Is — g dijk reeds vroeger werd
aanbevolen (verg. o a. he; v> rslng vao 1875, olz. 7 2 ,
en dat van 1 8 8 0 , blz. (15) — maatregelen worJen genomen om hieraan bevorderlijk te zijn. W a t de enkele
gouvernementslanden betreft, vaar insgelijks nog slavernij
bestaat, of choon reeds se'dert laugeren of korteren tijd
maatregelen zijn verordend of in beban leling g e w e s t tot
voorbereiding der afschaffing (zie bijv. roor ile gnuvernementslanden van Zuid-Celebes het verslag van 187"<, blz.
7 3 , en voor Padang La was, ras. ter Suinatra's Westkust
het verslag van 18N8, blz. 7 3 ) , is door de be.-j r ken
aanschrijvingen van Februari j l . het vraagstuk eener verdere
doorzetting van de vrijmaking op nieuwaan de o r ' e gesteld.
Met onverflauw len ijver /.on verder cok tegen den slavenhandel moeten worden opgetreden, al mag gezegd worden
dat dit euvel in de laatste twintig jaren vo rt-lurend is
afgenomen en nu nog slechts bestaat in die streken waar
ons gezag en onze invloe! tot bi r t ie weinig of geeu
wortel hebben geschoten. Waar m.'ii personen op het oog
h a d , die zich niet dat bedrijf reciitstr* eks of zij iclings inlieten , maar d i e , wegens onvoldoende bewijzen of om
andere redenen, buiten bet bereik der strafwet, vielen , zou
het alleszins geraden zijn te hunnen opzicht; de m a a t regelen voor te stellen die de art. 45—47 van bet Regeeringsreglement aan de hand geven.
') De resident van Menado meldde in Juni jl. dat kort te voren
door den pr, sident-radja en de mantii's van TatiOrkan (een der belangrijkste landschappen van de Sangi- en Talaut-elanden) een
bevelschrift tot volledige alschafling van de slavernij aldaar was
uitgevaardigd.
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Hetgeen: de gewestelijke verslagen over 18s8 omtrent de

slavernij inelüenswaardtgs bevatten, luat men hieronder

Volgen.
In <le reeds genoemde afdeoling Padang Lnwas en in
de nnoVntfdeelingen Tuba en Bdioaoog (Suumtra's Westkust) nam bet aantal slaven sterk af, zoowel door vrijkooping, als omdat een einde ia gemankt aan het misbruik,
dat kinderen van Handelingen, buiten huwelijk verwekt,
als slaven worden aangeinerkl Op Niai zijn nog slaven ,
wier lot niet zeer dragelijk wordt genoemd
In de residentie Oostkust van Sumatra worden nog 078
slaven (104 m a n n e n , 320 vrouwen, 108 jongens en 8(5
meisjes) gevonden. Zij wor en grootendeels als buisbedi-nden g e b r u i k t , mina ook voor veldarbeid. Door den
resident zijn maatregelen getroffen tot voorbereiding van
de afachafflug dezer -hivemij.
Omtrent Borneo wordt bericht dat slavernij nog bestaat
in de afceeliug Sintang der residentie Westerafdeeling,
alsook wat de residentie Zui ier-en Oosteraf leeling betreft,
in de bovetistreken dcrafieeliiigen Doeeoenlanden, Dajaklandeu en Sampit.
In de inlandache rijken der residentie Bali en Lombok
moetiMi aoL vele slaven worden aangetroffen.
Volgens mededeeling van den gouverneur van Celebes
en underboorigbeden zouden van de westkust van Celebes
n o g nu en dan personen worden ontvoerd, veelal naarde
Oostkust van Borneo eu naar Lombokacbfl haver e , om
daar :!s slaven rerkocht te worden (verg. wat nopens bet

onderwerpgezegd is ui de «;§ 14, 13 en 20 van hoofdstuk C
hiervoor). In 1888 kwamen de volgende gevallen, die a ;ii
slavenhandel deden denken , ter kennis van het bestuur
te Makasser. Ben Chineea bracht aldaar een vijftal personen van Boegineeacha afkomst a a n , die volgens zijne verklaring hem door een der vorsten of machthebbenden van
een der noordelijk van Makasser gelegen rijtjes zouden
zijn gezunden om bem lij zijn arbeid behulpzaam te zijn
en aoodoeude eenige opleiding te ontvangen Die personen
vluchtten evenwel uit het buia van den Chinees en wendden
zich tot ons bestuur met c!e k l a c h t , dat zij gedwongen
waren hem als slaven te volgen en te dienen zonder daarvoor eenige geldelijke tegemoetkoming te genieten. Bedoelde
Chinees werd in hechtenis gen< men , doch kort daarop
weder op vrije voelen gesteld , omdat de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof geen termen vond tot verdere
gerechtelijke vervolging De bedoelde vijf personen zijn thans
als gewone ledimden hij verschillende personen (geen
Cbineeien) te Makasser werkzaam. Een ander geval betrof
een van Mangerai (Westelijk Flores) afkomstigsn k n a a p ,
die van eeu te Makasser aangekomen vaartuig was g e v l u c h t , bewerende als slaaf te zijn weggevoerd. Hij werd
op zijn verzoek naar zijne geboorteplaats teruggezonden.
Ook in dit geval achtte het openbaar ministerie geen
termen tot gerechtelijke vervolging aanwezig. Door den
officier van justitie hij den raa : van justiti-' te Makasser
werd nog medegedeeld , dat zes zaken van slavenhat del
bij dien raad werden aangebracht, in drie waarvan geen
genoegzame bewijzen konden worden verzameld tot verdere
vervolging. In de drie andere werd rechtsingang verzocht,
maar zoowel door den raad van justitie als in hoogste
instantie geweigerd, op grond dat de gebleken feiten geen
slavenhandel in den zin der wet opleverden. De in 't vorig
verslag (hlz. 73) bedoelde slavenhandelaar, die in de
afdeel.ng O. sterdistric'en in hechtenis genomen on van
Boeton afkomstig was , overleed tij 'ens het gerechtelijk
onderzoek in de gevangenis te Ralangnipa.
Zooals ook kan blijken uit het medegedeelde op hlz.
23 h i e n ó ü r , luidden de uit de residentie Timor over het
afgeloopen jaar ontvangen berichten omtrent het drijven
van slavenhandel zeer bevredigend.
PandfliiKjscltay.
Overtreding van het verbod tegen bet
nemen van pandelingen (Indisch Staatsblad 1872 n°. 114)
werd in i888 tweemaal geconstateerd, telkens in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Het eerste
geval betrof een Arabier, die ter zake van z-odanigeovert r e ü n g bij vonnis van den landraad te Martapoera tot
betaling van f 250 hoe te veroordeeld werd , en het andere
een Boeginees van Koetei, tegen wien wegens het vervoer
van pandelingen overzeeeene gerechtelijke vervolging werd
ingesteld, omtrent den afloop waarvan geen bericht is
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ontvangen. Wel werd medegedeeld , dat een ter zake ingesteld onderzoek geen termen had opgeleverd om hem ook
wegens het drijven van slavenhandel te doen terechtstaan.
In bet Djambiscbe rijk en in de rijken van Hiouw Lingga
en Indragiri komt het pandelfal/fchap nog veelvul.'ig
voor; vooral de behandeling der vrouwelijke pandelingen
moet in Indragiri veel te we isohen overlaten. In de residentie Oostkust van Sumatra is het pandelmgschap nog
algemeen verbreid. Zorgeloosheid, onverschilligheid en
het dragelijk lot der pandelingen worden als de oorzaken
genoemd, welke deze instel ing daar iloen voortwoekeren.
(Jok in de zelf besturende rijken van Celebes bestaat nog
l e t pandelingsclmp. Overtredingen konden ter sake echter
niet worden geconstateerd. In de residentie liali en Lombok werden vele personen, meestal jonge vrouwen, zoo
het heet met eigen toestemming, van de ouders geleend
om huiselijke diensten te verrichten , maar er bestaat ahe
reden om aan te nemen dat deze personen pandelingen
zijn , die de schulden hunner ouders door arbeid bij den
schuldeischer moeten vereffenen. De bevolking zelve schijnt
aan die toestanden gehecht te zijn , zoodat bet bestuur bij
de bestrijding van het euvel van hare zijde geen medewerking ondervindt.
§ 9.

Personeii en insMlin'/eu met het
in verband.

rechtswezen

Praktizijns.
In het afgeloopen jaar werd een rechtsgeleerd praktizijn , die tot dusver hij den raad van justitie te

Bamarang was opgetreden, toegelaten bij den raad van justitie
!e Boerabarja. terwijl een rechtsgeleerd praktizijn bij den raad
van justitie t e Padang als zoodanig werd aangesteld bij het
Hooggerechtshof Aan den substituut-griffier i ij den raad van
justitie te Makasser w e r d , met het oog op het aldanr bestaand gebrek aan rechtsgeleerde praktizijns, tijdelijk de
waarneming der functiBn van advocaat en procureur bij
die rechtbank opgedragen, met bepaling dat de opdracht
zou vervallen, zoodra d;ie of meer praktizijns bij genoemd
college zouden zijn aangesteld Eender bijden raad van justitie
te Soerabaija toegelaten praktizijns werd in 18*8 als landsadvocaat op verzoek eervol ontslagen en als zoodanig door
een zijner ambtgenooten aldaar vervangen. Een 1 ie 1 van
datzelfde college werd in 188S op verzoek eervol uit 's lands
dienst ontslagen en «Is advocaat en procureur bij die rechtbank aangesteld. Een niet-gegradueerd procureur bij het
Hooggerechtshof werd in 1888 toegelaten bij den raad van
justitie te Makasser.
Notariaat.
V: n de 4 notarissen . die bij het begin van
i88s met buitenlandeen verlof afwezig waren, keerde io
dat jaar slechts één in Indië terug. Een hunner werd op
verzoek eervol ontslagen. Er vertrokken in 1888 weder 4
notarissen n u t verlof, waarvan 1 overleed. V a n d e i n Indië
aanwezige notarissen overleed er mede 1 . in wiens p'aats
rei. in 18G8 ontslagen notaris, die sedert iu Nederland had
v- rtoefd , weder bit notaris werd aangesteld. Een caudid a a t , die in 1880 het notaris-diploma behaald h a d , verkreeg in 1888 eene aanstelling als notaris.
Onlangs is aan den Gouverneur-Generaal verzocht te
willen doen nagaan of in de regeling der standplaatsen
van de notarissen niet, ten gevolge van veranderde plaatselijke toestanden, eenige wijziging noodig is, zoodanig
dat op enkele plaatse'!, waar er nog geen is, een notaris
worde benoemd, te'wijl andere, waar bet notariaat ;:e"n
voldoend middel van bestaan meer oplevert, niet langer
als standplaatsen van notarissen blijven aangewezen.
Deurwaarders.
Volgens art. 197 van het. Reglement op de
rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Neder»
landsch-Indië hebben de rechterlijkecollegesde bevoegdheid
om , ingeval van ontstentenis van een gewonen deurwaarder ,
zoodanigen beambte voorloopig aan te stellen. De aanstelling moet aan het Hooggerechtshof worden medegedeeld ,
ten einde daarop de goedkeuring van den GouverneurGeneraal worde verzocht. Tot dusver was de Indische
Regeering van oordeel dat het aangehaald artikel ook
geldt voor de inlandsche rechtbanken en de residentiegerechien. Bij nadere overweging meende zij echter uit
art. 204 van gemeld reglement, — waarbij is bepaald dat
de bijzondere voorschriften betrekkelijk de deurwaarders
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hij de inlandsche rechterlijke autoriteiten, mitsgaders hij il»
residenten of andere hoogste ge/.agliebbers , alleen rechtdoende , afzonderlijk worden vastgesteld, — te moeten
afleiden, dat niet alleen art. 197, maar het geheele hoofdstuk VII van hedoeld reglement slechts geldt voor deurwaarders hij Europeesche rechterlijke colleges. Voor zooveel
de inlandsche rechterlijke autoriteiten betreft, zijn toch
afzonderlijke voorschriften betreffende de deurwaarders te
vinden in de art. 428 en 429 van het zoogenaamd Inlandsch Reglement en in de daarmede overeenkomende
artikelen van de reglementen op het rechtswezen in de
buiteubezittingen , en voor zooveel betreft de residentiegerechten (art. 108 van het Reglement op de rechterlijke
organisatie), in art. 422 van het Reglement op de strafvordering , welk artikel volgens de reglementen op het
rechtswezen in de buiteuhezittingen ook aldaar toepasselijk
is. Naar aanleiding van een en ander is de Regeering in
het begin van 1889 tot het besluit gekomen dat hare
goedkeuring voortaan niet meer vereischt wordt op de aanstellingen van voorloopige deurwaarders hij de inlandsche
rechtbanken en bij de residentiegerechten.
Tolken. Van de 9 personen, waaruit op 1 Juli 1888
(zie vorig verslag blz. 74) het korps Europeesche tolken
voor de Chineesche taal bestond, vertrok in de eerste
helft van 1889 nog 1 met buitenlandsch verlof, zoodat er
thans 3 in Europa met verlof zijn. Een vierde bevindt zich
nog met eene wetenschappelijke zending in Chiua, terwijl
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aan Mo der fj laatstelijk in Indië aanwezige tolken, dien
fa) Melan (residentie Oostkust van Sumatra), in Mei 1889
is opgedragen zich voor den tijd van een jaar naar Swatow
in China te begeven , ten einde zich verder te bekwamen
in de taal-, land- en volkenkunde van dat rijk en tevens
zijn verblijf aldaar dienstbaar te maken aan de bevordering
van de emigratie van geschikte werklieden naar Sumatra's
Oostkust. Omstreeks medio 1889 bleven dus slechts 4
van de hierhedoelde tolken in Indië in fuuctie. Zij waren
geplaatst te Batavia , Soerabaija , Muntoic en Pontianak.
Omtrent bet overig tolken- en translateurs-personeel in
Nederlandsch-Indië is over 1888 slechts te vermelden dat
te Batavia een translateur voor het Maleisen, en te Soerakarta een translateur voor het Javaansch werden benoemd ,
beiden buiten bezwaar van den lande. Ter vervulling van
eene in het laatst van 1887 ontstane vacature werd in het
begin van 1888 tot translateur voor de Javaansche taal te
Djokjokarta benoemd een gepensiouneerd ambtenaar, die
reeds vroeger dezelfde betrekking had bekleed.
Wees- en boedelkamers. Na de ineensmeltiug bij Indisch
Staatsblad 1885 n°. 15 van het toenmalig college van
boedel meesteren te Batavia bij de weeskamer aldaar , berust
het beheer van elke wees- en boedelkamer in NederlandschIndië in handen van een en hetzelfde college.
Nopens de administratie van elke der vijf wees-en boedelkamers zijn over 1887 en 1888 de volgende opgaven
ontvangen.
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a) Hierbij ia op te merken dat elke weeskamer die van een zustercollege kapitalen ter uitzetting ontvangt, de daarmede gekweekte rente
verantwoordt alsof die verkregen was van eigen kapitalen.
/.) ])e kapitalen waarover bij elke weeskamer rente was uit te keeren .over 1887 ad 6 en over 1888 ad 3 pet.) vindt men voor 1887 opgegeven in t vorig verslag, blz. 75, en voor 1888 in de Javasche Courant van 29 Maart 1889.
c) Aan de geadministreerden der boedelkaraers werd steeds een vast rentecijfer van 6 pet. sjaars uitgekeerd, dat echter van 1 Januari 1888
af (verg. vorig verslag blz. 74) teruggebracht is tot 5 pet.

De voor rekening van den lande komende uitgaven ten j Nederlandsch-Indië, die den lande schade hebben toegebehoeve van de wees- en boedelkamers beliepen (volgens j bracht , uitsluitend het beheer van ta»<fegelden raakt, en
voorloopige opgaven) over 1887 f 365 229 en over 1888 dus geen toepassing kon vinden waar op de ambtenaren
f 352 021.
bij de wees- en boedelkamers door den lande schade viel
Vermits de door het Koninklijk besluit dd. 27 Augustus te verhalen wegens bet door die colleges gevoerd beheer
1880 n°. 19 (Indisch Staatsblad n°. 198) in het loven en toezicht betredende gelden van derden, is te dier zake
geroepen administratieve rechtspraak over ambtenaren in eene afzonderlijke regeling getroffen bij Koninklijk besluit
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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dd. '21 November 18S8 n°. 16 (Nederlaudeob Staatsblad
n°. 162, Indisch Staatsblad ÏHS'J n°. 41). Dientengevolge
kunnen nu langs adminlstratieven weg aan ambtenaren der
weet* en boedelkamers ook vergoedingen worden opgelegd
voor zooveel aangaat hot door gemelde colleges gevoerd
beheer, betrekking nebbende op boei Iels, nalatenschappen
en geldbeleggingen.
<3. Algemeene R e k e n k a m e r en Comptabiliteit.
§ 1. Algemttn» Rekenkamer.
Zooals op blz. 75 van liet vorig verslag werd sangeteekend, ging in 1888 liet praeeidium der Algemeene
Rekenkamer van den heer G. 11. PANNRKOSK over on «len
heer .1. A. VAN UOUSSKU. Deze aanvaardde zijne betrekking
op 28 Juli van dat j a a r , terwijl de lieer K. i \ (J. SOL,
van wiens benoeming tot lid van het college mede ree Is
in bedoeld verslag melding is gemankt, den üSsteu November
daaraanvolgende als zoodanig optrad.
Aan de leden J . ü . l)i: BaOTM en A. MIJKK werd, achterei nvolgens niet ingang van 6 April en 3 Juni j l . , een
tweejarig verlof naar Europa verleend wegens ziekte. In
verband daarmede zijn door den Gouverneur-Generaal, bij
besluiten van 2 April en 5 Juni 188'J n « . 15 en 13, met

gebruikmaking van de hem bij de wet van 30 December
1882 (Indisch Staatsblad 1883 n°. 33)gegeven bevoegdheid,
tot tijdelijk lid benoemd de heeren L. A. MAUTKNS, tot
dusver secretaris van het college, en H. C. MAIRENHRECHEK,

laatstelijk inspecteur van financiën. Daar bet te verwachten
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De materieels verantwoordingen over 1886 werden in
I881S, op 5 stuks n a , geheel afgedaan, terwijl tevens

begonnen werd met bet onderzoek der stukken over 1887 ,
waarvan ongeveer de helft werd geëxamineerd.

De examinatie der rekeningen van de weduwen- en
weesenfbndsen, de wees- en boedelkamers , de schutterijen
en van andere rekeningen met derden werd geregeld
voortgezet; een groot deel van die stukken betreffende
bet jaar 1887 werd in den loop van 1888 afgedaan.
Het onderzoek van de vendu-verantwoordingen werd, wat
de oude administratie betreft, in 1888, voor zooveel dit
mogelijk w a s . beëindigd. De verantwoordingen, rakende
de, met 1 Juli 1886 (zie Indisch Staatsblad 1886 n°. 83)
begonnen nieuwe vendu-administratie, werden in het
vierde kwartaal 1888 ter hand genomen.
Uit het vorenstaande blijkt dat over het algemeen weder
op vooruitgang in den stand der werkzaamheden valt te
wijzen. Dat de examinatie der duplicaat-ordonnantiën en
mandaten over 1886 een vol jaar geduurd heeft, moet
daaraan worden toegeschreven, dat voor het tot stand
brengen van dringend noodzakelijke verbeteringen in dit
werk uitgebreide onderzoekingen vereischt werden, die
ree! tijd kostten , doch waardoor tevens een grondslag is
g e l e g d , waarvan voor het onderzoek der stukken over
volgende jaren kan worden partij getrokken. De achter
stand in het onderzoek der vendu-verantwoordingen,
1
betrefFende de nieuwe administratie, is voor een deel toe
; te schrijven aan de omstandigheid dat eerst in Mei 1888
door de Indische Regeering is beslist, dat de Algemeene
Rekenkamer, evenals vroeger, ten dienste van de door
haar over de vendu-administratie uit te oefenen controle,
: zal ontvangen de kwartaal-verantwoordingen, die dooi
de vendukantoren aan den directeur van financiën worden
ingezonden. Voor eene spoedige bijwerking vanden achter
stand worden de noodige maatregelen genomen.
De in 't 7orig verslay; vermelde maatregel tot bevorde; ring van eene geregelder en tijdiger inzending aan de
Rekenkamer van de toelichtingen op de jaarrekeningen
der algemeene ontvangers i s , met het oog op de daarvan
verkregen gunstige uitkomsten, voor volgende jaren be; stendigd.
In het jaar 1888 werden door de A.lgemeene Reken
kamer de bij haar overgebrachte begrootiugsrekeningen
over de jaren 1882, 1883 en 1884, na behandeling over■ eenkomstig art. 78 der comptabiliteitswet, respectievelijk
j in F e b r u a r i , September en December aan de Indische
! Regeering doorgezonden.

is dat voor beiden de waarneming langer dan zes maanden
zal moeten d u r e n , is de benoeming aan 's Konings goed
keuring onderworpen en sedert bekrachtigd bij de Konink
lijke besluiten dd. 24 Mei en 19 Augustus 188'J n°. 34 en 18.
In 1888 trad de t en maüge secretaris , de heer MAUTKNS.
driemalen als tijdelijk lid op , doch toen telkens voor be
trekkelijk korten tijd , namelijk tijdens het achtereenvolgens
aan twee der leden en aan den voorzitter verleende binnenlandsche verlof. Gedurende die waarnemingen van het lid
maatschap bleef de heer MAUTKNS dan ook tevens met de
functièn van secretaris belast. In April j l . is echter een
andere titularis als secretaris opgetreden.
Verschil van gevoelen deed zich in Indië voor nopens
da v r a a g , of de in 1885 (Indisch Staatsblad u°. 70) door
den Gouverneur-Generaal uitgevaardigde bepalingen nopens
de wijze waarop voortaan de noodzakelijkheid om wegens
ziekte buitenlandsch verlof te erlangen zou moeten aan
getoond worden , namelijk zooveel doenlijk door de ver
klaring van eene geneeskundige commissie, wel geacht
konden worden toepasselijk te zijn op den voorzitter en de
leden der Algemeene Rekenkamer , met andere woorden of
voor dezen , ingevolge de bewoordingen van art. 6 der in
1866 (Indisch Staatsblad n°. 158) door den Koning vast I
gestelde instructie voor gemeld college, wel iets anders I
mocht worden gevorderd dan een (door slechts één genees •
heer afgegeven) «beéedigd geneeskundig certificaat", waar
mede destijds algemeen genoegen werd genomen. In Mei jl. j
is dezerzijds met den Gouverneur-Generaal ingestemd dat
er geen reden is om aan te nemen dat het aangehaalde !
art. (5 voor de bedoelde hooge ambtenaren uitsluitend de
in 1866 bestaande verlofsbepalingen op het oog zou hebben.
Derhalve scheen het niet twijfelachtig dat onder de «voor 1
schriften op verloven", waarvan het laatste lid van gemeld I
art. 6 spreekt, ook te verstaan zijn de voorschriften vervat |
in Indisch Staatsblad 1885 n°. 70.
Omtrent den stand van de werkzaamheden bij de ver i
schillende bureaux der Kamer valt het volgende te vermelden.
Het onderzoek van de bewijzen van uitgaaf der alge
meene ontvangers van 'slands kas over bet jaar 1887 was
S ij het einde van 1888 afgeloopen. Met de in October 1887 i
aangevangen examinatie der dunlicaat-ordonuantiën en man
daten over 1886 kwam men , voor zooveel de departementen i
van oorlog en marine betreft, op 30 J u n i 1888, en wat aan i
gaat de civiele departementen op 31 October 1888 gereed. I
Van de verantwoordingen der ontvangsten over het !
jaar 1886 waren onder ultimo 1888 niet meer dan 5
stuks onalgelaan, waarvan 3 door bet ontbreken van i
stukken niet konden worden behandeld. Inmiddels werden
de verantwoordingsstukken over het jaar 1887 ter hand
genomen e i voor het. grootste gedeelte afge laan , zoodat
daarvan •■>;> tiet einde van 1888 slecnts 190 stuks , meeren*
deels van weinig o m v a n g , onbehandeld bleven.
,

§ 2.

Comptabiliteit.

Vermits de bestaande bepalingen (Koninklijk besluit dd.
27 Augustus 1880 n°. 1 9 , Indisch Staatsblad n°. 198)
tot regeling van de vervolging van — en het verhaal
op — ambtenaren in Nederlandsch-Indië die den lande
schade hebhen toegebracht, alleen hunne geldelijke verantwoordelijkheid ter zake van landsgelden beheerschen ,
terwijl, waar het de wees- en boedelkamers en de vendukantoren betreft, door verzuim of nalatigheid der niet
die administratiën belaste ambtenaren den lande ook schade
kan worden toegebracht welke niet met toepassing van
het aangehaalde Koninklijk besluit kan worden verhaald ,
zijn te dier zake de noodige afzonderlijke voorzieningen
getrollen bij het reeds hiervóór (zie het slot van hoofd
stuk F ) vermelde Koninklijk besluit dd. 21 November
1888 n°. 16 (Nederlandse!) Staatsblad 11°. 1 6 2 , Indisch
Staatsblad 1889 u». 41) en bij dat van 26 Mei 1889 n». 31

(Nederlandsch Staatsblad n'. 70).
Tot wegneming van eenige moeilijkheden die zich in
de practijk voordeden bij de toepassing ten opzichte van
inlanders en vreemde oosterlingen van de regelen nopens
de invordering van kohierbelastingen door middel van
dwangschriften (Indisch Staatsblad 1879 n°. 267), strekten
het Koninklijk besluit dd 29 December 1888 n°. 18
(Indisch Staatsblad 1889 n°. 6 8 ) , zoomede de reeds op
blz. 61 hiervoor besproken wijziging , bij Koninklijk besluit van gelijken datum n°. 19 gebracht in art. 203a
van het zoogenaamd Inlandsch Reglement.
( h e r hetgeen is voorbereid om eerlang, waar het geldt
Sommige belastingen voor welker gerechtelijke invordering
nog altijd de oude wijze van procedeereii moet worden
gevolgd, die invordering naar de regelen der tegenwoor-
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dige wetgeving te kunnen doen geschieden, is reeds
gehandeld op blz. 61 hiervóór.
Bij het in 't, verslag van 1874 (bil.71) vermelde Indisch
besluit van 4 September 1873 n°. 36 (art. 1) was bepaald
dat ontvangsten , waarvan het niet twijfelachtig is OW zij
ten onrechte hebben plaats gehad , zonder bemoeienis van
do Regeering kunnen worden teruggegeven met inachtneming van het bepaalde bij art. 20 der comptabiliteitswet , doch alleen krachtens eene beschikking va:i den
chef van het betrokken departement van algemeen bestuur.
Hij Indisch besluit dd. 5 Februari 1889 n°. 5 is nu , met intrekking van het aangehaalde art. 1, uitgemaakt dat voortaan de hoofden van gewestelijk bestuur de teruggave hebben
te bevelen , en zulks met het oog op art. 4 van de regelen
voor het administratief beheer, opgenomen in Indisch
Staatsblad 1875 n°. 2 5 , waarbij den ge westelij ken bestuurders , als gedelegeerden van den Gouverneur-Generaal, de
bevoegdheid is toegekend tot het beoordeelen , verevenen
en betaalbaarstellen van de tot hun ressort betrekking
hebbende vorderingen ten laste van den lande.
Bij Indisch Staatsblad 1889 n°. 64 (art. I) Is bepaald
dat het buskruitmagazijn voor de marine te Kertosono
(Kediri) behoort tot het marine-etablissement teSoerabaija,
en dat het rekenplichtig beheer over den voorraad in dat
magazijn zal worden gevoerd door den magazijn meester
der marine-magazijnen bij geDoemd etablissement.
Gedurende 1888 werd door den Gouverneur-Generaal
in 36 gevallen gebruik gemaakt van de hem bij het Koninklijk besluit dd. 3 Februari 1878 n°. 3 (Indisch Staatsblad n \ 169) verleende bevoegdheid om administratief
opgelegde boeten , voor zoover zij het bedrag van f 2 000
niet te boven g a a n , geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. In 12 gevallen werden de bceten ten volle kwijtgescholden , en wel tot een gezamenlijk bedrag van f 2239,8l\
Van de 24 overige beboetingen, te zamen l>eloopeude
f 2 3 0 9 , werd f 2 0 0 2 kwijtgescholden. Ook nu gol 1 de
toepassing van het aangehaald Koninklijk besluit weder
onwillekeurige en verschoon bare overtredingen van verordeningen op het recht van successie en o v e r g a n g . de
overschrijving van vaste goederen, het recht van verblijf,
het vervoer van koffie, enz.
De reeks formulieren voor comptabele stukken werd
bij Indisch besluit dd. 20 September 1888 n°. 26 meteen
drietal nieuwe (comptabiliteitsnummers 2 5 , 26 en 27)
uitgebreid , ten einde , in het belang van vereenvoudiging ,
door alle departement-n en de daaronder ressorteerende
autoriteiten eenvormige modellen te doen bezigen voor t r a k tementsstaten van Europeesche en inlandsche ambtenaren
en geëmploijeerden, zoomede voor ordonnantiSn en mandaten.

II. A l g e m e e n burgerlijk beheer.

[Nederl. (Oost-) Indiö.]

dat maatregelen waren genomen om ook eene vaardige
afdoening te verzekeren van de, bij de bureaux der algeïncene, secretarie aangebrachte bestuurszaken en regeeringsaangelegenheden.
Ten einle den Gouverneur-Generaal van onnoodige bemoeienissen te ontheffen , is in Maart j l . , — deels met
wijziging van in het Staatsblad opgenomen reglementen
VOor spoor- en tramwegen en van de normaal-voorwaarden
voor stoomtram-vergunningen (zie Indisch Staatsblad 1889
n°. 76 en 77), deels (voor zooveel de. tot dusver verleende
concessies voor spoor- of tramwegen anders benalen) door
eene speciale delegatie op den directeur der burgerlijke,
openbare w e r k e n , — op genoemden departementschef overge 1 ragen het goedkeuren van de, door concessionarissen
in te dienen plannen en teekeningen nopens de constructie
van weg en werken en van het materieel, in de gevallen waarin een en ander tot dusver den GouverneurGeneraal was voorbehouden.
Overeenkomstig het in 't vorig verslag (blz. 77) vermelde
voornemen i s , met betrekking tot het benoemen en ontslaan van politieoppassers en van de aan inlandsche officieren
van justitie toegestane justitiebedienden, weder t e r u g gekeerd tot den toestand dit; vóór 1874 bestond , door
namelijk de bevoegdheid daartoe uit handen van de g e westelijke bestuurders weder te doen overgaan in die van
de hoofden van plaatselijk bestuur, uitgenomen wat betreft
de aan de gewestelijke bestuurders zelven toegevoegde
politieoppassers. Tot dezen maatregel van decentralisatie
had betrekking de ordonnantie van 18 September 1888
(Indisch Staatsblad n«. 156).
In Februari 1889 (Indisch Staatsblad n°. 48) is aan de
hoofden van plaatselijk bestuur tevens toegekend het recht
van benoeming en van ontslag uit de bediening, ieder
voor zooveel zijne afdeeling betreft, van het inlandsch
personeel beneden den rang van cipier, werkzaam bij 's lands
gevangenissen buiten de hoofdplaatsen der gewesten.
Ook gedurende 1888 moest aan de directeuren van financiën , van justitie en van onderwijs , eeredienst en nijverheid
de beschikking over eenig personeel boven de formatie
worden gelaten tot het doen verrichten van buitengewone
werkzaamheden , speciaal in het belang van de comptabiliteit.
Over de wijze waarop de afdeeling van het departement
van justitie in Nederlandsch-Indië, aan welke de inschrijving van handels- en fabrieksmerken is opgedragen, in
opvolging van de ook voor Indië toepasselijk geworden
internationale overeenkomst nopens dit onderwerp, met den
bij die overeenkomst bedoelden bijzonderen dienst van den
industrieelen eigendom belast i s , werd reeds het noodige
gezegd op blz. 62 hiervóór.
Aan de lokalen , ingeruimd voor het oud archief ter
algeineene secretarie te Batavia , werd een daartoe verbouwd
lokaal op het erf van het oude gouvernementshotel te
Rijswijk toegevoegd , waardoor plaats is verkregen tot het
behoorlijk bewaren van een aantal s t u k k e n , welke tot
nog toe gebrekkig waren opgeborgen. Van het Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek zag in 1888 het 5de deel,
loopende over de jaren 1743 —1750, het licht. Ook verscheen
in den aanvang van 1889 weder een j a a r g a n g (behandelende het jaar 1659) van het Dagregister van het kasteel
Batavia. Bij herhaling werd het oud archief door belangstellenden geraadpleegd.

Onder de hoofden der departementen van algemeen
burgerlijk bestuur vond in 1888 geen mutatie plaats. In
de jongste maanden traden echter drie hunner af, namelijk: de directeur van binnenlandsch b e s t u u r , de heer J.
M. VAN VLEUTEN, wien in April 1889, met ingang van
5 Mei daaraanvolgende , een tweejarig buitenlandsch verlof
tot herstel van gezondheid werd verleend; de directeur
der burgerlijke openbare werken , de heer H. L. JANSSEN
VAN RAAIJ , wien in Maart 1889, met ingang van 5 Juni
daaraanvolgende , op zijn verzoek eervol ontslag uit 's lands
dienst werd verleend met toekenning van pensioen, en
de directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid, de
J. Departement van binnenlandsch bestuur.
heer W . P . GKOKNEVELDT , die bij Koninklijk besluit dd.
19 Juli 1839 n°. 14 benoemd werd tot lid in den Raad
I. GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR;
van Nederlandsch-Indië. Zij werden respectievelijk opgePOLITIE.
volgd door den heer mr. H. KINKMAN , tot dusver hoofd§
1.
Enropeesch
hestuwr.
inspecteur voor de suiker- en de rijstcultuur, het landelijk
stelsel en wat daarmede in verband s t a a t , door den heer
Werd in het voorgaand hoofdstuk gewag gemaakt van
lf. J. V v \ BOSSE , laatstelijk hoofdingenieur der lste klasse eene overdracht van bevoegdheden van de gewestelijke op
bij den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare werken , de plaatselijke bestuurshoofden met betrekking tot het
die tijdens zijne benoeming zich met verlof in Nederland benoemen en ontslaan van ondergeschikt inlandsch persobevond, en door den heer P. H. VAN DER K E M P , tot dusver neel , — voor de verlichting van de taak der residenten
secretaris van het departement van onderwijs, eeredienst van Batavia, Samarang, Soerabaija en P a i e m b a n g . e n
en nijverheid.
| der gouverneurs van Sumatra's Westkust en Celebes en
In Maart j l . deed de Gouverneur-Generaal, bij eene j onderhoorigheden was van meer beteekenis de maatregel
kabinetscirculaire aan de chefs der departementen van genomen in Januari 1889 (Indisch Staatsblad n°. 26) en
algemeen bestuur, van zijn verlangen blijken dat hunner- hierin bestaande dat aan den in elk van die zes gewesten
zijds bij voortduring zou worden toegezien op eene voort- ter hoofdplaats bescheiden assistent-resident voor de politie
varende behandeling van de zijde hunner ambtenaren van het plaatselijk bestuur werd opgedragen in de afder.liug
alle inkomende stukken en voorstellen , onder mcdedeeling waarin de hoofdplaats gelegen is, welk bestuur tot dusver

|5. 2.]
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rechtstreeks doorliet hoofd van bot geweid werd uitgeoefend.
De formatie van het Europeesch personeel bij hel binnenlaudsch bestuur onderging, mede in den aanvang van

1889 (zie Indisch Staatsblad n°. 29, 38 en M), eenige uit
breiding in de rangen van controleur en adipirant-oontro*
l e u r , en wel met één controleur llte klasse ten behoeve
van de afdeeling Knrang Anjar der residentie; Bagelen ,
waar de, assistent-resident alléén met de hulp van een
adspirant-controleur zich niet behoorlijk van zijne laak
kon kwijten; met één controleur 2de klasse ten behoeve
van Djainbi (residentie Palend b a n g ) , waar zoodanige amb
tenaar reeds sedert 1875 als politiek agent bescheiden
w a s , zonder dat op dezen tot nog toe bij de formatie was
g e r e k e n d , en met één adspirant-controleur, ter verster
king van het bestuurspersoneel in de afdeeling Gorontalo
(residentie Menado), in verband met de invoering van ons
rechtstreeksch bestuur in eenige voormalige leenstaatjes
aldaar.
Bij de begrooting van 188!) zijn overigens nog de noodige
fondsen toegestaan om in de onderafdeeliugen Paijakombo
en Padang Pandjang der Padangsche Bovenlanden (gou
vernement Sumatra's Westkust), welke beide rechtstreeks
door de betrokken assistent-residenten (die van L Kotta en
van Batipoe en X Kotta) werden bestuurd , den aan elk
hunner toegevoegden adspirant-controleur door een con
troleur te vervangen (één der 1ste en één der 2de klasse),
en om in eene dooreen controleur bestuurde onderafdeeling
(Oud-Agam), mede in de Padangsche Bovenlanden , dezen
de hulp van een adspirant-controleur te verschaffen. Van
deze machtiging was echter, bij de afsluiting der opgaven
voor dit gedeelte vau het verslag, in Indië nog geen
gebruik gemaakt.
Hoe het aantal controleurs en adspirant-controleurs, vol
gens de bij het einde van 1888 van kracht zijnde formatie,
over de verschillende gewesten verdeeld w a s , toont de
voljrende staat aan.
Contro Contro Adspileurs
leurs
rantlste
2de
controklasse. klasse.
leurs.

G E W E S T E ï.

Te
zamen.

JAVA EX MADURA.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen
Chenlion
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madiorn
Kediri
Madura

.

«

. . .

Totaal in dienst (overeenkomende
niet de normale formatie) . . .

3

„
|
5
1
■
4
3
3
4

7
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3

(17

("■

13
13
8

■
a
3
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10
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7
G
13
5

5

!)
8

1

0

4!»

ir.o

4
3

38
II
8
l'.l
14
■
5
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BuiTENBEZITTINGES.

Sumntra'a Westkust
Benkoelen
Lainpongsche Districten . . . .
Palembang
Oostkust van Sumatr.i . . . .
Atjeh cu iindrrhooriglied.cn. . .
Riouw
Westerafdeeling van Borneo . .
Zuider- en Oostorafii. van Borneo.
Celebes en onderhoorigheden . .
Menado
ïernate
Amboina
Bali en Lombok

13

|

1

4

2
4
1

I

7

1
3

II
II

4

15

O

II

11

1

|
11

Totaal in dienst (overeenkomende
met de normale formatie) . . .

71

127

24

!

151
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Onder de voorafgaande opgaven zijn niet begrepen de
7 controleur.-' der 1ste klasse en de 3 der 2de klasse ,
welke op 31 December 1888 boven de formatie in dienst
waren , van welk tiental er 3 waren toegevoegd aan den
hoofdinspecteur voor de suiker- en de rijstcultuur en het
landelijk stelsel , enz., en 1 aan den hoofdinspecteur voor
di' kolliecultuur, terwijl de 6 andere in functie waren op
de buiteidiezittingen, namelijk 1 als politiek agent te
Djambi (zie honger), 3 op Banka, zijnde belast met de
waarneming der betrekking van administrateur bij de tinmijnen , 1 buitengewoon aan den resident van Sumatra's
Oostkust toegevoegd ten behoeve van de üelische Battakstreek (verg. bis. 11 hiervóór), en 1 in de afdeelingen
Boeleleng en Djembrana op Bali belast met onderzoekingen
in het belang van de voorbereiding der invoering aldaar
van een verbeterd laudrentestelsel.
Opdat de eerstbedoelde hoofdinspecteur ook na zijne
optreding als directeur van binnenlandsch bestuur — in
de eerste dagen van Mei jl. (verg. het voorgaande hoofd
stuk) — de rechtstreeksche leiding kunne behouden van
de in zijne vorige betrekking door hem aangevangen
onderzoekingen op het stuk van heerendiensten en l a n d r e n t e , wordt het ambt van //o<?/tfinspecteur voornoemd
vooreerst onvervuld gelaten , maar zijn bij Indisch besluit
dd. 18 Mei 1889 n°. 15 twee van de bij die onderzoekingen
werkzame controleurs, bij wijze van tijdelijken m a a t r e g e l ,
benoemd tot inspecteurs toegevoegd aan den directeur van
binnenlandsch bestuur, en zulks ten einde, volgens diens
aanwijzing en op de door dezen te bepalen standplaatsen ,
belast te worden met de aangelegenheden behoorende tot
den werkkring van den afgetreden hoofdinspecteur. EeD
van die tijdelijke inspecteurs is nu aan het hoofd geplaatst
der heereiidieiist-underzoekingeu, en de andere aan het hoofd
der landrente-onderzoekingen (verg. lager afd. II en III
van dit hoofdstuk). Op die wijze scheen 't best gezorgd
dat de onderzoekingen werden voortgezet in dezelfde
richting en naar dezelfde werkwijze als tot hiertoe was
gevolgd.
De een paar maanden te voren, door overlijden van den
titularis , opengevallen betrekking van hoofdinspecteur voor
de koffiecultuur wordt mede voorloopig onvervuld gelaten ,
hangende de bij de aanstaande regeling der koffie-aangelegenheden te beslissen v r a a g , of aan de bestendiging
van het ambt wel behoefte zal blijken te bestaan. I n t u s schen is in Juni jl. aan den controleur d i e , blijkens het
hooger aangeteekende, den hierbedoelden hoofdinspecteur
ter zijde stond , rang en titel van assistent-resident toe
gekend, met bepaling dat hij ook in zijn nieuwen r a n g
belast blijft met de hem tot dusver in het belang vau
de koffiecultuur opgedragen werkzaamheden.
In de behoefte aan versterking van het personeel ten
residentiekantore te Madioen werd voorzien met behulp
van vrijvallende fondsen , daar tegelijk verminderd werden
de voor de residentiekantoren te Bezoeki en Rembang
toegestane klerkengelden. In de residentie Oostkust van
Sumatra werd mede het Europeesch klerkenpersoneel uit
gebreid ; zie Indisch Staatsblad 1889 n°. 24. De i n ' t vorig
verslag (blz. 77) bedoelde nieuwe verdeeling van het totaal
bedrag der voor de kantoren van assistent-residenten
toegestane klerkengelden onderging eenige vermindering
voor Koedoes (Japara), in verband met de opheffing,
blijkens Indisch Staatsblad 1889 n°. 5 5 , van de landskas
aldaar.
Vermits van den indertijd in de residentie Samarang
voor het district Singen Kidoel toegestaneu Europeeschen
politicschout en van de hem toegevoegde acht inlandsche
politiedienaren meer partij kon worden getrokken ter hoofd
plaats van het g e w e s t , welke in de laatste jaren met veraf
gelegen nieuwe wijken was uitgebreid, werd van Singen
Kidoel bedoeld personeel weggenomen en bij de politie ter
hoofdplaats Samarang ingelijfd (Indisch Staatsblad 1889
n°. 18).
§ 2. Inlandsch

bestuur en politie.

In de onregelmatigheden welke hier en daar bleken
pl.-Kits te vinden ten opzichte van het aan de regenten
opgedragen beheer der missigit-kassen vond de Indische
Hegeering aanleiding om bij eene circulaire van 1 Mei
1889 de aandacht der gewestelijke bestuurders in de
gouveruements-residentiën van Java en Madura te vestigen

Bijlage C.

Tweede Kamer, si

[ft. 2.]
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op <i(! wenaohekjkbeid dat hunnerzijds op M M ordelijke
boekhouding dier kussen worde aangedrongen, en op Imt
bezigen n a ile bedoelde fondsen uitsluitend voor liumie
ware bestemming. Deze inmenging zou echter niet tekort moeten doen aan liet vroeger verkondigd en nog
steeds onveranderd te handhaven beginsel (zie n°. 27'JÖ
van het Bij blad op het Indisch Staatsblad) dat bet liuropeesch bestuur zich niet inlaat met de betalingen welke
de MobammedaaiiFche geestelijkheid van de bevolking
vordert.
Ten einde eene aan de verschillende bestuursbclangen
bevorderlijke betere verhouding te brengen in de onderverdeeling van het district Sawangan der afdeeling Pekalongau werden van bet uitgestrekte onderdistrict Doro,
voortaan Mesoji te lieeten , een 40-tal dessa's afgescheiden
en bij aangrenzende kleinere onderdistricten gevoegd,
namelijk deels bij het tot Sawangan beboorende onderdistrict Karang-ai»]ar, deels bij de onderdistricten Kedoengwoeni en Wonopringgo van het district Pekadjangan,
met welke verandering tevens gepaard ging de verplaatsing
van den zetel van liet onderdistrictsboofd van de dessa
Doro naar de dessa Mesoji. In de onderverdeeling van het
districtBandargoemiwang, mede in de afdeeling Pekalongan,
kwam deze wijziging dat het voor een onderdistrictsboofd
te belangrijk gebleken onderdistrict Kadjen onder rechtstreeksch bestuur werd gesteld van het districtshoofd, die
door zijne verplaatsing naar de dessa Kadjen tevens eene
beter gelegene standplaats verkreeg; bet tot dusver
door laatstgenoemde rechtstreeks bestuurde onderdistrict
Paninggarau ging daarentegen over onder beheer van een
onderdistrictsboofd, die nu de vroegere districtshoofdplaats
Paninggaran tot zetel verkreeg. Zie omtrent een en ander
Indisch Staatsblad 1889 n°. 106.
Tot eene nieuwe onderverdeeling van drie districten in
de residentie Samarang had betrekking Indisch Staatsblad
1889 n°. 46, doch deze wijzigingen bestonden deels —
wat net district Samarang betreft — in eene bevestiging
van den feitelijken toestand, deels — wat de districtjn
Manggar en Perboean aangaat — enkel in eene naamsverandering , ten einde twee onderdistricten aldaar voortaan
te doen heeten naar de standplaats van den betrokken
assistent-wedono.
In de residentiëu Bezoeki en Pasoeroean werd , achtereenvolgens bij de gouvernementsbesluiten van 7 December
1888 n". 34 en 5 Februari 1889 n°. 10, het aantal hoofdmantri's of mantri's voor de waterleidingen eenigszins
ingekrompen.
Met stilzwijgende afwijking van de bij art. 57 van het
reglement op de particuliere landen bewesten de Tjimanok
(Indisch Staatsblad 1836 n°. 19) voorgeschreven wijze van
benoeming (door de » gewestelijke autoriteit"), werden
sedert 1854 — ingevolge een destijds door de Indische
Regeering voor de in Krawang gelegen particuliere landen
Pamanoekan en Tjiassem in toepassing gebracbt beginsel
(dat zij doelmatiger achtte omdat daardoor aan het ;*ezag
der titularissen, ten bate van eene goede uitoefening deipol itie , meer klem zou worden bijgezet) — de districtshoofden op de particuliere landerijen in Krawang zonder
uitzondering door den Gouverneur-Generaal benoemd en
ontslagen. Deze afwijking van het genoemd reglement
zal ingevolge Indisch besluit dd. 8 Maart 1889 n°. 20
niet langer plaats vinden.
Waar bet inlandsche ambtenaren en beambten op Java
en Madura geldt, is de Indische Regeering bij circulaire
van 4 Jauuari 1889 teruggekomen van den in 1884 voorgeschreven regel ten aanzien van het ontslaan van ambtenaren en beambten van lageren rang in het algemeen
(zie n°. 4087 van het Bijhlad op het Indisch Staatsblad),
dat namelijk , tenzij de belanghebbenden bepaaldelijk ontslag uil de/t dienst vragen, in gewone gevallen steeds
eenvoudig ontslag uit de betrekking zou moeten worden
verleend. Tot de loslating van dit voorschrift werd aanleiding gevonden in art. 3 , 2de lid, van bet bij Koninklijk
besluit van 24 Augustus 1887 n°. 18 (Indisch Staatsblad
n°. 192) tot stand gekomen pensioenrpglement voor in—
landsche burgerlijke landsdienaren , krachtens welke alinea
do tijd, na eervol ontslag uit de betrekking, met of
zonder onderstand, op non-activiteit doorgebracht, als
diensttijd wordt in rekening gebracht telkens tot hoogstens
een jaar. Zoolang de bestuursorganisatiën in de verschilHandelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890
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lende gewesten van de buitenbezittingen groote verscheidenheid opleveren , niet alleen onderling, maar ook met hetgeen
op Java en Madura bestaat, achtte de Indische Regeering
het niet raadzaam de afschaffing van het voorschrift
van 1884 uit te strekken tot de in landsche ambtenaren
in geheel Nederlandsoh-Indii. Intussehen ligt het in de
bedoeling om de effectieve inlandscbe ambtenaren op de
hiiiteiibczittingcii op dezelfde wijze te behandelen als hunne
ambtgenooten op Java en Madura, in afwachting van het
tijdstip waarop , krachtens de daartoe bij gemeld Koninklijk
besluit reeds nu voor alsdan op den Gouverneur-Generaal
verstrekte bevoegdheid , de bepalingen van bet pensioenreglement op de buitenbezittingen toepasselijk kunnen
worden verklaard. Daaromtrent wordt liet advies ingewacht
van de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur.
In elf gewesten van Java en Madura vond in 1888 weder
samenvoeging of splitsing va'i dessa's plaats. De volgende
opgaven zijn ter zake ontvangen.

Bantam
Preanger Regentschappen .
Cheribon
Pekalongan,

10

Japara
Rembang
Pasoeroean

5

Banjocmas

r.

Kadoo
Bagclen

a)
b)

«)

\

Madma
•] In het verslag van den resident is slechts gemeld dat vijf getallei.
van samenvoeging f/( splitsing zich hadden voorgedaan.
b) Dit geval betreft één dessa. welker grondgebied over vijf andere
dessa's werd verdeeld.
c) Voor Madura vindt men opgegeven dat !l dessa's werden gesplitst
in 22 zelfstandige dessa s. namelijk 4 dessa's in de afdeeling Sumanap
in elf. 1 dessa in de aldeeüng Sampang in twee, en * dessa's in de
afdeeling Bangkallan in negen dessa's.

Omtrent de inrichting en de dienstplichten van bet bestuurspersoneel in de Westerafdeeling van Borneo, voor
zooveel namelijk betreft de inlanders en met dezen gelijkgestelden die geen onderdanen der vorsten zijn, en met
uitzondering ook van de hoofden der gouvernements-Dajaks,
werden eenige voorschriften uitgevaardigd bij ordonnantie
van 16 Juli 1888 (Indisch Staatsblad n°. 121). Deze instructie
behelst, in opvolging van art. 197 van het reglement op
het rechtswezen voor genoemd gewest, tevens het noodige
omtrent de verplichtiugen der bedoelde hoofden ten aanzien
van politie en justitie.
Bij gouvernementsbesluit dd. 12 Juni 1888 n°. 31 werd
eene instructie vastgesteld voor den inlandschen opziener,
blijkens bet vorig verslag (blz. 81) in dienst gesteld op bet
eiland Bngano (residentie Benkoelen).
Over eene nieuwe inrichting van bet inlandsch bestuur
in de voormalige leenstaatjes der afdeeling Gorontalo (residentie Menado) zie men lager § 4.
§ 3. Bestuur over vreemde oosterlingen.
Op twee onzer nederzettingen in Djambi (residentie Palemuang), namelijk te Djambi en te Moeara Saba , werden
afzonderlijke wijken voor Chineezen aangewezen en ter
eerstgenoemde plaats bovendien eene afzonderlijke wijk voor
vreemde oosterlingen geen Chineezen zijnde (Indisch Staatsblad 1889 n*. 20).
In de residentie Soerabaiju onderging de formatie van

[ë. 2.]
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hot Ohiueesch bestuur eaaa wijziging ten opzichte vau de

afdeelingen Sidoardjo, Modjokerto, Djombsng en Qriisee
(Indisch Staatsblad'1888 n°. 107).
Op het eiland Soembawa (Celebes en onderhourigheden)
werden de Arabieren onder een doorden (touvemeur-Generaal
benoemd hoofd van hun landaard gesteld , met den titel
van luitenant, aan wien IJima nis standplaats werd a a n gewezen (Indisch Staatsblad 1888 n". 117).
§ 4.

Verdere aanteekeninijen betrtfeudé het bestui'r
en de politie in sommii/e gewtlttH.

Batavia.
T o e n , als een gevolg van de ophefling in
October 1888 van het marine-etablissement o p U n r u s t , bij
den directeur van welke inrichting de politiemacht op gemeld eiland en op de daartoe behoorende eilanden Kuiper
en Purmercnd berustte, ten deze nadere voorzieningen
moesten genomen worden, bleek er onzekerheid te bestaan
nopens de vraag tot welk rechtsgebied de drie eilanden
voortaan gerekend moesten worden, ook in verband tot
den twijfel welke eilanden konden begrepen worden in het
gebied der Duizend-eilanden , die bij Indisch Staatsblad
1823 n°. 1 waren gebracht onder de toenmalige afdeeling
Batnviasche Ommelanden (in 1854 gesplitst in de t e g e n woordige afdeelingeu Meester-Cornelisen Tangerang), maar
in den laatsten tijd (zie bijv. Indisch Staatsblad 1886 n°. 3)
feitelijk reeds gerekend werden tot de afdeeling Stad en
Voorsteden te behooren. Onder dagteekeuiug van 17 Maart
1889 (Indisch Staatsblad n°. 70 en 72) is n u , met intrekking van Indisch Staatsblad 1823 n°. 1 , uitgemaakt dat
de Agnieten-eilanden, de Hoorn-eilanden , de Duizendeilandcn en de overige daaromheen benoorden Batavia
gelegen eilanden (waaronder dus ook Onrust, Kuiper en
Purmercnd) deel uitmaken van de afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia.
Cheribon. In de afdeeling Koeningan, tot dusver bestaande uit de contróle-afdeelingen Loerahgoeng en Koeningan , respectievelijk onder een controleur te Loerahgoeng
en een adspirant-controleur op de afdeelingshoofdplaats
Koeningan , kon de eerste worden opgeheven nu de verwachtingen , die men indertijd koesterde omtrent de ontwikkeling der kofficcultuur aldaar, zich niet hadden verwezenlijkt. In April 1889 (Indisch Staatsblad n°. 98) is
hiertoe overgegaan , met verplaatsing van den controleur ,
bij wien nu de controle overal de vijf districten der afdeeling
berust, van Loerahgoeng naar Koeningan. De uitvallende
adspirant-controleur zou nu bestemd worden tot versterking
vau het controleerend personeel bij het binnenlandse!) bestuur in Kediri of in Madioen.
Bij de aangehaalde beschikking werd in de uit twee
contróle-afdeelingen en vier districten bestaande afdeeling
Galoeh de standplaats van den controleur der controleafdeeling K w a l i , bestaande uit de districten Kwali en Pandjaloe , van Kwali (waar toch nog geen controleurswoning
was) verlegd naar Pandjaloe, welke plaats zich meer in de
nabijheid bevond van de belangrijkste koffieterreinen der
beide districten en bovendien ook uit anderen hoofde de
voorkeur verdiende.
Tagal. Aan den controleur der controle-afdeeling Moga ,
omvattende de districten Randoedongkal , Banjoemoedal en
"Watoekoempoel der afdeeling Pa ma lang , werd bij gouvernementsbesluit dd. 25 Februari 1889 n°. 3 , in stede van de
dessa banjoemoedal, de dessa Randoedongkal tot standplaats aangewezen.
Pekalonyan. Daar de ondervinding geleerd bad dat de
bezwaren , wegens de groote en moeilijke afstanden , verbonden aan het actief toezicht in de controle-afdeeling
Paninggaran veel konden verminderd worden door eene
doelmatiger keuze van de standplaats des controleurs, is
daartoe overgegaan bij gouvernementsbesluit dd. 9 Mei
1889 n°. 4 (art. 2). Dientengevolge is nu de standplaats
van dezen ambtenaar, wiens ressort de voor een gror.t
gedeelte uit bergterrein U-staande districten Sawangan en

Bandargoemiwaiig omvat, van Paningjraian in de zuidelijke
bergetreken van bel distriet Bandargoemiwang (op welke
plaats eene controleurawoning tot dusver ontbrak), verlegd naar Karang-anjar (district Sawangan) , meer in het
centrum van de bene lenstivkei. en van de hoofd- en
verbindingswegen die naar de hoogere bergstreken leiden.
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In verband daarmede is ook de naam der eontróle-afdecling veranderd in dien van Karang-anjar. De aan den
controleur toegevoegde adspirant-controleur, tot dusver
gevestigd te Lebakparaiifr (district Sawangan), zou eveneens Karang-anjar tot standplaats krijgen, welke verplaatsing , waardoor mede bet dienstbelang werd g e b a a t ,
echter van den resident zou moeten u i t g a a n , en zulks
ingevolge eene beslissing van Februari 1885, waarbij door
de Indische Regeering was uitgemaakt dat zij, in verband
tot art. f> § h van bet besluit van 20 Januari 18<>(> n°.
22 (Indisch Staatsblad n°. (i) geen bemoeienis heeft niet
de aanwijzing der standplaatsen van die adspirant-controleurs, die aan assistent-residenten en controleurs worden
toegevoegd ten einde dezen behulpzaam te zijn in het
toezicht dat zij persoonlijk uitoefenen ovtr de controleafdeeling waarin zij gevestigd zijn.
SamaraUff. In de controle-afdeeling Goeboeg, bestaande
uit de districten Siugen-Kidoel, Singen-Lor en Grogol
der afdeeling S a m a r a n g , werd in J u n i 1888 (Indisch
Staatsblad n 0 . 113) als standplaats van den tot dusver te
Goeboeg gevestigden controleur, aangewezen Kedoeng
Djatti, evenals Goeboeg gelegen in het district SiugenKidoel. De nog in aanbouw te nemen woning voor den
controleur vau Goeboeg zal nu te Kedceug Djatti worden
opgericht.
Hoerabaija. In Juli 1888 (Indisch Staatsblad n°. 128) zijn
de drie contróle-afdeelingen der assistent-residentie Sidoardjo
teruggebracht tot t w e e , en is daardoor een controleur
beschikbaar gekomen voor de instelling van eene tweede
controle-afdeeling in de afdeeling Sidaijoe, waar de assistentresident voor het contröle-werk in zijn geheele ressort tot
dusver slechts den bijstand had van een te Karanggeuing
(listrict Kedokan) gevestigden a ispirant-c^ntroleur. In
Sidoardjo , tellende zes districten , ia namelijk opgeheven
de uit twee districten bestaande controle-afdeeling Kedoeng
of Djenggolo , door toevoeging van het district Djenggolo
I aan de controle-afdeeling Rawapoeloe, voortaan Sidoardjo
te heeten, en van het district Djenggolo IV aan de controle-afdeeling Prambon , terwijl Sidaijoe , welke assistentresidentie drie districten t e l t , thans is verdeeld in de
contróle-afdeelingen Sidaijoe en K a r a n g g e u i n g , de eerste
bestaande uit het district Tam bangan onder rechtstreeksch
beheer van den assistent-resident, bijgestaan door den
voortaan te Sidaijoe geplaatsten adspirant-controleur, de
tweede, gevormd uit de districten Kedokan en Pridjek ,
onder een te Karanggeuing geplaatsten controleur.

Pasoeroean.
In overeenstemming met den feitelijkeu
toestand, die echter op de bestaande kaarten niet geheid
juist was t e r u g g e g e v e n , werd in September 1888 (Indisch
Staatsblad n*. 158) voor een gedeelte van de grens tusschen de afdeelingen Malang en Bangil eene nieuwe omschrijving vastgesteld , namelijk voor zoover zij liep tusschen bet gebied van de dessa's Mendek (Malang) en
Pagar Goenoeug (Bangil).
Madioen. In de controle-afdeeling Poeloeng (afdeeling
Ponorogo) werd de standplaats van den controleur overgebracht van Poeloeng naar Soegian (Indisch Staatsblad
1888 n". 122).
Xnmalru's Westkust. Over de toevoeging van het landschap Loelioe Oelang Aling aan eene andere assistentresidentie der Padangsche Bovenlanden dan waartoe het
tot dusver behoorde, zie men blz. 12 hiervóór. Aldaar blijkt
tevens dat en waarom is afgezien van het denkbeeld om
op de tot de afdeeling Padang (Padangsche Benedenlanrlen)
behoorende Mentawi-eilanden een inlandscben opziener te
plaatsen. Op blz. 11/12 hiervóór is verder nog g e w a g
gemaakt vau eene regeling van de grenzen tusschen het
onafhankelijk landschap Kori.itji en de tot de afdeeling
Painan (Padangsche Benedenlanden) behoorende onderafdeelmg Indrapoera.
Oostki'st ra» Shiiialra.
Door de met goedkeuring van
de Indische Regeering in 1888 plaats gehad hebbende
opneming onder ons gezag van de aan dit gewest grenzende landschappen Bokkan Ampat Kotta en Tandjjng
Easan (verg. blz. 1<* hiervóór) is de kring der bemoeienissen van den controleur van Tanah l'oetih uitgestrekt
tot eerstgeuield landschap en die van den controleur van
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Butoe Ba ra tot het laatstgenoemde. Om gezondheidsredenen
werd da aan zee gelogen woonplaats van den controleur
v.in Ba toe Ba roe verlegd 'naar Laboean Roekoe, een half
uur de rivier opwaarts.
Ten vervolge op hetgeen op blz. 15 hiervóór is gezegd
nopens eene gedeeltelijke beslissing in het tussehen de
betrokken inlandsche bestuurders bestaande ges'-.hd over
de grens tussehen Poeloe Lawan (residentie Oostkust n a
Suuiatra) en het Linggn-Riouwsch gebied op Sumntrn il
te dezer plaatse aan te teekenen dat sedert, overeenkomstig het voorstel van de niet een onderzoek ter zake belast
geweest zijnde gemengde commissie, ook de grens binnenslands is vastgesteld. Bij Indisch besluit dd. 10 Juli
1889 n*. 3 is namelijk bepaald dat die g r e n s , van af het
reeds vastgestelde grenspunt aan zee, zijnde kaap Tandjong
Ongka (ten rechte Tandjong Ongka di loewar), identiek
zal wezen met die van het zuidelijk stroomgebied der
Groote Kampar- of Poeloe La wan-rivier.
Zuider- en Oosterafdeeüny van Borneo. De ervaring
heeft geleerd dat van de diensten van den sedert 't laatst
van 1880 ') ter 3orneo's noordoostkust bescheiden controleur , tot dusver aan de uiterste grens onzer bezittingen
aldaar, namelijk te Moeara Tawau in de aan den sultan
van Boeloengan onderhoonge Tidoengsche landen, gevestigd
geweest, een nuttiger gebruik ware te m a k e n , vooral
ook tot beteugeling van slavenhandel, wanneer hij zijn
verblijf had in het meer bevolkte zuidelijker kustgedeelte.
In Januari 1889 (Indisch Staatsblad n°. 23) is daarom
besloten hem de hoofdplaats van eigenlijk Boeloengan als
standplaats aan te wijzen , en hem daar de beschikking
te geven over eene gewapende inlandsche politiemacht,
bestaande uit 2 gegradueerden (1 hoofd panglima en 1
pauglima) en 18 minderen, tegen afdanking van de 2
politiedienaren die te Moeara Tawau aan hem waren toegevoegd. Op laatstgenoemden grenspost wordt nu voortaan
het dagelijksch toezicht namens den controleur uitgeoefend
door een aldaar in dienst gestelden inlandschen posthouder.
Menado. In dat gedeelte der afdeeling Gorontalo, hetwelk de eigenlijke Gorontalosche landschappen omvat en
waar reeds sedert ettelijke jaren het radjabestuur feitelijk
vervallen was en de macht in handen was gekomen van
de vroeger onder het gezag der radja's dienende manaoleh'l
(districtshoofden), heeft de inmenging der aldaar bescheiden Europeesche ambtenaren, vooral de toepassing van
de in 't vorig verslag (blz. 18) bedoelde regelingen betreffende verschillende onderdeelen van het b e s t u u r , eene
in onze bestuursbeginselen passende orde van zaken doen
ontstaan, die het mogelijk heeft gemaakt dat thans zonder
bezwaar is kunnen worden overgegaan tot de reeds in 1864
in beginsel aangenomen invoering van ons rechtstreeksch bestuur in eigenlijk Gorontalo en in de kleinere landschappen
Limbotto, Bone en Boalemo 2 ). De voornaamste van de
hooger bedoelde, in April 1887 nog eenigszins gewijzigde,
regelingen bestond hierin dat de hoofden afstand deden van
alle hun toekomende gedwongen diensten en leveringen ,
— slechts met behoud voor de kamponghoofden van 15
dagdiensten per jaar van iederen heereudienstplichtige in
hunne kampong , — waartegenover de districts- en onderdistrictshoofden , die tevens afstand deden van hun aandeel
') Verg. het verslag vau
verslag van 1883, blz. 16.

1381, blz. 17, noot 1 , zoomede het

-) De oorspronkelijke machtiging had ook betrekkin)» tot het
weinig lnieikenende landschap Attingola (met te nauwernnod 600
zielen), welks nmrsaolch — ook daar is het radjaschap in onbruik
geraakt — in 1*87 verzocht heeft niet meer tot de afdeeling (iorontalo
gerekenil te worden, maar voortaan rechtstreeks tot den resident
te Menado in b.trekking te staan op gelijken voet als de rijkjes
langs de noonlkust van C C M M , door één van welke, niet name
Kaidipan, het aan weerszijden wordt begrensd. In afwachting dat
de omstandigheden het gunstig doen oordeelen om ook in Attingola
het rechtstreeksch bestuur in te voeivn , is dan ook bij art. 4 van
het lager te vermelden gouvernemeiitsbesluit van 17 April 188!» n°.'.»
bepaald, dat de bemoeienissen niet gemeld landschap, tot dusver
behoorende tot de afdeeling Gorontalo, voortaan rechtstreeks zullen
worden onderhouden door den resident. Het verlangen van Attingola
om in dezelfde bestuurslianil te komen als waartoe ook Kaidipan
behoort, scheen, behalve in het gemakkelijker verkeer met Menado
dan met Gorontalo, ook hierin zjjn grond te vinden dat het daardoor eene spoediger beëindiging verwachtte van zijne gedurige
grensgeschillen met Kaidipan.
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in het collecteloon der bestaande hassilbelasting, eene maandelijksche vergoeding in geld kregen. De middelen tot
die schadeloosstelling werden gevonden doordien de hassilbelasting, waarin tot dusver slechts hoofden van gezinnen ,
ieder k f 5 ' s j a a r s , werden aangeslagen, werd uitgebreid
tut eene op iederen volwassen man rustende belasting vau
gelijk bedrag, waarvan 10 pet. collecteloon voortaan uitsluitend door de k a m p o n g - en wijkhoofden zou worden
genoten. Voor de bepaling vau het bedrag dat van de aldus
tot eene hoofdelijke belasting uitgebreide bassilbelasting
van 1 Januari 1886 af ten bate van het Gouvernement,
zou verblijven, werd een vast cijfer van f 2 9 450 aangenomen , zijnde de aanslag volgens de m 1849 met de toenmalige radja's en rijksgrooten gesloten contracten. Verder
betroffen de voormelde regelingen de inrichtingen bevoegdheden van het districts- en kampongsbestuur, de heerendiensten en andere verplichtingen der bevolking, zoomede
onderwerpen van huishoudelijk belang.
Daar de meeste der besproken regelingen ook voor den
nieuwen toestand bruikbaar waren, zijn zij bij de invoering
van 's Gouveroements rechtstreeksch bestuur, waaromtrent
door den Gouverneur-Generaal thans het noodige verordend
is bij besluit dd. 17 April 1889 n°. 9 (Indisch Staatsblad
n u . 9 4 , 95 en 96), in hoofdzaak behouden gebleven. Aan
de districts- en onderdistrictshoofdeu zijn nu vaste bezoldigingen uit 's lands kas toegelegd , zoodat hunne inkomsten
niet meer afhankelijk zijn van de ter verdeeling komende
zuivere opbrengst der hoofdelijke belasting. In afwachting
van de waarschijnlijk later mogelijke verdere inkrimping
van het aantal districten zijn er al aanstonds drie samengesmolten , in verband waarmede het aantal districtshoofden
van 13 tot 11 en dat der onJerdistrictshoofden van 18 tot
9 is teruggebracht. Daarentegen zijn aan elk districtshoofd
een schrijver en twee of meer politieoppassers toegevoegd.
Bovendien is aan de uitgevallen hoofden levenslang een
onderstand toegelegd. Reeds is hier te lande bericht ontvangen dat de afkondiging der invoering van het rechtstreeksch bestuur en de installatie van de in dienst gestelde
hoofden op 6 Juli jl. te Gorontalo op de meest plechtige
wijze Lebben plaats gehad.
Wat het Europeesch bestuurspersoneel betreft, dit is als
vroeger bepaald gebleven op twee controleurs (een voor
de onderafdeeling Gorontalo en een voor de onderafdeeling
Limbotto), op de door den resident aan te wijzen standplaatsen , slechts met toevoeging aan den controleur der
onderafdeeling Gorontalo van een adspirant-controleur.
Laatstgemelde onderafdeeling , uit 7 districten bestaande ,
omvat de vroegere rijkjes Gorontalo, Bone en Boalemo,
met een bevolkingscijfer, volgens de telling van 1885, van
respectievelijk 49 7 1 3 , 6311 en 2492 zielen. De andere
onderafdeeling bestaat enkel uit het vroegere rijkje Limbotto , verdeeld in 4 districten, en volgeus de telling van
1885 bewoond door 19 696 zielen.
Op de aan de radja's der Sangi-eilanden onderhoorige
Taiaut-eilanden is in 't laatst van 1888, als tijdelijke maatregel , een posthouder met eenige inlandsche politieoppassers in dienst gesteld (verg. blz. 19 hiervóór).
§ 5. Bijzondere

onderwerpen.

Plaatselijk)' hiUtngt*. Het weder aan de orde gestelde
denkbeeld om aan ingezetenen vau voorname plaatsen in
Nederla'ulseh-Indie aan ieel toe te kennen in de behartiging
van openbare plaatselijke belangen is in Iudiê nog in overweging. De ten dienste van eene volledige behandeling
dezer aangelegenheid van de Indische Regeering gevraagde
s;:.ristische gegevens (zie vorig verslag blz. 82) worden
i:og tegemoet gezien.
Drtakwalcrtoor:'uiunij.
Daar de termijn binnen welken
de Indische Regeering aanbiedingen inwachtte voor het
aanleggen en exploiteeren, echter zonder uitsluitend recht,
van eene zuiver-water-voorziening t;s Soerabaija (zie vorig
verslag blz. 82/83) eerst op 1 Juli 1889 is verstreken, is
bier te lande nog niet. gebleken of zich tijdig gegadigden
hebben aangemeld. Op een inmiddels door de heeren I'.
VAN DIJK C. S. gedaan verzoek om op andere voorwaarden
nopens het verkrijgen der concessie met hen te onderhandelen , is door de Indische Rogeering bij besluit dd. 9 April
jl. n*. 7 afwijzend beschikt.
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J-Jlectrische verlichting, enz. In afwaebUog van de eerlang uit te vaardigen algemeens bepalingen tot regeling
van deze aangelegenheid voor Nederlandseh-Indic zijn
eenige nader ingekomen aanvragen betreffende het tot stand
brengen van electrische verlichting op sommige plaatsen
aldaar, zooinede een door de aanvragers die zieli het eerst
hadden aangemeld (zie vorig verslag bil. Hit) ingediend
verzoek om prioriteit, vooralsnog in advies gehouden.
Grenzen van gewestelijke- en afdeeliin/s/wo/'dplaa/sen. Voor
een zevental gewesten buiten Java en Madura werden in
1888, bij verschillende in het Indisch Staatsblad van dat
jaar opgenomen beschikkingen, de grenzen vastgesteld van
de gewestelijke hoofdplaats en van de hoofdplaatsen van
alle of van sommige afdeelingen of onderafdeelingen.
Gewestelij/te vaartuigen. De in liet vorig verslag (bil. 83)
bedoelde drie stoom jachten , bestemd voor besturende ambtenaren in de residentiën Lampongsche Districten , Zuideren Oosterafdeeling van liorneo en Oostkust van Sumatra,
kwamen sedert gereed; evenzoo (zie blz. 11 hiervóór) een
te Baligé gestationneerde zeilsloep voor den dienst op het
Toba-meer.

door dfl op blz. 77 hiervóór vermelde zending naar Swatow
(waar tijdelijk ook de .\ederlandsche Minister-resident in
China gevestigd is) van een met de Dclische toestanden
vertrouwden gouvenienients-ambtennar, den Europeescheu
tolk voor de Chineesche taal te Medan.
Brandijemar. Het verbod tegen bedekking van nieuw
op te richten woningen of gebouwen met licht ontvlambare
materialen werd bij ordonnantiPn van 20 Juni 1888 (Indisch
Staatsblad : i \ 114) en 17 Januari 1889 (Indisch Staatsblad
n°. 21) uitgestrekt tot do afdeelingshoofdplaatsen Sidoardjo, Modjokerto, Sidaijoe en Djombang (residentie Soerabaija) en Salatiga (residentie Samarang).
In 1887 werd door de kamer van koophandel en nijverheid te Soerabaija er op gewezen dat, wanneer de Russische
(Caucasische) petroleum haren weg naar lndië zou gaan
vinden, die zij eerder ontvlambaar achtte dan de tot hiertoe
in Indiö uitsluitend aangevoerde Amerikaansche soorten,
maatregelen van regeeringswege konden noodig zijn om
den invoer en opslag van niet voldoend gezuiverde of licht
ontvlambare aardolie te verbieden. Ingewonnen deskundig
advies hier te lande heeft echter de Indische Regeering de
overtuiging verschaft dat de eigenschappen der Russische
petroleum geen reden opleveren tot het nemen van bijzondere
voorzorgsmaatregelen tegen brandgevaar. En daar ook in
lndië zelf de behoefte aan eene regeeringscontröle op de
hoedanigheid van petroleum nog door geen enkel feit was
aangetoond, zijn vooralsnog geen termen gevonden tot
eenige nadere voorziening.

Emigratie van koelies. Met dispensatie van bet bij de ordonnantie van 9 Januari 1887 (Indisch Staatsblad n°. 8) uitgevaardigd verbod tegen het aanwerven van inlanders (niet-zeevarenden) tot het verrichten van arbeid buiten Nederlandschludië, werd door de Indische Regeering, bij een besluit
van 7 April 1889, aan een Italiaanschen uatuuronderzoeker
vergunning verleend tot het aanwerven van een 8-tal Nederlandsch-lndische inboorlingen ten einde op eene wetentenschappelijke reis in Britscb Nieuw-Guinea bij hem als
jagers en dragers diei:st te doen. Aan de vergunning werden
eenige voorwaarden verbonden, ter waarborging dat de
aangeworveuen weten waartoe zij zich vrijwillig verbinden ,
en dat zij, behoudens overlijden, binnen een bepaalden
termijn, op kosten van den werkgever, naar Batavia
kunnen terugkeeren.
Daar Singapore als de arbeidsmarkt kan worden beschouwd ter voorziening in de steeds toenemende vraag
naar arbeidskrachten ten behoeve van de landbouwondernemingeu ter Oostkust van Sumatra en in Britsch NoordBorneo , richt zich de emigratie van Nederlandsch-Indische
inboorlingen voornamelijk naar die plaats. Voor zooveel
hij aankomst te Singapore van Nederlandsch-Indische immigranten daarvan aan ODS consulaat-generaal (door inlandscbe
berichtgevers) aangifte werd gedaan , beliep het aantal der
iu 1888 naar Singapore overgekomen inlanders uit Nederlandsch-Indië, hetzij reeds aangeworveuen , hetzij nog werkzoekenden , 5598 (tegen 5087 in 1887). Van Bandjermnsin
kwamen er 2711 , van Samarang 1434 ' ) , van Bawean 1340,
van Soerabaija 83 en van Cheribon 30. Het aantal Nederlandsch-Indische immigranten die in 1888 te Singapore
ten overstaan van den » protector of emigrauts" werkcontracten aangingen, beliep 4065 (tegen 2199 in 1887),
van welke er zich 2827 verbonden voor onze eigene bezittingen (2763 voor Sumatra's Oostkust, 62 voor Palembang en 2 voor Riouw), 1153 voor Britsch Noord-Borneo ,
63 voor inlandscbe staten op Malakka, 9 voor Singapore
zelf en 13 voor "West-Australië.
De inboorlingen van Nederlandsch-Indië die te Singapore ten overstaan van den » protector" voor plaatsen
buiten Nederlandsch-Indië wenschen te contracteeren,
worden door bedoelden ambtenaar vooraf naar het Nederlandsch consulaat-generaal verwezen , waar hun de voorwaarden van het door hen aan te gane werkcontract
duidelijk worden voorgehouden, hetgeen dikwerf niet
zonder nut blijkt.
Ten opzichte van eene met Engeland te .sluiten overeenkomst betredende de emigratie van Britsch-Indische koelies
naar Nederlandsch-Indië (zie vorig verslag blz. 84) zijn
nog overleggingen aanhangig. Door zoodanige overeenkomst zou in de eerste plaats de Europeeschetabaksnijverbeid ter Samatra'a Oostkust worden gebaat. De door diezelfde industrie ook zeer gewenschte rechtstreeksche immigratie van werkkrachten uit China zal bevorderd worden

§ 1. Java en Madura.
In bijlage L zijn de gebruikelijke opgaven verzameld
nopens cie in het jongst verloopen jaar van de heerendienstplichtigen in de gonvernementslanden op Java en Madura
gevorderde persoonlijke diensten, welke opgaven echter
geen vollehg overzicht geven betredende de van de dienstplichtigen gevorderde dagdiensteu, omdat bedoelde statistiek, zooals men weet, zich niet uitstrekt tot de gemeentelijke diensten.
In den laats'en tij 1 hebben de plaatselijke onderzoekingen
die op het stuk van heerendiensten zijn ingesteld, —niet
alleen door daarvoor, onder de leiding van een der hoofdinspecteurs van cultures, speciaal in commissie gestelde
controleurs, zooals in Kadoe, maar ook hier en daar door
de besturende ambteraren, zooals in Soerabaija, Madioen
en Bagelen, — meer en meer de overtuiging verschaft dat
het juist deze. diensten zijn welke het zwaarst op de bevolking- drukken, en dut een beter toezicht daarop, dan
tot nu toe werd uitgeoefend, noodzakelijk is. In de drie
laatstgenoemde gewesten, en eveneens in Kadoe, zijn de
residenten er dan ook toe overgegaan den omvang der gemeentediensten te beperken. In Soerabaija was deze bemoeiing met de gemeentediensten een uitvloeisel van een
door den in Djombang geplaatsten controleur der lste klasse
11. E. B. SCHMAI.HALSEN ingediend belangrijk rapport over
de verplichte diensten dei' bevolking iu gemelde afdecling
in verband met de agrarische toestanden aldaar. Naar aanleiding van dit rapport kwam in Jndië het denkbeeld ter
sprake om , na verkregen machtiging van het Opperbestuur,
in deafdeelingDjombang, eerst bij wijze van proef, en bij
welslagen daarvan definitief, de heerendiensten geheel af
te schallen en als equivalent van de gezamenlijke heerendienstplichtigen aldaar te hefFen eene door den GouverneurGeneraal vast te stellen som, door het hoofd van gewestelijk bestuur te verdeelen over de betrokken dessa's of
kanipongs. De Gouverneur-Generaal was echter van oordeel dat hiervan kwalijk sprake kon zijn, zoolang niet
het bij Indisch besluit dd. 24 Juli 1888 n°. 8 3) (zie
vorig verslag blz. 85) aan den hooger bedoelden hoofdinspecteur tevens opgedragen algemeen onderzoek naar
de mogelijkheid tot afkoop van heerendiensten in de gouvernementslanden van Java en Madura de overtuiging
zou hebben verschaft dat tot een maatregel van zoo wijde
strekking en zoo diep ingrijpende in de inlandsche huishouding, zij het ook geleidelijk, zonder overwegend be-

i) De resident v.in Samarang meldt dat het aantal te Samarang
voor Sumatra's Oostkust aangeworven inlandsche koelies die in
1888 via Singapore derwaarts vertrokken (met inbegripTaa vrouwen
en kinderen; 4552 beliep, tegen -2210 in 1887.

-) Het besluit is in zijn geheel afgedrukt in liet verslag der zitting
van de Tweede Kamer der Staten-Genernal van 23 November 1888
(Handelingen 1888/89, II, blz. 272/273).
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zwaar ook elders dan in Djorabang zou kunnen worden
overgegaau. Intusschen achtte de Gouverneur-Generaal
het nuttig het bovenbedoeld rapport en de da-iruit voortgevloeide regelingen van den resident in druk te doen
uitgeven , vooreerst om daarvan door de;i hoofdinspecteur
partij te doen trekken en ter verspreiding tevens onderde
Kuropeesche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur
op Java en Madura (Indisch besluit dd. 4 Augustus 1888
n° 1).
Omtrent de aan den hoofdinspecteur opgedragen heerendienst-onderzoekingen , die zich tot nog toe tot Kadoe
bepaald hadden , valt aan te teekenen , dat zij in het begin
van 1889 in dat gewest zijn beëindigd. Het ter zake door
deo hoofdinspecteur, sedert benoemd tot directeur van
binnenlandsch bestuur, uitgebracht rapport, opgemaakt
in overleg met den adviseur-honorair voor inlandsche zaken ,
den heer K. F. HOLLE , is met de daarop betrekking hebbende voorstellen thans bij de Indische Regeering in overweging. Inmiddels is, ingevolge Indisch besluit dd. 17
Januari 1889 u°. 17, met gelijke onderzoekingen in twee
andere residentiën (Soerabaija en Bagelen) een begin gemaakt. Wel was bij gemeld besluit ook Bantam daarvoor
aangewezen, doch vóórdat het werk aldaar nog was ter
hand genomen, betoogde de resident dat het wenschelijk
was dit gewest eerst later aan de beurt te doen komen.
Dientengevolge is bij Indisch besluit dd. 19 Mei 1889
n°. 7 als derde residentie waar de onderzoekingen dadelijk
zouden plaats vinden , in stede van Bantam , de residentie
Preanger Regentschappen aangewezen. Zooals reeds in
den aanvang van dit hoofdstuk is vermeld (zie blz. 80)
is ongeveer gelijktijdig de leiding der heerendienst-onderzoekingen overgegaan op een tijdelijken inspecteur, den
heer F. FOKKENS , daarvoor speciaal toegevoegd aan den
directeur van binnenlandsch bestuur, en zulks opdat deze
laatste er voor kunne waken dat het werk in dezelfde
richting worde voortgezet, als waarin het door hem in
zijne vorige betrekking werd aangevat.
Aan de hooger aangehaalde statistiek betreffende de in
1888 door de inlandsche bevolking in heerendienst verrichte dagdiensten ontleent men de volgende recapitulatie.
Aantal gepraesteerde dagdiensten:
in 1887.

in 1888.

BIJZONDERE D I E N S T E N :

bezetten van wachthuizen . n) 7 470 817
bewaken van waterwerken. n)

7 200 745

401C37

392 200
7i>.r,Bo-.i

ALGEMEENE DIENSTEN :

gewoon onderhoud, eerste
aanleg, zware herstelling
of vernieuwing vangroote
post- en binnenwegen. .

t l TM Ml

14 901 443

idem van bruggen en duikers, gelegen in de in
heerendienst te onderhouden post- en binnenwegen

r,7 o:n

39 983

3914107

2 250 512

18711*53

17 257 938

idem van dijken , dammen

»)
ten behoeve van M maiwli
5 954

5 231
18 717207

Totaal gepracsteerde dag-

4

20 595 601

24 922 120

Totaal dagdiensten, die als
maximum hadden kunnen
gevorderd worden . . . .

103 804 351'.

104 074 030

Totaal dagdiensten t b o o
ongebruikt gebleven . .

77 208 «95

80 052 510

•1
a) Verbeterde opgaaf.
i) Hiervan voor gewoon onderhoud in 188" 17275 118 en in 1888
1G 408 720.
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Het overzicht doet zien dat ter zake van algemeene en
bijzondere heeren liensteu in 1888 over 't geheel genomen
1 (573 000 dagdiensten minder te verrichten waren dan in
1887. Evenwel werden in 7 van de 20 geweslen ruim
523 000 dagdiensten meer dan in 1887 vorricht. Voor do
18 overige gewesten op zich zelven bedroeg de vermindering dan ook ruim 2 196 000 dagdiensten , hetgeen ten
deele het gevolg is geweest van de uitvoering van tal van
werken in vrijen arbeid, waarvoor anders over heerendienstplichtigen zou zijn beschikt, en ook van de omstandigheid dat het onderhoud der wegen en waterwerken
minder werkkrachten vorderde.
Gedurende het afgeloopen jaar werden geen gevallen
geconstateerd van onwettige vordering van lieerend iensten
door inlandsche ambtenaren. Wel werden , evenals in vorige
jaren , herhaaldelijk klachten tegen dessahoofden ingebracht
wegens willekeur in het vorderen of vrijstellen van heerendiensten of wegens het ten eigen bate aanwenden van de
hun toevertrouwde gelden voor den afkoop van heerendteuten. Ofschoon die klachten niet altijd tot klaarheid
konden worden gebracht, werden toch verscheidene dessahoofden , wier schuld genoegzaam aan het licht kwam,
te dier zake gestraft of ontslagen.
Plaatsvervanging en afkoop van heerendiensten kwamen
wederom veel voor, hoofd zakelijk onder meergegoeden ,
han lelaars en werklieden, vooral op hoofdplaatsen en in
streken waar de he^rendienstplichtigen werk vinden bij
de Kuropeesche landbouwondernemingen. Naar gelapg van
de plaats en de soort van diensten werd aan de plaatsvervangers, ook voor gemeenteiiensten, betaald f 0,10 a
f 0,45 per dagdienst en voor de overneming van alle
diensten in een jaar f 6 a f 40. Hier en daar vindt men
personen aangewezen tot het verrichten van vaste wachtdiensten in een bepaald wachthuis, waarvoor zij, behalve
vrijstelling van alle heeren- en gemeentediensten, nog
eene vergoeding in padi of geld krijgen , dan wel het
gebruik erlangen van een stuk dessagrond. ')
In het hoofdgeld als equivalent voor afgeschafte heerendiensten waren voor 1888 aangeslagen 2 717 328 heerendienstplichtigen 5 ) , en daar voor elk hunner de aanslag
f l bedraagt, was dus te hellen f2 717 338, tegen f2 685 010
(volgens verbeterde opgaven) over 1887.
De toeneming van het aantal aangeslagenen was het
grootst in Probolinggo en Soerabaija, zoodat daar de aanslag respectievelijk f 9671 en f 7471 meer beliep dan in
1887; in vijftien andere gewesten te zamen beliep de toeneming f 17 388. Slechts in de Preanger Regentschappen ,
Cheribon en Madioen was de aanslag lager dan in 1887 ,
en wel voor die drie gewesten te zamen f 3212.
Over het algemeen had de inning van het hoofdgeld
zonder bezwaren plaats en in de meeste gewesten werd die
belasting het eerst betaald. Alleen inde residentiën Bantam
(afdeeling Tjiringin) en Kadoe ondervond men bij de inning
de gevolgen der minder gunstige omstandigheden waarin
de bevolking verkeerde. De achterstand op 31 December
1888 bedroeg in het geheel slechts f 5992, waaronder een bedrag van f 320, dat wel geïnd, doch door een schrijver
van den algemeenen ontvanger te Salatiga (Samarang)
verduisterd was, voor welk feit die beambte door deu rechter
werd veroordeeld.
Na aftrekking van de 8 pet. collecteloon liet het hoofdgeld over 1888 ruimte om voor uitgaven, voortvloeiende
uit de afschaffing van heerendiensten, aan te wenden een
bedrag van
f2 499 941,84
De kosten, uit die afschaffing voortvloeiende , beliepen over 1888 echter slechts 1 707 683,79
zoodat nog een voordeelig verschil overbleef van
f 792 258,05. *)
') Het is wenschelijk geacht om inlanders die tot het verrichten
van heeren- of gemeente- (en cultuur-) diensten van do verpachte
overvaarten op Java en Madura moeten gebruik maken , voortaan
van het betalen van overvaartgelden vr(j te stellen. Hiertoe is het
noodige verordend bh" eene ordonnantie van 3 Juli 1889 (Indisch
Staatsblad n". 13-J*. De maatregel zal met 1 Januari 1890 in werking
treden.
s
) Evenals in 1887 bleek uit plaatselijke opnemingen van het
aantal heereiidienstplichtigen , ter controlcering van de opgaven der
dessahoofden , dat enkele personen onrechtmatig van de betaling van
hoofdgeld waren vrijgesteld.
3
) Dit excedent — over 1887 (volgens verbeterde opgaven) he-

[*•
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Evenals in de laatste jaren werd ook dit excedent weder ,
in afwachting dat tot verdere afschaffing van ééo of meer
categorieën der nog overgebleven lieerendiensten kan worden
overgegaan, zooveel mogelijk aangewend ten bate der
heerendienstplichtigen , namelijk voor lint, doen uitvoeren
in d a g h u u r van openbare werken waarvoor, volgens de
algemeene voorschriften, nog heerendiensten mogen gevorderd worden. Hoeveel echter daarvan ongebruikt is gebleven ,
is ditmaal niet opgegeven ' ) , daar de Indische opgaven,
waarin de ten laste van gemeld excedent gedane uitgaven
zijn gespecificeerd (verg. bijlage M hierachter), deze vermengen met de uitgaven gekweten uit den bij de begroot i n g voor 1888 uitgetrokken nieuwen post van f 2 000 000
voor uitgaven in het belang van de inlandsche bevolking
van Java en Madura, te beatrijden uit het ongebruikt gebleven gedeelte der excedenten van het hoofdgeld over
vroegere jaren. In 't geheel werd voor de uitvoering in
d a g h u u r van werken als de bedoelde ten laste van eveubedoeld voordeelig verschil van f 792 258,05 , zoomede ten
laste van evengemelden post van f 2 millioen, door de Indische
Regeering beschikbaar gesteld respectievelijk f 616 080 en
f 783 810 of te zainen f 1 399 890, waarvan werd uitgegeven
f 1 251 782,33* s ). Onder deze laatste som zijn niet begrepen
de traktementen , toelagen enz. van het tijdelijk boven de
formatie in dienst gesteld technisch personeel voor het doen
Aantal a)
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van opnemingen in het belang van eenige dringend a a r bevolen werken voor watertoevoer of waterlozing, terwijl
bij de hooger bedoelde uitgaaf van f 1 707 683,79 ook geen
rekening is gehouden met de traktementen , toelagen enz.
van de speciaal voor de heerendicnst-oiiderzoekingon in
commissie gestelde controleurs. Ban en ander wordt, blijkens
eene niet verder gesplitste voorloopige opgaaf, gesteld op
f 34 500.
§ 2.

Builenbezittvujtn.

Sumatras
Westkust. De in dit gewest van de inboorlingen
te vorderen heerendiensten bleven ook in 1888 beheerscht
door de ter uitvoering van Indisch Staatsblad 1877 n°. 248
door den gewestelijke!) gouverneur vastgestelde proefregelingen. De nopens het onderwerp ontvangen mededeelingen
komen i.iigenoeg geheel overeen met die in 't vorig verslag
opgenomen. Ofschoon de diensten , wegens het verschil in
bevolkingsdichtheid, in de verschillende gedeelten van het
gewest niet gelijkelijk d r u k t e n , behoefde toch nergens
het volle aantal dagdiensten per jaar van de dienstplichtigen gevorderd te worden. Cijfer-opgaven zijn slechts ontvangen voor zooveel betreft de ten behoeve van openbare
werken in 1888 verrichte heerendieusten. Die opgaven volgen hieronder.

Aantal dagdiensten gedurende 1888 gevorderd voor:

ONDERDEELEN
VAN HET GEWEST.

gewoon
tot
heerenonderhoud
arbeid
dienstbekwame plichtigen.
van
mannen.
bruggen.

gewoon
onderhoud
van
wegen.

309439
200 927
131713
642 079
514 509

582 598
1249349
315902
2147 849
2009960

Padangsche Benedenlanden. . . .
Padangsche Bovenlanden
. . . .
Totaal in 1888 .
In 1887 waren de ejjfers .

.
.

.
.

G8 646
169 514
49 810
287 970
287 970

61 575
156 005
33 490
251 070
251 070

andere
militaire
burgerlijke
hindswerken. landswcrken.

22131
389 368
32 676
444175
457 511

5 B 80
n

580
3000

TOTAAL.

914168
1840 224
480 291
3 234 683
A) 2 986 780

Gemiddeld
aantal
dagdiensten
in 1888
van eiken
dienstplichtige
gevorderd.
14
11
14
12
11

a
a
a
a
a

15
12
15
13
12

n) Bjj gemis aan latere opgaven zijn da cijfers van 1886 behouden, uitgenomen wat betreft Tapanoli, waar de bestaande opgaven een
getal van 49 810 „tot arbeid bekwame mannen" aanwijzen, terwijl tot dusver het cijfer ten onrechte op 49 419 was gesteld.
b) Hieronder 1800 dagdiensten (niet in de voorafgegane kolommen verantwoord) gebezigd voor de verbetering van eene rivierbedding.
Bcnkoelen.
Bij het vorderen van heerendiensten werd
zooveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van
den eigen landbouw der oevolking. Over het algemeen
wsrden de heerendieusten dan ook gewillig gepraesteerd,

AEDEELINGEN.

Beschikbaar
aantal
heerendienstplichtigen.

Hoofdplaats Benknelen
Ommelanden van Benkoelen
Lais
Seloema
Manna en Pasoemah Oeloe Manna. . . .
Kauer
Mokko Mokko
Kroë

2 321
SOOS
3 632
5*70
■ 039
4 738
4 107
5 057

Totaal in 1888 .
In 1887 waren de cijfers

Aantal dagdiensten gedurende 1888 gevorderd:

Gemiddeld

voor het
vervoeren van
gouvernementsrcizigers
en froederen.

aantal
dagdiensten
in 1888 van
eiken dienst
plichtige
gevorderd.

voor het
onderhoud van
wegen
en bruggen.

Totaal.

67 0*2
72 924
123 326
103 57»
37 398
156 772
93 593

175
8UJ
600
432
450
1 400
1 268
950

175
67 884
73 524
123 758
194 021
38 798
158 040
94 543

34 381

744 606

6 137

750 743

33 158

747 039

6 602

754 253

Lamp'jngsche Districten.
In dit gewest waren de heerendiensten in 1888 weinig drukkend. Het verschil in bevoldragen hebbende f817 642,32 — is in de voorhanden opgaven (verg.
hjjlage M hierachter) niet volledig genoeg gespecificeerd om voor
elk gewest afzonderlijk het juiste bedrag te kennen.
') Over 1887 was, volgens verbeterde opgaven , ongebruikt gebleven f 348 427,60*.
J

en behoefden straffen wegens verzuim of opzettelijke nalatigheid betrekkelijk weinig te worden opgelegd.
Nopens den in heerendienst verrichten arbeid zijn over
1888 de volgende opgaven ontvangen.

) Volgens andere bronnen, namelijk volgens de uit Indië ontvangen gegevens ten dienste van de samenstelling der ontwerp-begrooting
voor 1890, zou ten laste van de hierbedoelde twee posten (art. 118
en 120 deT begrooting voor 1888) zjjn uitgegeven respectievelijk
f 615 602 en t 688 360 of te zamen f 1 303 962.

13a 14
20 a 21
22 a 23
32 a 33
14al5
38 a 39
lOalt
21a 22
23 a 24

kingsdichtheid tusschen de eene afdeeling en de andere,
de grootere of kleinere uitgestrektheid van de in elke
afdeeling te onderhouden wegen, zoouiede de uiteenloopende
plaatselijke toestanden, dit alles slaat aan eene gelijkmatige
rerdeeliug van de beerendieneten in den weg. In enkele
afdeelingen heeft men een bepaald aantal personen aangewezen voor liet onderhoud der wegen , en de overige heerendienst plichtigen uitsluitend belast met de andere in

heerendienst te «nichten werkzaamheden. Deze regeling,
met goedvinden der belanghebbenden ingevoerd, beantwoordt aan de verwachting. Plaatsvervanging kwam nog
al veel voor, hoofdzakelijk onder de meergegoeden en
handelaren op de districtshoofIplaatsen. Straffen wegens
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nalatigheid of verzuim werden slecht3 zelden toegepast.
In welke mate in 1888 over de heerendienstplichtigen werd
beschikt, blijkt uit het volgende overzicht.
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§ 1. Java en Madura.

1-1

Landrente.
Zooals uit het vorig verslag (blz. 87) kan
blijken, achtte de Iudische Regee.-ing door het aanhan
gige ontwerp eener nieuwe landrente-regeling, in 1885
ingediend door den toeumaligen hoofdinspecteur der cul

O
8217

(1 1o

1 420
761
800
251
1 700
1 686

107 170 lift 18
liliüOO
30
64 100 15a 10
31 552 l O a l l
111 183 13a 14
47 337 IIft11

:n Hl 48!» 52!»
30 828 545 332

6 710
7 590

496 239
553 622

15 a 16
17a 18

Palembaug, lianAaun HülUoii. Omtrent de heerendiensten
in deze gewesten valt slechts me Ie te dealen d a t zij weinig
drukkend waren en door de hevolking over liet algemeen
gewillig verricht werden. Nie" dan enkele malen behoefden
straften wegens nalatigheid of onwil aan <Ie lieerend ienstplichtigon opgelegd te worden. Cijfers nopens het aantal
heerendienstplichtigen in deze gewesten en den van hen
gevorderden arbeid zijn niet ontvangen. Slechts vindt men
vermeld d a t op Billiton voor het onderhoud van wegen ge
middeld 8 a 10 dagdiensten 's jaars per heerendienstplichtige
werden gevorderd , en dat het verveer van brieven in he1 ren*
dienst plaats had volgens eeue door de belanghebbenden
getroffen onderlinge regeling, hierin bestaande dat de
brieven van kampong tut kampong gebracht werden door
een met den wachtdienst in de betrokken kampong belasten
dienstplichtige. De wachtdiensten zelve werden door het
bestuur tot het hoogst noodige beperkt. Op de districts
hoofdplaatsen van Billiton kochten de meergegoeden de
heerendiensti'ii gewoonlijk af.
Zuiclrai Ooslerafdediici tan Bomco.
Oe opgaven
omtrent de heerendiensten in deze residentie ontvangen ,
zijn vervat in het volgende overzicht:
Aantal dienstplichtigen i
1888 gemiddeld
dagelijks opgekomen:

dienst
in betaalden in onbetaalden
plichtigen heerendienst. heerendienst.
a)

AFDEELINGEN.

Bandjermasin en Ommelanden
Martapoera
Amoenthai
Doesoenlanden
Dajaklanden
Miinpit

7 554
21 053
60 706
6 3*11
2 463
3 786

12
12 a 13
23 ft 24
1 a 2
1

210
441
101')
37 ft 38
5 ft 6
35

ii) Voor liet overbrengen van gouvernenients-reizigers en goede
ren. Zooveel doenlijk wordt in het vervoer te water door het huren
van prauwen voorzien.
/■) Voor het onderhonden van wegen en bruggen in de kampongs,
het bezetten van gardoes (alleen des nachts) en het vervullen van
wachtdiensten; deze laatste diensten voor zooveel zij niet werden
afgekocht.

Celetrs ca onderhoorigheden en Menado. Omtrent du heeren
diensten in deze gewesten valt, na het medegedeelde in
vorige verslagen , weinig nieuws te Inrichten Üe in de
Minahassa gevorderde heerendiensten bleven overal beneden
het vastgestelde quantum van Mf> dagdiensten per man
'sjaars. Over eene beten regeling der heerendiensten in de
vroegere leeiistaaljes Gorontalo, Limbotio, Boelemo en
Bone der afdeeliug Gorontalo, zie men blz. 83 hiervóór.
Amboina

en 1'imor.

INKOMSTEN.

-o *-3

GOi 5 105 750
6 333 125 89!»
t JIMI
63 300
3 005 31 301
8 534 100183
2910 45 671

Aantal

III. LANDELIJKE

7",» CO

** 3 - c
1"

1 1 J-

antal dagdi
an eiken d
svorderd.

AFDEELINGEN.

voeren van
ïts-reizigers

t

erhoud van
bruggen.

Aantal dagdiensten
gedurende 1888 gevorderd:

alleen heerendiensten verricht ten behoeve van d« regenten
en voor het onderhoud der wegen , welke diensten niet
drukkend waren. Het voornemen bestaat om in het aanstaande
jaar het overbrengen van dienstbrieven , 'tgeen tot nogtoo
als negorijdienst werd beschouwd , in vrijen arbeid te doen ge
schieden , d< or de indienststelling van vast bezoldigde loopers.
Omtrent de persoonlijke diensten in de residentie Timor
valt, na het in 't vorig verslag bekend gestelde, niets
bijzonders mede te deelen. Het onderhoud der wegen liet er
in 1888 wel wat te wenschen over.

In de residentie Amboina worden

tures dr.

J . H. F. SOLI.EWIJN GELPKE , (ie oplossing van

het landrente-vraagstuk niet genoegzaam voorbereid, en
was zij te rade geworden om in een gedeelte der residentie
Tagal eene proefregeling te doen toepassen volgens de
denkbeelden van den gewezen controleur bij het binnenlandsch bestuur (thans directeur van het departement van
onderwijs, cercdienst en nijverheid) P . H. VAN DEK K E M P ,
terwijl een voorstel aanhargig was om in de residentie
1'reanger Regentschappen eene proef te doen nemen met
een landrente-stelsel, aanbevolen door mr. H. KUNEMAN,
die den heer GBLPKK als hoofdinspecteur der cultures was
opgevolgd. Nadat in Maart j l . de Indische Regeering hare
goedkeuring aan dit voorstel had gehecht en voor de uit
voering van de bewuste proefneming aan den heer KUNEMAN
had toegevoegd den controleur 1ste klasse F . A . L I E F U I N C K ,
laatstelijk belast geweest met de voorbereiding eener o|»
het landrente-stelsel KI;NEM;.N gelijkende regeling voor
de gouvernements-afdeelingen Boeleleng en Djembrai.a op
Bali, is kort daarop met betrekking tot de leiding der
proefneming in de Preange.r Regentschappen eene nadere
voorziening moeten genomen worden als een gevolg van
de

benoeming in Mei j l . van mr. KUNEMAN tot directeur

van binnenlandsek bestuur. Uit gelijke overwegingen als ge
golden hebben voor de onveranderde voortzetting (zie
blz. 85 hiervóór) van de heerendieust-onderzoekingen waar
mede de afgetreden hoofdinspecteur was belast, is hem n u
in zijne nieuwe betrekking ook voor de landrente-onderzoekiugen een tijdelijke inspecteur toegevoegd, als hoedanig,
ingevolge Indisch besluit dd. 18 Mei 1889 n°. 1 5 , is op
getreden de reeds genoemde controleur LIEERINCK , die
in deze taak wordt bijgestaan door een controleur der lste
klasse , hiertoe opzettelijk gesteld ter beschikking van den
directeur van binnenlaudseh bestuur.
De proefregeling die nu in de Preanger Regentschappen
aan de praktijk zal worden getoetst, b-oogt eene meting
van de bouwgronden van elke dessa, en wel in het onder
havig geval door het kadaster, maar volgens eene vereen
voudigde methode en bloksgewijs , dat is aaneengesloten
gronden van dezelfde soort en van dezelfde dessa als één
geheel beschouwende; en verder het doen klas.-ifieeeren
van die blokken door ambtenaren bij het binneDlandsch
bestuur naar sommige factoren , die , zonder dat men in
onmogelijke berekeningen van de productiekosten behoeve
te vervallen , het mid iel moeten opleveren om de werke
lijke voordeden die uit de bebouwing van den grond ge
trokken worden , bij benadering te bepalen en dienover
eenkomstig liet belasting-procent te regelen. Omtrent het
laiidrente-onderzoek volgens het stelsel VAN DER KEMP ,
waarmede reeds sedert het laatst van 1887 in een gedeelte
van Tagal een aan vang is g e m a a k t , vindt men alleen ver
meld dat het nog niet was afgeloopen.
Da in den aanvang van 1888 (zie vorig verslag, blz. 87,
noot 2) aan de residenten gedane uitnoodiging om , in
verband met de minder gunstige tijdsomstandigheden,
den aanslag in de landrente meer in overeenstemming met
de verminderde draagkracht der bevolking te regelen, had
ten gevolge — zie bijlage N hierachter — dat de totale
bruto-aanslag, niettegenstaande de uitgestrektheid land
renteplichtige gronden over 't geheel was toegenomen ,
met f 2 34ó717,Dl 5 werd verminderd, in welke verminde
ring alle gewesten deelden. Voegt men bij dit cijfer de
som van f 171 412,90' waarmede de vrijstellingen en af-
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schrijvingen dit; vun 18S7 overtreden , dun blijkt dat in
1888 f2517130,04 minilcr viel te belten dun in 1887. ')
Slechts in twee van do vijftien gewesten WSW de landrente in 1888 niet geheel kon worden aangezuiverd, heston.!
een belangrijke achterstand , ten bedrage van f 48 971 of
8 pet. in Kadoe , en f 24 084 of 3 pet. in Kanjoenias. ')
liet volgend staatje levert een vergelijkend overzicht van
de totaalcijfers der landrente betredende de twee genoemde
jaren.
Aanslag der voor vast aangeslagen
gronden, erven, enz
Aanslag der wisselvallige (niet ge
regeld beplante) velden
Totaal van den aanslag (onzuiver).
Af: vrijstellingen en afschrijvingen
Te heffen bedrag
Door de aangeslagene!» vuur het
einde des jaars afbetaald
Nog tfi innen bij het eiude desjaars

Iss7
(verbeterde opgaaf.

1S«8.

1' l'Jti'.il 77»»,i«»

1' 17S97971,51'

20G 071,42''
214 759.13'
1 20 158 447.82* i' 17 812 TMfi'f
733 275.07'
904 088.58
I 19 425 172,15 f ~ïtf9Ö8 042,11
«) 19 241 104,43 l) 10 8HG 449.90'
T
184 007.72 f
101 592,10*

tl) Waarvan f 33 104,97 niet verantwoord door de.s.sahoofden.
t)
„
12 177,38' „

Wat den aanslag der landrente voor 188!» betreft, die
vermoedelijk in sommige gewesten nog weder eenigszins
lager zal moeten worden gesteld, werden de residenten bij
het begin des jaars weder aangeschreven om tot de vast
stelling niet over te gaan dan na voorafgaande raadpleging
met den betrokken hoofdinspecteur. Toen deze hoofdamb
tenaar in Mei jl. de betrekking vau directeur van binnenlandsch bestuur aanvaardde , was dit overleg, hetzij door
mondelinge bespreking , hetzij door schriftelijke gedaehtenwisseling, geheel afgeloopen. Mondelinge bespreking had
plaats met de residenten van die gewesten waar het te
voorzien was dat de verlaging van den aanslag het belang
rijkst zou moeten zijn , zooals in Kadoe , Bagelen , Barna*
rang, Bantam , enz. Schriftelijke me ledeeling van de in
zichten der Regeering met betrekking tot den aanslag voor
het loopende jaar geschiedde aan die residenten, voor wier
gewesten geene of alt hans slechts geringe verlaging noodzake
lijk werd geacht. Omtrent het bedrag van den aanslag voor
1889 zijn hier te lande nog geen opgaven bekend. Ook
wordt nog het advies van den Gouverneur-Generaal inge
wacht nopens de dezerzijds aanhangig gemaakte vraag of
het geen aanbeveling zou verdienen het eenmaal bepaalde
cijfer voor vijf achtereenvolgende jaren te doen gelden en
hiermede de bevolking in wetenschap te stellen.

l'iii/iinfst- en andere grotten ■ vindplaatsen tan schildpadtUren. De hier bedoelde grotten worden, voor zoover zij
niet bchooien tot de verpachte middelen (zie hierachter de
bijlagen van hoofdstuk M), voor twee of meer jaren aan
particulieren verhuurd , uitgezonderd de vogelnestgrotten
in Sanmrang en Japara, die telken jare aan de bevolking
in huur worden afgestaan, üe vraag is echter nu aan de
orde of landsmiddelen , waaraan geen belastingheffing ten
grondslag ligt, op den grondslag van algemeene verorde
ningen verpacht , dan wel bij eenvoudige overeenkomst
verboord behooren te worden, in verband daarmede heeft
de Indische Kegeering besloten om de grotten in de Vorstenlanden en in Kediri, waarvan de huurtermijnen met 31 Juli
1889 verstrijken , voorloopig niet op nieuw te verhuren ,
maar die termijnen tot het einde des jaars te verlengen. In
18S8 werd voor aan de bevolking verhuurde grotten in
Samarang en Japara respectievelijk slechts bedongen f 46,94
en f94, of f 10,42 en f 19 minder dan in 1887. Tegen
over die verminderingen stonden echter de vermeerderin
gen , die het gevolg waren 1°. van de in 1888 voor bet
eerst gehouden verhuring van de vogelnestgrotten in de
afdeeling Patjitan dor residentie Madioen, waarvan de jaar
lij ksche huursom, ad f 1027, in genoemd jaar geheel
vorderbaar was, en 2°. van de omstandigheid dat ter zake
van de in 1887 voor 21/» jaar verhuurde vogelnestgrotten
in Baujoeraas in 1888 over een vol jaar huur verschuldigd
was, derhalve f 973,43 of f 480,71» meer dan over 1887.
In de negen gewesten waar grotten verhuurd zijn, was
derhalve aan huursom over 1888 vorderbaar f 5 0 018,37,
tegen f 49 140,07' (volgens verbeterde opgaven) over 1887.
Van den huurder der grotten in Soerakarta en Djokjokarta is, behalve de huursom, ook bedongen de jaarlijksche levering aan het Gouvernement, ten behoeve
van de inlandsche hoven aldaar , van 40 Amst. ponden
vogelnesten 1ste soort en 10 Amst. ponden 2de soort. De
grotten in Soerakarta zijn het eigendom van het hoofd van
het Mangkoe Negoroscbe huis, wien daarvoor jaarlijks eene
som van f 102 als paclitschat uit 'slands kas wordt uitbetaald.
Het recht tot het inzamelen van schildpadeieren op een
gedeelte van het strand der residentie Preanger Regent
schappen , dat voor het'tijdvak van 1 April 1886—31 De
cember 1888 was afgestaan voor f 1670 's jaars, werd op
nieuw verhuurd en wel voor de jaren 1889, 1890 en 1891
tegen f 1585 's jaars.

§ 2. Buitenlezitiingen.
Vogelnestgrotten. In de buitenbezittingen bestaan geen
Belasting op de vischvijcers. Zoolang omtrent de grond
slagen dezer belasting nog geen vaste regelen zijn gesteld andere verhuurde vogelnestgrotten dan die welke in de
(eene ontwerp-verordeuing ter zake is bij het departement residentie Benkoelcn worden aangetroffen. De huursommen
van binnenlandsch bestuur in nadere behandeling) geschiedt bedroegen in 1888, evenals in 1887, te zamen f 4969, waarvan
de aanslag nog volgens plaatselijke gebruiken. Eene vijf f 2600 bedongen voor de grotten in de afdeeling Kroë (ver
jarige opgaaf van den aanslag in elk gewest volgt hieronder, j huurd voor de jaren 1885 t,'m 1894) en f 2369 voor die in de
overige afleelingen van het gewest (verhuurd voor het tijd
vak van 1 April 1886 t/m 31 December 1888). De laatstbe
1885.
Gewesten.
1884.
1880.
1887.
1888.
doelde grotten zijn met 1 Januari 1889 op nieuw verhuurd, en
wel voor den tijd van vijf jaren, tegen slechts f 1440's jaars.
1' 1340 f 2 615 f
2 400 f
Bantam . .
2 507 f
2400
Landelijke inkomsten en verhuur van vischtijvers in hel
Krawang «) .
9 431
10 623
12 320
14 020
15 571
gouvernement
Celebes en onderhoorighcden. Over de laatste
240
261
280
320
255
Tagal . . .
Sainarang. .
1 578
1 615
2217
2 200
2 192 drie jaren is do volgende opbrengst gemeld.
47 053
4 370
203 C58
27 820
7 196
8 782
7 972
f 319 452 f

47 50M
4 203
200 320
25 824
0 098
8 750
7 974
315 797 f

47 731
■1 1M
200 992
27 91G
7 045
8 974
11413
325 501 f

47 940
4 540
204 108
27GG2
7 324
8 710
11640
331 5 18 f

45 109
4 350
201420
20 731
7 447
8 813
11 002
329 088

ii) Onder de voor Krawang opgegeven effen is begrepen de
hiuirschat van de aan het Gouvernement toebchoorcmlc vischvyvers,
die elk jaar aan de mcestbiedvnden worden verhuurd.
') Uit bijlage A l hierachter, van welk overzicht ook sprake is in
noot 1 op blz. 7 van dit verslag. kan voor elk gewest in het bijzonder
blijken hoeveel de bevolking in elk der jaren ls"8 t m 18*7 aan land
rente heeft moeten opbrengeD , eu hoeveel in elk dier jaren de vrijstel
lingen en afschrijvingen hebben bedragen (ook die wegens het te niet
gaan of de veranderde bestemming van gronden die dientengevolge op
hielden landrenteplichtig te zijn).
-') Wegens het op zich zelf gering bedrag wordt hier niet genoemd
de achterstand ad f 2990 der lundrenteplichligcn in de residentie Batavia
(die op het domein Bloeboer). In verhouding tot het verschuldigd bedrag
(f 0710) was deze achterstand echter verreweg het aanzienlijkst

188C.

Aard der inkomst.
Vertioning der padi velden") f
Vertioning der suikerrietVerticning der zoutpannen ,/)
Tcs.mg-hcfling e). . . .
Koftiebclasting in de bergregentschappon der Noor
derdistricten (zie Indisch
.Staatsblad 1873 n». 29) .
Kofliebolasting in eeni^c'
bergstreken der OosterBaniboe-levering . . . .
Verhuur van visi hvuvers te
Tello
Ta zamen.

.

.

1887.

1888.

258 589,91 //)fl87871,30
1 314,80
113,00
11 440,40

1 796.14
686,75
8 917,05

5 9G7,O0

5 889,00

1 500,00
35,5(1

1500,00
39,25»

900,00

960,00

f f f ! §11.

Japara. . .
Kcmbang. .
Soerahaija .
Pasoeroean .
Probolinggo.
Bezocki . .
Madura . .
Totaal. .

5
f 279 926,01 f207 663,09 f243 408,33'

"; ü e vertieuing wordt geheven naar de geschatte geldswaarde

[5.
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v a n den oogst.
b) Werd in het vorig verslag ten aanzien van dit cjifer a a n g e teekend dat liet nog wijziging kou onderi/aan, w a l >n <1<; aluVeling
Onsterdistrictin de vertiening van liet r f M M l Ï M Mig niet wasal'geloopcn toen do opgaven werden Ingediend, volgens de sedert v e r 
kregen inlichtingen is Int cijiir onveranderd g. bleven.
c) Voorloopige opgaaf.
rf) W e g e n s da veelvuldige regens werd in 18HC in de onderafdeel i n g Tello l'arangloi: (Makasser) Been zout gemaakt.
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wegens bczoHiging vai: de mindere hoofden en beambten en wegens
kosten van do groote jaarlijksche offerfeesten (zie Indisch Staatsblad
1882 B*. 123 , sub E , 2").

Omtrent hetgeen ter zako van den aanslag over 1888
in 's bmds kas is gevloeid, zijn nog geen opgaven bekend.
Over de jaren 1885, 188'i en 1887 waren de bedragen voor
Boeleleng achtereenvolgens f (il) 044,07», f 57 136.7a en
f 57 30(5 10 4 , voor Djembrnna f 9 288,51», f (5 764,01' en
f G 192,42.

e) Aandeel van liet Gouvernement in de opbrengst der aan inlan
ders in gebruik al'geatane gouverneinents-padivelden.

IV. AGRARISCHE AANGKLBGENHEDKN ; AFSTAND VAN GROND.
Cijns uit onihrhooriijhcikn der residottie Menndo. De hier
bedoelde 12 landschappen hadden aan cijns over 1888 op
§ 1. Java en Madura.
te bratissn f 711"> en bovendien noachterstand f 11 115,
of te zamen f 18 230. In het geheel wer<l evenwel slechts
Conversie tan communaal in erfelijk individueel bezit.
afbetaald f 7025, loodat nog achterstallig lileef f 11 205. Niettegenstaande zoowel de besturende als de controleerendo
Wat door elk landschap in bet bQsonderverschuldigdwsa ambtenaren, in streken waar de bouwgronden communaal
en betaald is, kan ! lijken uit bet volgend nversicht.
beseten worden , elke zich voordoende geschikte gelegen
heid benuttigden om de bevolking duidelijk te maken
welken weg zij heeft in t;) slaan i galdien zij verandering
Achterstand over
Over 18X8:
Nog
lnSI eu vroeger.
in erfelijk individueel bezit verlangde, bleek in 1888 van
verschul
dit verlangen slechts in 10 dessa's bei.ooreude tot de
digd
N o g ver- Afbe
Tem belang-s reek \\n bet district Modjoredjo der afleeLANDSCHAPPEN'.
ver
afbe
op
schultaald
lmg Djouibang van de residentie Soerabaijai, zoomede in
digd op
1
Jan.
schul
in
taald.
1 dessa, Tegïl Koeboe genaamd, der residentie T-igal
1 Jan.
1889.
1888.
digd.
1888.
(in bet distnct Balapoelang der nfdeeling Bre!>es). Wat
■ ieze laatste dessa betreft, was bij het einde van 1888
f 10 405
f 10 405 f 4000 f IMO
het voorgeschreven onderzoek (zie de regeling in indUch
500
250
250
Staatsblad 1885 n0. 102) nog niet afgeloopen, doch ten
250
250
I Bintiiocna. . .
opzichte van de 10 eerstbe loeide dessa's kon door den
405
46S
I Bolang Itain .
resident bij besluit dd.2l December 1888 verklaard worden
400
400
CO
60
'Kaidipang . .
lebes. Bwool
400
400
400
400
(zie art. 6 van de aangehaalde regeling), dat de conversie er
wettig was tot stand gekomen. Als reden voor deze eerste ge
500
500
/ Siauw
11
vallen van conversie in Soerabaiia vin .t men opgegevenaat
100
o
■ l Tajroelnndanff . .
leo
Sa n
400
door de verlichting, welke in de beeren- en inmndirnnton was
400
. ^-|TaWkan. . . . .
.
,,
eilan- i Mangauitoe
180
M
180
H
gebracht
(een gevolg van de in de nfdeeling Djoinbang
,,
den
50
( Kan.ïhar
50
— zie i lz. 84 hiervóór — gehouden onderzoo ingen omtrent
„
Taroena.
120
120
N
de agrarische toestanden en de ^erjilicbte diensten), de be
zwaren , die vroeger tegen zoodanige conversie bestonden,
f 1 1 1 1 5 f 41C0 f '7115
Totaal
grootendeels waren opgeheven.
In het volgende staatje worden voor elke der bovenbe
Landrente (paljeg) in Boete1eng en Dj-mhraiit (Bali) In doelde 10 dessa's nopens de conversie eenige nadere opga
afwachting van eene definitieve r e d i n g i»o: r«tr- ndede be ven verstrekt.
lasting op de sawahs, waaromtrent een ontwerp in In :ië
nog in behandeling is, blijven de aanslag en inning daarUitgestrektheid sawahs (in bouws) a)
van op de vanouds irehruikelqke wijze plant* vinden. De
Aantal
in 1886 aangevangen opnemingen der tegalv -kienen tuinen
buiten de conversie gebleven
NAMEN
zijn in Juli 1888 ;en einle gebracht, zoodat eerlang ml
gecon
deelDEB
als bestemd voor
kunnen worden beslist of van die grunuen al dan niet
als reeds
ver
ambtsvclden
gerech
eene belasting cal worden geheven.
indivi
DESSA'S.
dueel
Zooals bekend is (verg. o. a. het verslag van 1884. hlz
teerd.
ti]delijk tigden.
bezeten.
blijvend.
74/7.")), wordt volgens het thans in Boeleleng en J)jembrana
nog vigevende landrentestebwl ne belasting (padjeg), naar
verkiezing van de b»lastingschnldigen , opgebracht hetzij Tembelanj
g315
3130
. . . .
130 «s
2C 300
73
|41S
J414
in natura (in rijst of padi), hetzij in ge d , in het iaatsti lTffer-0
51':»
45
28
01>31
| 22
3*70
,
2=
59
Katoen
geval in kepengs (Chineesehe dmten), een en ander vol
-J 90
16"*
15
gens een jaarlijks door den resident vast te stellen ma.it- D.ieko'Ii M h i u g . . .
4S4H
|M
30
..
staf vnor de herleiding in geldswaarde en in Kederlan !- Gemekan
J400
3300
36"°
20
u:oo
sche munt.
Geger
26
103
„
28
15"
1 *>
11
De ontvangen opgaven omtrent den aanslag der padjeg
3
4
W
1
9
1
5
S
428 «s
178
zijn over de laatatverloopen drie jaren in het volgende Gongseng
Giagali A r o e m . . . .
84;™
6
■
42
overzicht samengevat.
ii

ii

ii

ii

ii

ii

Boeleleng.
JAREN.

Timbangs
(>,j pikol)
rijst.

Bedrag van ilen
M "28
1886.
50 851
1887.
50 903
18H8.
Afschrijving wegens llllïH*T'flI
1808
1886.
6 681
(887.
7 532
1888.

lCcj « n g i
{Chineesche
duiten i.

Ujcmbrana.

Timbsnffl
C/4 1'ikol)
padi.

Kepengs
(Chineeschc
duiten).

uuzuivoren aanslag.
I I 700
13 239
1 98l27li
7 047
1 9118 863
13 322
28 625
1 900 568
14 210
en het onbeplant blijven van velden.
O'.'l
74 005
350
55 360
1 858
45 630

a) Zonder aftrekking van de uit de landrente te doene betalingen

Handelingen der Stateu-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

a) D e bouwgronden der dessa's bestonden uitsluitend uit sawahs. (De
met kleine cijfers aangeduide onderdeeleu van bouws zijn vierkante
Rijnlandsche roeden van '; so0 bouw.)
6) Deze tijdelijke apanagevelden , afgestaan
gemis van pantjcns, ver\allen weder aan de
vanging van rle dessahoofden of leden van het
velden toebedeeld zijn , de nieuwe titularissen
pantjèns mochten terugverlangen.

als vergoeding voor het
dessa. vannror bij ver
dessabestuur aan wie de
de beschikking over de

Als proef, ter beoordeeling of zulks al dan niet tot eene te
bezwarende uitbreiding van den werkkring van het kadaster
zou leiden, en of do maatregel inderdaad genoegzaam nut
zal blijken op te leveren , is in Mei jl. door de ludische
Kegeering bepaal 1 dat van de verdeelde gronden in de
Tembelang-streek door het kadaster zoogenaamde verzamelkaarten zullen worden opgemaakt en bijgehouden , in
samenwerking met de ambtenaren van bet binnenlandscb

5. 2.1
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bestuur. De directeur van binnenlandse!) bestuur werd
tevens aan.-esehreven om nu verloop van eet) jaar nopens
de uitkomsten van deze proef te rapporteeren.
Omtreit de vraag boe de conversie gewerkt beeft in die
dessa's waar tot den nieuwen toestand reeds in 1887 en
vroeger is overgegaan ' ) , is ileohti iets bericht uit 5 dessa's
in Madioen , eii wel dut de grondbezitters zicb meer moeite
gaven vuur bet goe l bewerken va:i hunne ■gronden en dat
zij zicb de onkosten van bemesting getroostten, zoomede
die vun verbreeding der terrassen , waartoe zij tij lens tiet
communaal bezit niet hadden willen overgaan.
B'ij^ens bet vorig verslag (blz. 90) Waren er, onder do
de-sa's in de ufdeeling ilagettun (residentie Madioen)
waar de conversio niet kon doorgaan , 12 voor welke de
reden .laarvan gelegen was In de voorwaarden die zij aan
de verdeeling «Ier gronden «renschteu te verbinden, om te
voorkomen dat, bij vervreemding van het te verkrijgen
erf'< lijk individueel gebraikarecbt, het aantal eultuui- en
beereiulieiutplichtigen Z'-u verminderen. Urn zich teg-en
dit vun de cm versie te dochten gevolg te wapenen, wensenten de dWlgerechtigden aan den nieawau bezUterurm de
volge.ide beperkingen te verbinden: 1°. dat lij verhuizing
van een gro:id'jezitter, zonder dat tdj een vervanger v.ior
het verrichten van &s op den grond rustende beerendienstea
stelle, met den grond zou gehandeld worden als ware
de bezitter ov rieden zon Ier erfgenamen natelaten; over
gang up de familie van den vertrekkende zou slechte dan
moeten zijn toegelaten als de nieuwe verkrijgers in staat
en genegen w tren de op den grond rusten Ie lasten te
dragen; 2 . dat verkoop van bezit ree; it op den grond alleen
zou worden toegestaan ais de kooper in de de-sa selve
wuun !e of daar een vervatiger aanstelde , om alle lasten ,
die u|i den grun 1 rusten, te dragen; 3°. dat, ingeval de
grondbezitter, wegens ziekte, een zeker aantal dagen niet
in staat was de lasten te dragen of niet genegen was een
vervanger daarvoor aan te ■tellen, hem i!e grond tijdelijk
zou mogen onti omen worden totdat hij <!e lasten weder
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op zich zou nemen of door een vervanger zou doen dringen.
Verder werd door do meeste dessa's als voorwaarde gewensebt dat verkoop van den grond r?COf den erfelijken
iudividueelen bezitter alleen zou zijn toegelaten, wanneer
de kooper op zich nam, om, nevens zijne ei-ene lasten,
ook die te dragen , welke op den gekncbten grond rusten.
Zijn de sub i°.:j°. vermelde voorwaarden in strij I met het
beginsel van erfelijk individueel bezit, de opvolging van
dit laatste beding, zoo schrijft de resident. sou induw doen
afwijken van de tut nu t e gevolgde gewoonte diit de heerendienst wel rust op den bezitter van grond , maar niet af
hankelijk is van de uitgestrektheid van den bezeten grond.
I)'or vier dessa's in Peka'ongan werd het communaal
bezit met vaste aandeelen in de plaats gesteld van de
periodieke verdeeli g der bouwgronden.

Vervanging tan erfelijk iuditidued bezit door agrarischen
eigendom. In oe restoVntiêo Preanger
Regetitoshappea,
-aniarang, Soerabaija, Kadoe, Mad;oen en Kediri werden
in 18*8 in 't geheel 72 aanvragen om toekenning van
agrarisehen eitrendom aan:.angig <^»inatikt, die betrekking
hadden op raim 213 bouws. Het totaal der sedert d« uitvaar
diging van het Koninklijk besluit van 16 April 1872 n°. 29
(Indi.-ch Staatsblad n°. 117) gedane aanvragen klom daar
door tot 1778, en de uitgestrektheid waartoe zij betrekking
balden tot 13 970 bouws, een en an* Ier volgens verbeterde
opgaven.
Hij het einde van het jaar waren nog in behandeling
101 aanvragen (6 van 18s(>, 23 van 1887 en al de aan
vragen van 1888), en van de 1(577 die afgedaan of ver
vallen waren, was op 900 eene toewijzing, op 5 eenegedeelte'ijke toewijzing en op 453 e-no sfwijzing gevolgd,
terwijl er 319 vervallen of ingetrokken waren.
Voor elk gewest afzonderlijk vindt men deze opgaven ,
met vermelding van de uitgestrekthe len waartoe de aan
vragen betrekking hadden, in bet volgend overzicht nader
gespecificeerd.

Gedurende het tijdvak 1872 t/ra 1888 wvrd het onderstaand aantal anuvrasren om agrarisehen
eigendom ,betrel;kiug hebbende op de daarnevens vermelde uitgestrektheid :
aanhangig gemaakt.

G E W E B T E N.

1872 t/m 1887.

Getal
aan
vra
gen.

Bantam
Krawang
Preac gcr Regentschappen
Cheribon
Ta^al
Pek'ilomran
Samarung
Japara
Kcué.al.g

Soerihoja
Probdiuggo

Bonrld

c
6
5
Ij

12
219
170
0
108
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18
73

Totaal .

.

Te zamen.

Toegewezen
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strekt
sirelastrekt
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vinbouws!
gen. bouws). 1
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a)
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8i"o
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1
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Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Madioen
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M
81
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«
1
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29
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c)

Deze afwijziog betreft de sub b bedoelde aanvraag.

89 W

11

507 "

D e met kleine cijfers aangeduide ondcrdeelcn van bouws zijn vierkante Rijnlandsche roeden van ».,oo houw.

UW»

11

,,

Uieronder één aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.
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5
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1
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39
| t | M
1731.-,
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25C.'"1

» !
n
2 898<«
9
2 889 6» / ) 2 8 l
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Afsrewezon.

Op 31
Deeimber
1888 nog ia
behandeling
gebleven
aauvragen.

o

130&

l>'2

13

3*6 »«
4ü"»

101

474484

d) D e uitgestrektheid van het pereeel in Bezoeki, bedoeld bij de in 1887 aanhangig gemaakte aanvraag (zie vorig verslag blz. 00), is nader
gebleken niet" 04"" uo bouws. maar slechts »« M 0 bouw te hebbeu bedragen.
e) D e in 't vorig verslag met betrekking tot Madioen voorkomende opgaven moeten , volgens de thans ontvangen verbeterde gegevens , v e r 
meerderd worden met 18 aanvragen, doch verminderd met 19*» soo bouws.
') Zooals uit vorige verslaeen blijken k a n , is die verandering
gedurende de jaren 1880 t/m 1887 slechts tot stand gekomen in 3 0
dessa's , nameiyk in 1 van Cheribon, in 5 van T a g a l , in 3 v a n Remb a n g , in 1 f a n Bagelcn en in 20 van Madioen. Daar w a a r vóór

1880 conversie w a s v o o r g e k o m e n , w a s men al spoedig (verg. het
verslag van 1880 blz. 77) tot den vroegeren toestand t e r u g g e k e e r d ,
dat is tot herstel van het communaal bezit.
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/)

Hieronder eén aanvraag die slechts gedeeltelijk werd toegewezen.

g)

Hieronder ook de sub /

k)

Volgens de thans ontvangen verbeter.te opgaven uit Kediri vermeldde het vorig verslag onder uit. 1887 17 aanvragen en 0!H 8, / s<)0 l>ouws te weinig.

i)

Hieronder drie aanvragen die slechts gedeeltelijk werden toegewezen.

;')

Hieronder ook de sub i bedoelde aanvragen.

i)

H e t aantal toegewezen en afgewezen aanvragen to zamen bedroeg 1358 (zie de toelichtingen sub b, e, f, g,

bedoelde aanvraag.

Do in bet vorig vcr.slag (l>lz. 9:) bedoelde opdracht aan
den proeureur-gei.eraal, om in liet balling van de wet
cassatie aan te teekenen van een vonnis van den raad van
justitie te Samarang , in zake eene aanvraag om agrarischen
eigendom in de afdeeling Mnge tan (Madioen), is sedert
ingetrokken, op grond ' l a t , naar het uordeel van genoemden rechterlijken hoofhimbtenaar, bet pruces tut geen
practisoh resultaat zou kunnen leiden. In het gebeurde
Leeft de Indische Rege-u-ing echter aanleiding gevonden
om de vraag te overwegen, op welke wijze in liet vervolg,
beter dan tot durver, het doel kan word-n bereikt van het
door baar wensclielijk geachte toezicht van de zijde der ambtenaren van bet bimienlandsch bestuur op de rechtmatigheid van aanvragen om ajrrarisclien eigendom (zie de n' 3321
en 3'Ji8 van het Bijblad op bet Indisch Staatsblad). Namens
de Regeeriog is nu , hij eene circulaire van den directeur
van binnenlandse!) bestuur dd. 8 Juni j l . , aan de gewestelijke bestuurders in de gouverne.-.ieiits-residentiën van
Java en Ma lura to kennen gegeven dat wanne-r er aanleiding bestaat om ambtshalve tegen eene aanvrage om uitwijzing van erfelijk individueel gebruiksrecht op te komen , het verzet niet meer behoort uit te. g;iao van een
der Europee.-che ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur,
maar van den betrokken djaksu , als krachtens Indisch
Staatsblad 1877 n° 250 geroepen om bij de landrade.n de
belatge i van den lande waar te nemen. Te dien einde
zou de betrokken controleur of assi tent-resident steeds
tijdig van bet geval moeten medeieeling doen aan den re-

JAREN.

1884
1885
18SG
1887
1888

sident, opdat deze, des vereiscbt, den djaksa kunne gelasten tegen de aanvraag In veizet te komen en verder te
procedeeren namens de Itegeerin^r van Nederlandsch-Indie
als vertegenwoordigende den lande.
Verhuur van in agrarischen eigendom bezeten grond
vond in 1888 plaats in Pekalongan , met l 1 /, bouw, tegen
f20 per bouw voor één padioojnt, met verplichting op
den verhuurder om de lan Irente te betalen , en in Marnoen
met 9 bouws, die te^ren f20 jier bouw voor één jaar aan
de onderneming Senb.el, en 9 bouws die op verschil lende
voorwaarden aan inlanders in buur werden afgestaan.
In Madioen werd o;i één in agrarischen eig iniom bezeten perceel hypotheek gevestigij. In Pekaloogarj en
Kediri kwam bet voor dat agrarische bezitters hunne
eigendomsbewijzen verpandden.
Verhuur van grond door inlanders aan
niet-iulandert.
Het aantal overeenkomsten voor verhuur van prrond door
inlanders aan niet-inlaiiders, welke in 18S8 geregistreerd
werden, be Iroeg 5 1 6 8 . betrekking hebbende op 13 804
bouws grond , terwijl bovendien nog bij niet-gere^istreerde
contracten , voor zoover bet bestuur daaromtrent ei ni^e
kennis bekwam , eene uitgestrektheid van 51 2 i 0 bouws
werd verhuurd.
Ter vergelijking van deze cijfer- en van cenige andere
bijzonderhelen nopens beide categorieën van huurovereenkomsten, met de opgaven over rie vier voorafgegane jaren
verstrekt, kan het volgende stai.tje dienen.

Van de in de voorgaande kolommen
Uitgestrektheid (iu bouws),
bedeelde gronden was de onderstaande
geliuurd:
uitges'rcktheid in bouws) bestemd
voor de teelt van
tuikerriet.
bij mondelinge
Gehuurd
ot' bij
hij m o n d e Gehuurd
bij g e - schriflinge of bij
bij getelijke
Xe
regisschrifteregisniettreerde
lijke m e t Te
overeen- g e r e g i s trmda g e r e g i s komsten. trecrde
ovi-ivoni reet de
overeenomsten. overeenkomsten.
komsten.
«1
8200
2» 748
9503
-25 009
13 8C4

3r, 208
33 732
35 GT.9
37 IS6
51 210

43.".fit
58 500
45 172
02 2(15
C5 074

7818
S"SI
5384
7040
G494

2!' 21 3
31 182
30 8 9 2
32 315
39 494

i en _/').

37 001 =
39 203 =
30 270 =
3'355 =
45 988 =

85.1
67.1
80,3
63.2
70,7

a)

B e opgaven in deze kolom kunnen niet als volledig worden beschouwd.

b)

Percentsgewijze verhouding tot het totaal in kolom 4 vermeld.

pct.A
,.
„
„
„

Verdere opgaven ten aanzien van de bij geregistreerde
overeenkomsten gehuurde gronden.
Aantal
gewesten waar
overeen
komsten.
ter re—
gist ratie
werden
a-mgelioden.

Aantal
Aantal
geregistreerde
over—
eenkomsten.

12
12
13
13
14

2041
17 648
5190
17 235
5108

Van de bij g e r e gistreerde overeenkomsten i:. hi.ur
genomen gronden w a i
het navolgend aantal
bouws in:

huurders.

Europeanen.

Vreemde
oosterlingen. communaal, individueel
bezit.
bezit.

50
42
110
01
75

58
115
97
00
45

1030
7507
4809
7024
0247

3C36
17 J4I
4034
18 075
7617

Hoe de uitgestrektheid der in 188"*, zoo I ij geregistreerde als bij mondelinge of schriftelijke met-geregistreerde overeenkomsten , gehuurde gronden over de verschillende gewesten verdeeld w a s , kan blijken uit onderstaande opgaaf.
Aantal bouws
G E W E S T E N .

gehuurd bij
geregistreerd
contract.

op a n d e r e
wijze
gehuurd, a)

Aantal bouws
G E W E S T E N .
T e zamen.

Per transport
Preanger Regentschappen.
Chenbon
Tagal
Pekalongan
Samarang
Japara
Remh:ing
Soerabajja

86
677
122
n
634
608
91
3 018

Transporteeren

5 236

o)

80

166

285
856
565
351
554

3 962
4 978
4 565
1985
6 162

302

393

15 184

18 202

3
4
4
1
5

35 l ï

Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Hagelen
Kadoe
Madioen
Kediri. .

40413

D e o p g a v e n in deze kolom k u n n e n niet als volledig w o r d e n b e s c h o u w d .

Te zamen. .

g e h u u r d hij
geregistreerd
contract.

op andere
wijze
gchuur<l. a)

T e zamen.

1
482
505

35 177
2 947
1370
3 140
701
471
633
2 380
4 391

40 413
3 498
21!'ó
9 400
705
471
634
2 862
4 896

1 3 864

51210

65 074

5 236
651
8.-5
6 260
4

»

I
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11e; uautttl g icgUtreerde overeenkomsten wat in 1888 | schrift, tegemoet to komen door het uitvaar ligen van eene
btlnngnjk minder dan Ui 1*87, hetgeen ten deelealseen
uitvloeisel moet worden beschouwd van eene, net vourkenni.s ven de Indische. Bageering, door den directeur van

bepaling , waarbij do huurovereenkomsten voor den vervolgo
van zegelrecht worden vrijgesteld.
De vraag of het den erfelijk individueelen bezitter van
binnenlandde!) be*luur onder dagteekening van 11 Juli grond dient verboden te blijven zijn bezit voor langer
188S uitgevaardigde circulaire. Terwijl toen, sinds daar- dan vijf jaren te verhuren , maakt in ludië nog een punt
tegen vuu bestuurswege geen bezwaar gemaakt was (verg. van overweging uit, meer in 't bijzonder In verband met
n° :}'J.V) van het Byblad op het Indisch Staatsblad). de de belangen der suikercultuur.
hierbedoelde huurovereenkomsten meestal met meerdere
Verreweg de meeste contracten werden ook in 1888 weder
grondbetit*ere gezamenlijk hij één en hetzelfde contract gesloten ten behoeve van de particuliere suikerriet-aanplachten te worden gegoten , schreef gemelde circulaire plantiugen. Alleen de residentie Be/.oeki maakte daarop
voor, dut liet zegel vo>jr zoo lanig contract te gebruiken eene uitzondering, voor zoover de afdeelingen Bondowosso
voortaan evenveel malen f 1,50 zoude moeten bedragen als en Djember betreft, waar uitsluitend vojr de cultuur
er verhuurders in bet stuk genoemd worden. Opdat het van tabak huurovereenkomsten werden aangegaan. De
doel , dat niet de registratie der huurovereenkomsten be- door vreemde oosterlingen (meestal ühineezen) gehuurde
oogd wordt, namelijk bescherming van de [nlandacha gronden worden ook wel gebruikt voor de teelt van padi
bevolking teren kwade praktijken van barednuahoofden, en tweede gawawn.
niet verijdeld worde, heet de Indische Begeering het
Uit het volgen !o staatje kan blijken voor welke andere
denkbeeld in overweging genomen om aan de beswaren, doeleinden dan voor de suikercultuur de in de laatste vijf
gerez"ii tegen bet in bovenbedoelde circulaire vervat voor- jaren van de bevolking gehuurde gronden bestemd waren.
Uitgestrektheid (in bouws) der voor andere doeleinden dan voor de suikercultuur van de bevolking g e h u u r d e grouden.

Bij mondelinge of bij schriftelijke nictgeregistreerde overeenkomsten g e h u u r d :

Bij geregistreerde overeenkomsten
gehu i r d :
Jaren.

voor de teelt v a n :

oprichpadi
alleen.

padi ra
tweede
gewassen.

Rndere
ge
wassen

voor de teelt v a n :

voor de
Te

t i n g van
gebouwen.

padi
zamcn.
alleen.

padi en
tweede
gewassen.

andere
gewassen.

voor de teelt v a n :

voor de
oprich-

To

t i n g van
gebouwen.

I n 't geheel w a r e n alzoo van de niet voor
de suikercultuur «rehuurde gronden
bestemd:
voor de
oprichpadi

zainen.
alleen.

padi en
tweede andere
gegewassen. wassen

Te

ting van
gebouwen

zamen.

07

G503
19 237

1884

109

277

32

118

2 301

039

3 107

35

0 085

2113

039

3 384

1885

108

:)21

letu

20

10 C07

195

358

1 782

35

2 570

003

579

18 000

55

1880

15

261

3 732

81

l 119

1817

163

2 139

29

4 777

1 892

723

G 171

110

8 896

1887

18G

15

17771

57

18 059

1 710

398

2G18

89

4 851

1 932

443

20 389

140

22 910

1888

19

M

7 251

15

7 370

1 8G5

829

8 908

51

11710

1914

851

10 222

99

19 086

De bij de overeenkomsten door de bevolking bedongen
huurprijzen liepen voor dezelfde cultuur, dikwerf binnen
dezelfde residentie, zeer uiteen. Zoo besteedden de suiker*
fabrikanten per bouw: in Cheribon f 15 <i f 35, in Tagal
f 20 a f 50, in Pekalongan f 12,50 a f 37, in Japara
f 15 k f 6 o , in Rembang f 4 5 , in Soerabaya f 15 & f 55,
in Pasoeroean f G0, in Prubolinggo f 4 0 , in Banjoernas
f 4 5 . in Boelen f 35 a f 50 , in Ivadoe f 4 5 , in Mndioen
f 5 a f 25 en in Kediri f 20. Soort, geaardheid en ligging der gronden zijn natuurlijk op het bedrag van den
huurprijs van overwegen.lt n invloed.
Voor grondeu bestemd voor de teelt van tabak werd in
den regel niet meer dan f 5 a f 7,50 per bouw besteed,
slechts ju enkele gevallen f 10. Die prijzen gelden echter
meestal slechts één oogst, of wel, zoo zij over een vol
jaar berekend zijn, wordt vuor het product nog afzonderlijk
betaald.
Voor de teelt van padi werden gronden gehuurd voor
prijzen loopende tot f 20 per bouw , doch dau bleef de verhuurder aansprakelijk voor de landrente.
Oaar de overeenkomsten in den regel voor den tijd
van een oogst worden aangegaan , laat het zich verklaren
dat voor gronden bestemd ter beplanting met suikerriet
de hoogste prijzen betaald worden.

Geschillen uit huurcontracten ontstaan , kwamen weini»
voor en konden meestal in der minne worden bijgelegd.
In de afdeeling Toeban der residentie Rembang werd tegen
een dei»hoofd, wegens knoeierij bij het sluiten van zoodanige contracten, rene vervolging ingesteld, welke diens
veroordeeling tot twee jaren dwangarbeid ten gevolge had.
Ontginning door inlanders tan woesten {niet tot de dessa's
behoorendcu) grond. Het aantal in 1888 aan inlanders
verleende vergunningen tot ontginning van woesten grond ,
tot het Btaatedomein behoorende, was weder zeer aanzienlijk , in vergelijking met vorige jaren. In het geheel
werden 40 008 vergunningen verleend, betrekking hebbende op 29 343 bouws, tegen 36 720 vergunningen voor
27 691 bouws in 1887. Van die 40 068 vergunningen
werden er 29 383 door districtshoofden , 1064 door assistentrjsidenten en 9621 door residenten verleend. De opgegeven
totaalcijfers over 1888 worden slechts overtroffen door die
van het jaar 1878, toen het aantal toegestane ontginningen 44 330 beliep, gezamenlijk eene uitgestrekthei l
van 37 421 bouws betreffende.
Over de verschillende gewesten was het aantal in 1888
verleende verdunningen verdeeld als voljrt:

[5.

Bijlage C.

Koloniaal verslag van 1889.

2.]

Tweede Kamer. 93

[Nederl. (Oost-) Indie.]

Vergunningen aan inlanders tot ontginning van domeingrond,
in 1888 verleend — naar gelang van de grootte of de begrenzing,
enz. der uungevruugde terreinen — door:
district.sb'.ofden

GEWESTKN.

residenten

frezumengezamengezamenuan onder- lijk voorde anu onder- lijk v ior de aan onder- lijk voordo
volgende
volgende
volgende
staand
staand
staand
uitgeuitgeuitgeaantal
strektheid
aantal
Ntrektli''id
stiektbeid
aantal
(in bouws).
(in bouws).
in bouws).
personen.
personen.
personen.
a)
a)
■9
2 037
49
10 528
2 103
704
439
1 288
505
807
055
130
15
411

Totalen

assistent-residenten

.

.

.

Gemiddeld
betrof dus
elke v»rgunniug (per
persoon)
ondersluanda
der perd r bij do
uitgestrektsonen die vergunningen
heid (in
onUrinvierkante
bedoelde
ningsvcruitgestrekt- Jtijnkiudsvhu
Vunningm heden [in
loeden van
verkregen
>/50) bouw).
bou\vs|. n)

Totaal

2 tSI

l 007
571
914
4 529
151

1 803
08
0 835
1 015
331
189
1 380
627
574
534
93
30
385
1 887
422
203
932
838
174

29 383

19 010

1 064

1 275

9 021

9 022

40 008

29 343

366

22 219

10 777

2 391

2 148

12 110

8 7C0

30 720

27 091

377

ii
ii

•1

ii

11

ii

175
26
33

141
12
33

ii
ii

ii

39

59

ii
ii

45I0

3 303

148
9
365
18
404

325
7
394
71
289
1 299
367
240
1 458

M

11

11

28
11
41
15G
542

200
11
41
145
627

11

11

ii

11

11

11

11

42
347
732

29
280
900

11

ii

13
n

0
11

Ha
415
190
1 445

49
15213
2 129
885
448
1 653
622
1 271
1 679
562
246
2012
2 890
1 007
013
1 274
5 201
151

1 803
08
10 279
1 027
089

iaa

1 780
757
803
2 033
471
311
1 <.<-,»
2511
422
292
1 218
1 798
174

457
093
338
382
389
218
539
008
340
605
419
633
494
434
198
2.18
478
171
576

a) Bij de totalen van elk gewest is de oppervlakte tot gchejle bouws afgerond.

De in Bantam verleende vergunningen betroffen vooreen
groot deel gronden , die reeds vroeger in cultuur waren
gebracbt, doch teu gevolge van de uitb irsting van Krakatau
in 1883 verlaten en weder tot het Stutadomein terugge
keerd waren. In de Preanger Regentschappen waren niet
mimler dan 3025 bouws bestemd voor vrijwillige beplanting
met koffie (zoogenaamde sorangan-tuinen). In Japara werd
bij de meeste aanvragen de aanleg van vischvijvers beoogd.
; De uitgestrektheid , door één | ersoon aangevraagd , over
trof slechts in 3 gevallen 10 bouws, terwijl 19 vergunniugen betrekking hadden op uitgestrektlieden van 5 tot
10 bouws. Bij doorsl.ig betrof iedere aanvraag slechts
366

Louw.
Van de vóór 1888 verleende vergunningen vervielen er
in dat jaar 1355, betrekking hebbende op 1237 bouws.
De redenen waren in enkele gevallen ziekte of verhuizing
van den aanvrager, doch meestal het niet ontginnen binnen
den gestelden termijn of het op eenige andere wijze niet
voldoen aan de gestelde bepalingen. De handhaving der
■voorwaarde omtrent het terrasseeren der gronden ontmoette
in de meeste gewesten nog steeds beswaar, zoodat uien
o. a. in de afieeling Trenggalek (Kediri), ten einde in
die schaars bevolkte streken volksverloop te voorkomen ,
bedoelde voorwaarde heeft moeten loslaten. Bij eeiie thans
in overweging zijnde herziening van de op dit stuk be
staande bepalingen (Indisch Staatsblad 1874 n°. 79) is liet
de bedoeling o. m. nok met de te dezen aanzien opgedane
ondervinding rekening te houden.
Clandestiene ontginning had ook in 1888 weder op ruime
schaal plaats. Tegen 2962 dergelijke overtre lingen in 1887
en V318 in 1886, kwamen in het afgeloopeu jaar 3248
gevallen van eigenmachtige ontginning aan het licht,
■waarvoor de betrokkenen politioneel werden gestraft. Daar
de rapporten omtrent de medewerking van de inlandsche
ambtenaren in het opsporen van deze overtredingen over
het algemeen gunstiger luiden, mag de vermeerdering
in de zooeven opgegeven cijfers veilig voor een groot deel
aan beter toezicht worden toegeschreven.

500

Uitgifte van ff rond in erfpacht.
Gedurende het jaar 1888
■werden, op aanvrage van gegadigden, door de Indische
Regeering in erfpacht toegezegd 78 perceelen (tegen 56 in
1887 en 47 in 1886), waarvan 5 , na indiening van de vereischte stukken , nog in hetzelfde jaar werden afgestaan.
Handelingen de» Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

Bovendien werden van de vóór 1888 toegezegde perceelen
in dat jaar 37 afgestaan, makende alsoo met de 5zooeven

genoemde een totaal van 42 afgetta*» perceelen.
Ingeschreven, dus door de aan vragers aaacunrd. werden
36 perceelen. met eene uitgestrektheid van p. m. 6513 bouws,
van welke 10 reeds vóór J888 waren afgi staan en de overige
eerst in dat jaar.
De gebruikelijke opgaven omtrent elk van die perceelen
afzonderlijk (residentlesgewijs) vindt men in bijlage O
hierachter. De toezegging van het erfpachtsrecht op die
perceelen dateerde voor 2 van het jaar 18<v>, voor 6 van
1^86, voor 23 van 18S7 en Voor 1 van 1888, terwijl 4
perceelen in 1887 zonder voorafgaande toezegging waren
afgestaan tot wettiging van eenige grengoveiBchtijdingen
van de onderneming Taneuh Goah (Preanger Regt-ntschappen). Van de in 1888 aanvaarde perceelen dienden 16
tot uitbreiding van bestaande ondernemingen,en dezezün
derhalve slechts voor den verderen duur der daarop rustende
erfpachtarechten uitgegeven. Van de 20 andere perceelen ,
voor den vollen termijn van 75 jaren afgestaan , werden
3 ten name van Cbineezen ingeschreven. Ten opzichte vuu
4 der aanvaarde perceelen weid bij de uitgilte de voor
waarde gesteld , dat er geen koffie op geteel I moe: t worden.
Overigens werden geen bijzondere voorwaurdeu, afwijkende
van de gebruikelijke, bedongen. Van de bovenbedoelde
36 perceelen waren er 4 indertijd aan sndere gegadigden
toegezegd geweest, welke toezeggingen echter waren komen
te vervallen. Een der aanvaarde perceelen vormde een ge
deelte van een in 1887, ten gevolge van exeeutorialen
verkoop, aan het Gouvernement teruggekeerd perceel.
Afgewezen werden 34 aanvragen (30 van Europeanen ,
2 van Cbineezen en 2 van inlanders), betrekking nemende
op 50 perceelen (verg. bijlage P hierachter). De redenen
der afwijzingen waren voor het ineerenoeel dat de verlangde
gronden gelegen waren in voor de gou.erne.nentskoffiecultuur gereserveerde streken en voor een 18-tal perceelen
dat de g r o n d e n , hetzij niet woest waren, hetzij beschikbaar
moesten blijven voor de uitbreiding van den inlandscoen
landbouw of voor weideplaats, dan wel begroeid waren met
djati- of onder geregeld beheer gebracht wildhoutbosch;
terwijl 4 perceelen reeds aan anderen dan de annvragers
waren toegezegd en op 2 perceelen reeds door anderen
eeu rechtstitel bezeten werd. Voor 6 perceelen had de afwijz ; ng slechts voorwaardelijk plaats, namelijk zoolang de
aanvragers geen genoegen namen met de voorwaarden waarop
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do ln.1 sein Regeering zich iudertij 1 tut de uitgifte van
die gro.iden bereid had verklaard (welke toezegging door
tijdsverloop vervallen was). Op die voorwaarden wonschte
de Indische Rege-ring slechts in zoover t e r u g te komen
dat alleen eene verlaging van den indertijd op f (i per bouw
bepaalden jaarlijkschen canon in uitzicht gesteld werd Hij
hun thans behandeld adres verzochten de aanvragers nog
in andere opzichten wijziging der vroeger gestelde voorwaarden. Daarin werd echter niet bewilligd.
Op 2 aanvragen, die betrekking halden op gronden gelegen in voor «ie gouvernements-Uoffieeultuur gereserveerde
s t r e k e n , respectievelijk iu de residentie.i Japara en Pekalongan , werd voorshands niet beschikt, in afwachting van
de beslissing van bet Opperbestuur omtrent eene wijziging
van den tot dusver gevolgden regel bij de uitgifte van
gronden als daarbij bedoeld. In den aanvang van 18-9 (/.ie
de Javasche Couiant van 8 Maart jl.) is nu echter besloten
o m , iu afwachting dat gegevens voorhanden zullen zijn
waarop eene herzien'.ng is te gronden van de Koninklijke
besluiten, houdende aanwijzing van de streken die beschikbaar moeten blijven voor de gouveriiemeiits-koftiecultuur ,
ook zoodanige erfpachtsaan vragen in overweging te nemen
als betrekking hebben tot voor koffiegewasgeschikte gronden in de gereserveerde streken. Zoodanige aanvragen zullen
voortaan kunnen worden ingewilligd — echter met verbod
van koflieteelt — wanneer liet blijkt dat de gronden niet
voor de verplichte cultuur in aanmerking komen en ook,
naar verwachting, niet door de bevolking vrijwillig raet
koffie zullen worden beplant.
Vijf aanvragen om grond in erfpacht kwamen in 1888,
wegens bet niet tijdig indienen van kaarten en m.-etbrieven ,
te vervallen. Daaronder waren 1 waarop in 1883, 2 waarop
iu 1883 en 2 waarop in 1S87 een besluit van toezegging
was verkregen.
Op bet einde van 1888 bedroeg het aantal van de in
dat jaar en vroeger toegezegde of reeds afgestane, maar
nog niet aanvaarde perceelen 161 , waarvan de gezamenlijke uitgestrektheid geschat werd op 45 703 bouws en die
over de verschillende gewesten verdeeld waren als volgt :
Toegezegd en nog niet
afgestaan, o)

Afgestaan maar nog
niet ingeschreven.

GEWESTEN.
Aantal
perceelen.

Bantam
Krawang.

.

50

1

. . . .
.

Aantal
bouws. b)

.

Aantal
bouws. b)

1

36

n

1

10

26

C655

3

313

2

750

B

n

n

Preanger Regentschappen . . •

Aantal
perceelen.

Pekalongan .

. .

1

40

n

»

Samarang.

.

3

48

rt

n

3

570

.

.

n

7>

.

.

.

1

400

n

n

Pasoeroean .

.

.

19

8 400

2

377

Probolinggo.

.

.

11

4 013

1

31

8

3 400

1

110

1

?

7)

»

Rembang.

Bezoeki

Madiocn

. . . .

. . . .

Totaal . . .

c)

1

2

»

n

G3

16 478

12

4 020

140

<i) 40 806

e) 21

4 897

«) Waar in de aanvraag als geschatte grootte van het perceel
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tweeërlei uitgestrektheid was genoemd, is het kleinste cijfer in re
kcning gebracht.
b) Voor elk perceel is de uitgestrektheid tot volle bouws afgerond.
c) Hiervan waren toegezegd: 2 in 1881, 1 in 1882, 6 in 1883,
14 in 1884, 15 in 1885, 16 in 1886, 13 in 1887 en 73 in 1888.
J) Uitgestrektheid van 139 perceelen, aangc/.ien die van het toegezegde perceel iu Kadoe niet is opgegeven.
e) Hiervan waren afgestaan: 1 in 1883, 2 in 1885, 1 in 1886,
1 in 1887 en 16 in 1888.

Mag uit vorenstaande opgaven worden afgeleid dat de
lust tot ontginning van woeste gronden nog geenszins
verflauwd is waartoe de verbetering der koffieprijzen zeker
het hare heeft bijgedragen , het kan niet verheel 1 worden ,
at onder da reeds bestaande onderneming >n vele gevonden
worden, wier toestand niet g u n s t i g te noemen i s , ten
gevolge waarvan dan ook moeilijkheden bij het invorderen
win den verschuldigden erfpuehtseanon , en verzoeken om
reeds aanvaarde perceelen aan hot Gouvernement te mogen
tero^rge en , vrij talrijk waren.
Ten aan/.ien van de terugneming van niet langer begeerde erfpachtspereeelen is de Indische Regeering in
September 1^88 te rade geworden om niet verder vast te
nouden aan bet tot dusver gesteld criteiium , dat de terug
tri geven grond althans voor den inlandschen landbouw
bruikbaar moest zijn W a a r tot terugneming van de erfpacht (op kosten der aanvragers) wordt besloten .geschiedt
zulks onder voorwaarde dat het perceel niet of niet meer
met hypotheek zij Leswaard , en dat vooraf worde af betaald
wat aan den lande verschuldigd is wegens canon en andere
lasten tot en met het jaar waarin de teruggave plaats heeft.
Wat deze laatste voorwaarde, namelijk iie voorafgaande
aanzuivering van canon, e n z . , betreft, in enkele bijzondere
omstandigheden kon daaraan in 's lauds belang niet streng
.e hand worden gehou let).
Gedurende 1888 keerden aan het Gouvernement terug
7 perceelen (te samen groot 21<'4 bouw.-), wa.rvan 4
(Rantja Baleb en Tjiodeng in de Preanger Regentschappen,
l'oesoeigsari in Pasoeroean en Kebo iu Kedin) die werden
reruirgenomen , hetzij wegens onvermogen der ondernemers,
heizij omdat de gronden voor geregelde cultuur ongeschikt
waren gebleken , 1 (Pasir Gedeh in de Preanger Regentschappen) dat tegen schadeloosstelling van den erfpachter
werd overgenomen , omdat de gronden benoodig.i waren
voor een remontedepöt ten behoeve van bet le^er , en 2
(Kaliaerlans en Wagirkoppo in Bagelen) die wegens g e rechtelijke invordering van achterstalligen canon executoriaal
werden verkocht en waarvan het Gouvernement kooper
werd. BovendieL werd in 1888 ten name van het Gouvernement nog terugontvangen het erfpachtsrecht op eenige
niet voor geregelde cultuur geschikt gebleken gedeelten
van 5 perceelen , behoorende tot de oudernemingen Sind a n g s a r i , Tjikahoeripan en Tjiparai ') in de Preanger
Regentschappen. Met een en a n d e r , en met de afvoering
uit de op.raven over 1879 van het perceel Genteng in
Krawang (zie noot b op de volgende blz.) is rekening
gehouden LIJ den thans volgenden verzamelstaat, aanwijzende het aantal en de uitgestrektheid der op 31 December
188"< in de verschillende gewesten van Java in erfpacht
bezeten perceelen, daaronder niet begrepen die domeingronden welke aanvankelijk in h u u r zijn afgestaan geweest, doch waarvan de h u u r in erfpacht verwisseld is.

') Voor het perceel Tjiparai was de inkrimping van de erfpacht
(van 430 tot 32 bouws) reeds in het vorig verslag in rekening gebracht. Thans blijkt echter dat de teruggenomen 398 bouws eerst
in 1888 aan het Gouvernement teruggekeerd zjjn.
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Overzicht van de op 31 December 1888 in crlpaeht bezeten, als woeste gronden uitgegeven , pereeelen,
verdeelil nuar gelung van de jnren waarin de inschrijving van liet erlpachtsrecht heelt plaats gehad.

18J3 t/m 1877.

1878 t/m 1882.

1883 l/m 1887.

GKWESTEN.

Totalen over
de jaren
1873 t/m 1887.

In de opgegeven
10 jaren ti' /amen.

I SSK

Aantal
Aantal
Aantal
Aantul
Aantal' Aaatal
Aantal
Aantal Aantal
Aantal
Aantal
Aanlal
per
perperperbouws. a)
bouwH. a)
bouws. a) per- bouws. ii;
bouws.
a)
eeelen
ceelcu
ceclcn. bouws. a)
ceelen
ceeleu
ceelen

Bantam

4

1 3G3

Krawang

1

209

Preauger ltegentschappen

M

d)

Chcribon
Tagal
Pekalongan

18
) 18

Samarang

j)

9 170

t)

5 b)
1

«)

98 <e)

1 109

2

380

II

2 852

2

|

250

4

461

11

/ J 2 2 410

265

55013

20

095

9

1 503

ii

24 027

/)I27

')

1

M

331

1 058

11

1 058

4GS0

20

1 013

7

1 448

45

7711

11

7 711

3 752

25
ft]

3 058

9

615

52

7 425

11

2 108

h)

e

909

699

8

2 890

10

2 004

20

5 135

11

Pasoeroean

13

4 OCH

00

i) 25 083

81

31 245

154

00 390

1

Probolinggo

3

1 303

10

2 800

19

7 702

32

11 865

ii

19

8314

25

7915

44

10 229

2

700

«')

1

197

503

n

ii

52

7 425

10

2 108

20

5 135

342

155

00 738

1

155

33

12 020

\

1 507

48

17 790

■

700

ii

103

5

1 327

10

1 880

10

1 880

2C0G

10

1 137

2

587

22

4 330

ii

22

4 330

9

3 426

15

4 020

10

1 482

34

8 931

ii

34

8 934

19

6 024

03

m) 23 310

82 il) 20 373

101

50313

9

2 091

173

53 004

142

39 300

34G

99 684

o) 883 0)238513

30

6513

919

245 026

10

Totalen

1 503

5

3

Kediri

57 120

9

2

241

Madioen

285

727

500

1

401

3

1

Kadoe

4

6

|

Hagelen

3 097

7

Soerabaija

1

I 513

12

1

Japara

Banjoetnas

245

801

10

Bezoeki

e)

k)

390

D

1 /)

■i

395

99 523

n' D e uitgestrektheid van elk perceel is tot vol.e bouws afgerond.
i) H e t in I8T.1 uitgegeven, maar in Februari 1887 bij executorialen verkoop door den lande ingekochte perceel G e n t e n g , groot 437 houws,
■was in 't vorig verslag uit de hierhe loeide opgaven no;r niet afgevoerd, omdat zich daarvoor een nieuwe gegadigde had voorgedaan. Vermits
aan dezen in 1888 een gedeelte der gronden van Genteng is afgestaan (het nieuwe pereeel telt d entengevoige vuor 245 bouws onder de opgaven
over 1888), zoo is thans het oude perceel (137 bou*s) uit de opgaven over 1878 t/m 1882 wél afgevoerd.
c) D i ' pereeel is een deel van net vroeger- perceel Gen e n g (zie voorgaande noot).
d) Van twee pereeelen. tot de onderneming Sindangsnri behoorende . ingeschreven in 1870 en 1877 en groot ruim 100 en 141 bouws. werd
een gedeelte bij akten van 29 December IN88 ten name van het Gouvernement teruggenomen, zoodat — in rekening brengende eenige bij her
meting bevonden verschillen — in de erin* ht slechts, begrepen bleien ruim 2153 en 40 l>onws.
e) Uit de opgaaf is thans afgevoer.l het bij akte van 18 December 1888 ten name van het Gouvernement teruggenomen perceel Kautja
B a l e h . groot 177 bouws; het perceel was in 1880 aanvaard.
H e t in 1881 aanvaarde perceel Rantja W.-lini. groot 538 bouws, is nog in zijn geheel medegeteld, wijl van de bij Indisch besluit dd. 21
Januari 1887 n". l/c verleen Ie vergunning tot te.uggave van een deel daarvan nog geen gebruik is gemaakt.
Daur om rent de grenzen van de pereeelen Argoi-ari I eu I I (distri't Tjipeudjeuh) respectievelijk in 1878 en 1870 uitgegeven, eenig verschil
ontstaan w a s . werden deze pereeelen opnieuw gemeten en volgens den nieuwen mretbnef voor den verleren duur van het oorspronkelijk v e r 
leend erfpaehtsrecht opnieuw uitgegeven (Iudi<cli besluit van 31 Mei 1888 n \ 10) De ondernemer verzocht echter herziening van den voor het
perceel vast gestelden can-in, en in afwachting v»n cene beschikking daarop heeft de inschrijving nog niet plaats g n a d . Bei.Ie percecleu, te
zamen volgens de nieuwe meting groot ruim 2'.'4 bouws, zijn dus nog voor de vroeger" grootte ad ( 1 0 6 + 51 =
157 bouws medegeteld
J)
Van elk der pereeelen Tjikahoeri|an I en I I . res]>ectievelijk in 1883 en 188* ingeschreven, en groot IM en 441 bouws. werd een deel
bij akten van 15 Augustus 1888 teruggenomen, zoodat van die perci clen nog slechts in de eripacht begrepen bleven 100 en 42l> bouws
Verder werd in zijn geheel terugg.nom 11 het. in I88i aanvaarde perceel Pasir ü e d e h , groot 540 bouws, en bij akte van 29 December 1888,
mede in zijn geheel, het in 1883 aanvaarde perceel Tjiodeng, groot 580 bouws
g) Hieronder, bij uitzondering, groi.den die iid"rtijd in himr waren afgestaan g e w e e s t , namelijk het perceel Blnrok (ter grootte van 15 bouws),
dat niet te rangschikken is onder de ondernemingen waarvan de huur in erlpacht is gtcQnverteerd,
omdat het eerst na a/loop van de huur in
erfpacht werd algeslaan.
h) Hieronder één pereeel, groot 9 bouws, in 1879 bij de onderneming Tlogo in ruil afgestaan tegen eene geü,ke oppervlakte der vroegere
huurgronden. De huur van Tlogo was in IM75 in erfi acht geconverteerd. Vermits de erfpacht der bedoelde 9 bouws afzonderlijk is ingeschreven,
telt deze oppervlakte hier als een afzonderlijk perceel
•1 Thans is niet meer incdegerekend, al» b 1 aUte van 30 November 1888 ten name van het Gouvernement teruggenomen, het in 1878 a a n 
vaarde perceel Poesoeugsari, groot p. m. 173 bouws.
h) W e g e n s gerechtelijke invordering van achterstallige pachtpenningen werd het in 1877 aanvaarde perceel Kalisadang, groot 170 bouwi,
op 3 Novemher 1888 publiek verkocht, en het Gouvernement kooper daarvan. Aangezien het niet voor wedeiuitgifte bestemd i s . wordt het
thans niet meer medegeteld.
0 Dit laatste is ook het geval met het op 30 Juni 1888 executoriaal verkochte (en door den lande teruggekochte; perceel Wagirkoppo. groot
200 b o u w s . waarvan de erfpacht van 1878 dagteekende.
<n) Bij akte van 29 December 1888 werd het terceel Kcbo, groot p.m 312 b o u w s , ingeschreven in 1880, in der minne teruggenomen.
«) Het in het verslag van 1885 (blz. 8 0 , noot k) bedieldc perceel Soembeimanis (lees: Soembermangis) is reeds voor de werkelijke grootte
van 175 bouws medegeteld (Indisch besluit dd 11 Januari 1884 n". 8), ofschoon het nog altijd voor 108 bouws te boek staat, daar de belanghebbendon tot dusver verzuimden het overeenkomstig de nieuwe uitgestrektheid te doen inschrijven
o) In elk der hierbedoelde jaren werd het volgend aantal pereeelen ingeschreven (na aftrekking van die , welke sedert door het Gouverne
ment zijn teruggenomen):
n 1873
109 544 bouws.
350 bouws.
bouws
Per transport 396 perc., groot
1 Iperc., groot
17
2;< 440
„ 1874
0 070
in 1882
92
„
„
11
23 707
„ 1875
40
11 720
11 1883
79
„
„
42
18 070
„ 1876
10 181
„ 1884
80
„
20 502
42
10 979
„ 1885
104
„
„
,. 1877
11 230
„ 1878
11 749
51
11 1886
63
„
^
19414
„ 1879
55
16 170
„ 1887
69
„
11
„ 1880
65
16928
83
25 391
„ 1881
11
Te zamen 883
238513
Transportceren 396
109 544
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Koloniaal verslag van 1889.
Onder iie ia hut Voorafgaand overzicht bedoelde perceelen,
die bij bet einde viu 1888 als in erfpacht bezeten te boek
stonden, zijn er 10 begrepen (4 in de Preanger Regent-

Bcimpp'n , 9 in Samarauij, 1 Pasoeroean, 2 in Kudoe en
I in Kediri), ten opzichte van welke in dat jaar werd
beslist, dat zij geheel ol'gedeeltelijk door bet Gouvernement
zouden worden teruggenomen , waartoe echter door verschillende omstandigheden op uit. 1888 nog niet had kunnen worden overgegaan. Bovendien bewilligde de Regeering in 1888
in de verzochte terugneming van het perceel Tegalpadoeng
in de Preanger Regentschappen , doch de ondernemers, die
niet genegen waren den achterstalligen canon tot en met
bet volle jaar waarin de terugneming zou plaats hebben ,
t e voldoen, hebben van de vergunning geen gebruik gemaakt.
Echter hebben zij zich fan Eet perceel ontdaan door dit te
doen overschrijven ten name van een niet gegoeden inlander
Tot exeeiitorialen verkoop wegens wanbetaling van de
verschuldigde pacbtpenningën besloot de Indische Regeering
in 1888 ten aanzien van de perceelen Kalinanang en
Bengsri in Kediri, en Proepoeg in Tagal. Alleen de verkoop van laatstgemeld perceel vond nog vóór het einde
van bet jaar plaats; daarbij deed zich een gegadigde o p ,
aan wien bet voor f 11 werd toegewezen.
Van het bij de uitgifte gestelde verbod dat op de gronden
geen kofïie zou mogen worden geteeld, werd in 1888
ontheffing verleend ten behoeve van 9 ondernemingen,
allen in de Preanger Regentschappen, en wel te zamen
voor 15 perceelen, die deels met kina beplant, deels
n o g niet in ontginning waren. Het waren de perceelen
Baketiperak (of tioenoeng Waringin) en Tjibaboeng I en
II in het district Bandjaran, Tjikapoendoeng I en 11
(met Tjiseroewa), Panglipoer Galih en Goenoeng Kasoer
I en II in het district Oedjoeng Broeng Wetan , zeomede
Tjikorai, Tjigentoer I en I I , Ivinalaija I en II en Djajaaana in bet «ii^trict Datoewangi.
Blijkens bet vorig verslag (blz. 94) was reeds sedert de
eerste maanden van 1887 bij het toezeggen of het afstaan
van erfpuchtsgronden, in afwachting van eene beslissing
omtrent de aan te nemen mildere beginselen bij de taxatie
van de te bedingen erl'pjchtsoin, de canon slechts voor
loopig (als maxi in urn) bepaald , onder voorbehoud van
latere vermindering. Nadat die beginselen gesanctionueerd
waren en daarvan bij eene circulaire van 19 November 18S7
door den directeur van binnenlandsch bestuur aan de residenten was mededeeling g e d a a n , zijn achtereenvolgens
door ben voorstellen ingediend tot herziening van de voorl o o p t vastgestelde pachtsommen. Wat de in 1887 en 1888
aanvaarde perceelen betreft, heeft dit ten gevolge gehad
dat voor 43 van de 44 perceeleD , in 1887 aanvaard tegen
een voorloopig vastgeatelden canon ' ) , het b e l r a g na de
inschrijving is verlaagd (voor het andere perceel — trouwens
s l e e t s 15 I ouws groot — was nog geen herziening aangevraagd) , en dat van de in 1888 aanvaarde 36 perceelen
het bij de toezegging voorloopig bepaalde canoncijfer werd
herzien vtor 3b perceelen, en wel voor 25 bij het afstaan
van de gronden en voor de 10 overige perceelen bij latere
speciale beschikkingen (ten aanzien van 4 perceelen vóór-en
ten aanzien van G nadat de inschrijving had plaats gehad).
Slechts één de<- in 1888 aanvaarde perceelen was tegen
een definitief vastgestelden canon afgestaan. Uit onderstaande
opgaaf kan blijken dat de verlaging zeer uiteenloopende
was.
Het bedrag (per jaar en per bouw) werd namelijk
verlaagd (verg. de reeds aangehaalde bijlage O ) :
1001

i perc. van f G.30 tot f 2.50
1
fi.oo
2.50
ii
6.00
1
2.00
M
3
5,00 i i
3.00
ii
5.00
3
2.00
n
a
5,00
2,25
n
5,00
2,00
i
ii
5.00
3
1,50
tt
5,00
1.00
4,00
2,50
4
n
ii
4,00 i i
2,00
7
*i
tt
4.00
1.50
6
ii
ii
4,00 i i
1
1.00
ii
3,75 i i
2,25
1
ii
•i

«

.,

*

n

„

„
„

voor 1 perc. v a n f 3 , 7 5
3.50
1
ii
ii
3,50
ii
1 ii
o
3,00
ii
n
ii
3,00
ii
ii
n II
2
3,00
ii
ii
2,50
1
ii
ii
ii
2,50
1
ii
ii
ii
2,00
12
ii
ii
2,00
1
ii
ii
ii
1.50
3
n
ii
ii
1,50
1
ii
ii
ii
1,00
1
ii
ii

„

tot f 2.00
1,50
n
1,00
ii
2 00
n
1,50
n
1.00
200
n
0.50
i»
1.00
n
0,50
n
1,00
ii
0,75
ii
0,50
ii

„

') Volgens liet vori;.' verslag zou zulks met 46 perceelen het geval zijn geweest Dit blijkt echter niet geheel juist, daar voor 2
perceelen de canon reeds bij het besluit waarbü de gronden werden
afgestaan (dus vóór de inschrijving) op een lager bedrag was bepaald geworden.

[Nederl. (Ooat-) Indië.]

Over de vraag of tot eenigen maatregel ware over te
gaan ten aanzien van den canon voor die perceelen op
J a v a , waarvoor reeds erfpachtsovereenkomsten waren gesloten vóórdat de Regeering er toe overging om in ' t a l gemeen een lageren canon t e e i s c h e n , U in Augustu 3 1889
dezerzijds opnieuw in overleg getreden met het Indisch
Bestuur.
In 1888 was ter zake van in erfpacht uitgegeven
woeste gronden canon verschuldigd over de in 1882
en vroeger aanvaarde perceelen, ten getale van 4 8 7 , —
(het na afloop van de huur in erfpacht afgestane perceel
Blorok in Samarang niet medegerekend) — en wel tot
een bedrag van f 611 951,43'. Voor alle in erfpacht bezeten perceelen (daaronder dus het reeds genoemde gewezen
buurland Blorok, en de overige in de volgende rubriek
bedoelde gewezen buurlanden waarvan de huur in erfpacht is geconverteerd), was in 1888 aan pachtsom
verschuldigd f 779 220,63* , waarvan op bet einde des
jaars nog f 066 710,40* onaangezuiverd was De achterstand aan canon over de jaren vóór 18S8 bedroeg op
31 December 1888: over 1883 f 3 1 6 , 1 5 , over 1884
f4471,22, over 1885 f 19 887,97*, over 18 6 1 2 3 953,08
en over 1887 f 3 5 587,96. Bovendien bleef over die jaren
nog te betalen aan hoofdgel i (met 1 Januari 1-88 afgeschaft) *) respectievelijk f 228,89, f 153,44* , f 3 9 0 , f 385
en f 1365. Vuor de invordering van bet achterstallige,
zoo aan hoofdgeld als aan canon , werd zooveel mogelijk
gezorgd.
Ten aanzien van het in overweging genomen denkbeeld
(zie vorig verslag blz. 94) o m , in den geest van het daaromtrent voor de buiteubezittingen bepaalde (Indisch Staatsblad
1886 n°. 39), ook voor onder Java en Ma Jura ressorteerende
kleine eilanden, zoo die in hun geheel in erf pacht worden
gewenschtf de verplichting tot indiening van kaart en
meetbrief op te heffen, is nog geen beslissing genomen.

Blijkens de Javasche Courant van 4December 1888 werd
door de Begeering aan den meest/ iedende in erlpacht aangeboden het in 't vorig verslag (blz. 95) bedelde perceel
Soember Remis C, groot 104"°/ 500 bouw* en gelegen in
bet district Toeren der afdeeling Mttlang (residentie Pasoeroean) Bij de opening der insehrijvings bjeften op 8 April
1889 bleek één biljet ongeldig en werd bij de drie andere
als canon geboden respectievelijk f 15,33, f 15 en f 7,06
per bouw 's jaars. Bij gouvernementsbesluit dd. 9 Mei
1889
10 werd het perceel toegewezen legen eers'genoemde pachtsom.
Voor een deel van bet vroeger onder de particuliere
landen gerekende complex gronden , bekend onder den naam
van Kalii.jamat, gelegen in de residentie J a p a n en toebehoorende aan den in 1879 desolaat verklaarden boedel
van den toenmaligen bezitter raden adipati ario T.IIT OSOMO,
was reeds in 1881 (gouvernements esluit dd. 3 Haart 1881
n°. 27) aan de erfgenamen in dien boedel reent van erfpacht
toegezegd, onder voorwaarde dat zij afstand delen vnn de
buiten de erfpacht vallende gedeelte'! (dessa'8, begraafplaatsen en onbebouwde gronden). Zoolang echter niet
was uitgemaakt of de wees- en boedelkamer t e Samarang,
als beheerderesse van den boedel, dan wel de erfgenamen
tot het aangaan van de bewuste schikking gerechtigd waren,
bleef de onzekere rechtstoestand van K i l i ' j a m a t voortduren (verg. het ver-dag van 1883 blz. 191). Sedert werden
evenwel bij rechterlijk gewijlde aan de bedoelde erfgenamen hunne aanspraken op Kalinjatnat, als behoorende
tot den desolaten boedel van hunnen erflater, ontzegd,
in verband waarmede de Indische Regeering, met wijziging
van haar hesluit van 3 Maart 1881 , bij dat van 15 S e p tember 1886 n°. 2/c de bewuste schikking aan de weesen boedelkainer aanbood, onder voorbehoud dat dit college,
alvorens de schikking aan te nemen, daartoe de noodige
rechterlijke machtiging zou verkregen hebben. Dientenge-

s
) Zie het in "t vorig verslag (hlz. 94) besproken Koninklijk
besluit dd. 5 Maart 1888 n». 16 .Indisch Staatsblad n°. 78). Als een
uitvloeisel daarvan
is l>i) ordonnantie van 16 September 1H88 (Indisch
Staatsblad n". l.r>2) ingetrokken het voorschrift van Indisch Staatsblad 1875 n°. t!'J7, krachtens hetwelk op erlparhteis de verplichting
rustte tot indiening op 30 Juni en 31 December van elk jaar van
een nominatieven staat der op hunne perceelen gevestigde „ werkbare " mannen.

Bijlage. C.
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volge is OP d m bovenvermelden voet eene regeling ler zaken
van Külinjiimitt tusschen de Regeering en de wees- en
boedelkamer tot stand gekomen bij notarieele akte dd 3
November 1887, waarvan, nadat intusseheu voor de in
erfpacht afgestane gedeelten van Kalinjamat — te zamen
(in drie pereeelen) groot 1157"/ l 0 0 bouws — de vereischte
meetbrieven waren ingediend, uanteekening is gehouden
bij gouvernementsbeslu.it dd. 22 April 1889 ii°. 2 2 , bij
welk besluit de resident van Japara tevens werd gemachtigd om het erfpachtsrecht ten name van de wees- en
boedelkamer te Samarang «Is beheerderesse voornoemd in
de openbare registers te doen inschrijven. Bij de afsluiting
in India van de mededeel!ngra voor dit hoofdstuk had de
inschrijving nog niet plaats gehad.
Vervanging van huur door erfpacht.
Voor de drie tot
dusver in huur bezeten pereeelen in S a m a r a n g , waarvoor de Indische Begeering in 1887 (verg. vorig verslag
blz. 95) erfpacht had toegezegd, te rekenen van 30 Mei
1887, werd dit recht den 18den September 1888 ingeschreven , nadat bij gouvernementsbesluit dd. 1 Augustus 1888
n°. 17 voor de twee pereeelen (te zamen ruim 63 bouws), bestemd ter uitbreiding van de koffieonderneming G e t a s , en
voor het derde perceel (groot bijna 104 bouws;, bestemd
ter uitbreiding van de koffieonderneming Blanten Selerang,
de voorloopt op een maximum van respectievelijk f 4,55
en f 4 , 1 5 bepaalde canon was teruggebracht tot respectievelijk f 2.25 en f 2,05 per bouw 'sjaars.
De uitgestrektheid in erfpacht bezeten vroegere huurgronden, op het einde van 1887 bedragen hebbende 42185 bouws,
ingeschreven als 87 pereeelen, beliep dus op 31 December
1888 42 352 bouws, te zamen uitmakende 90 pereeelen.
Voor die pereeelen was, volgens de thans uit Indië ontvangen opgaven, aan jaarlijksche pachtsom verschuldigd
f 167 269,20 ')• Hoeveel van dit bedrag, zoome Ie van het
verschuldigde over 1887 en vorige j a r e n , bij het einde van
1888 was afbetaald, is niet afzonderlijk opgegeven, maar
begrepen in de gelijksoortige opgaven betreffende d e i n d e
voorgaande rubriek behandelde categorie van erfpachtsgronden.
Verhuur van grond. Door de conversie in erfpacht, van
de bovenvermelde drie pereeelen, bekend onder de namen
Blimbing, Tjoempling en Djeiokahwaroeng-Ploewang,
welke als huurgronder. voor één perceel telden, ter grootte
van 209 bouws, bedroeg het aantal der op 31 December
1888 nog in huur bezeten pereeelen slechts 12, met eene
totale uitgestrektheid van 6227 bouws.
Nieuwe aanvragen om grond in huur te mogen ontvangen, kwamen in 1888 niet voor.
Aan Duoraom was over 1888 verschuldigd f 24 306,16.
Behalve de .nierb.-doel Ie pereeelen worden bovendien nog
ten bate van 's lands kas verhuurd eenige bouwvelden in
Bantam, de gronden behoord hebbende tot het voormalig
landbouw-etablissement in Krawang (beide aan inlanders)
en twee stukken grond te Soerabaija. Voor deze verhuringen,
die op korten termijn geschieden, was over 1888 bedongen
f 1192,75.
Op genoemde bedragen werd in het dienstjaar 1888
f 72*5,16 afbetaald.
Verkoop van grond. De gezamenlijke oppervlakte van
de kleine stukkeu grond , die voor woonerven en mjverheidsimiehtingeo in den loop van 1888 aan particulieren in eigendom werden afgestaan, bedroeg 915125 M J . (ongeveer 129
bouws). Het volgend overzicht bevat dienaangaande g e westelijke opgaven.

•) Volgens eene opgaaf van 1885 (zin het verslag van dat jaar
blz. 82) w a s voor al de g e w e z e n haurgronden, waarvoor tut uit.
1884 de huur in erfpacht w a s geconverteerd, aan canon jaarlijks
verschuldigd f 187 426,85 In de vier latere jaren (1885 t/m 1888)
zyn nog enkele kuurpereeeh n geconverteerd, terwyi slechts één
geconverteerd perceel aan den lande is teruggekeerd. D a t desniettemin voor uit. 1888 een lager totaal bedrag aan canon wordt
o p g e g e v e n , is niet wel te verklaren. Voorshands echter moet toelichting ter zake achterwege blijven.
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Uitgestrektheid
(in M*)

G E W E S T KN.

O.NDKHSIIAND.S VEItKOCIlT
TAXATIEPKIJS.

Bedongen
koopsom.

TliOE.N

Hautain

1 238
53 524
«4 117
05 428
40 K M
7 500
08 200
3 755
11 450
139313
42 352
38 050

Batavia
1're-inger Regentschappen.
Cheril'on
Tugal
Pekalongan
Samaning'
.Tnpara
Rembang
Soerabaija
Pasocroean
Probolinggo
Bezoeki
Bunjoemas
Buffelen
Kadoe
Madioen
Kediri
Madura . . .

.mmA^j.

.

.

.
.

f'
10
5
3
5
20

17
7
2

IS Ni
83
37
0
85
53
85

002
027
840
085
800
820

2
3
1
2
6
5

902 325

f

50,02
533.79
083.77
081.01»
844.(195
410.50
U I 52*
453 09
540 55
799.57
000,05
293.13»
492.G5
413.50
732.41
245,30
994.25
000.95
439.22»

96 810.22'

P U B L I E K VKRKOCIIT BIJ OPBOD

(Indisch Staatsblad 1870 n». 117).
Batavia

12 80(1

Te zamen

015 125

Uitgift,'' van grond met recht va, opstal.
staatje bevat een gewestelijk overzicht van de
der gedurende i^88 met recht van opatal
of korter uitgegeven gronden en van de
daarvoor| in eens af, verschuldigd waren.

Bantam
Batavia
Preanger Regentschappen
ïagal
,
Samarang
Jl
Soerabaija.
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki. .
Madioen
Kediri .
Madura. .

/)

Te zamen

Hieronder

98 810.22 s

f

Het volgende
uitgestrektheid
voor 30 jaren
betalingen die

Uitgestrektheid (in MS).

Gewesten.

u)

2 000.00

Bedongen
betaling
( v or ééns).

10 434
170
49 250
22 218
267
12 242
3 030
93 (','17
12 820
550 368
2 460
13 210
20 690

f

796 868

f 13013,49

79.31
128.00
920.06 5
415.635
13.35
12'J,74
75,75
3 689 08
40.01
0 023 38
30.90
573..12 5
281.545

3 761 M 5 . voor vijf en 5 122 M 2 . voor vijftien jaren.

D

n

15 730

„

c)

M

6 273

„

twintig jaren.

d)

ii

G 110

,,

vijf. 205 M J . voor tien en 4 022
voor twintig jaren.

e)

„

4 800

„

vijf en 7960 M 2 . voor zeven jaren.

ii

3 551

„

tien jaren.

/)

„

jaren

M'.

Uitgifte van grond in bruikleen. Owr een in beginsel
aangenomen plan o m , bij wijze van proef, voor oi.ver
mogende Europeanen en met dezeu gelijk^estelJen kleine
pereeelen domeingrond beschikbaar te stellen , geschikt
voor het drijvsn van land- of tuinbouw, zie men het aangeteekende op blz. 45 hiervóór.
Beschikking d or het Gouvernement over grond in het
bezit van derden. In de residentie Bantam had zoodanige
beschikking plaats voor het maken van eene buisleiding uit
de rivier Tjipaseh naar Anjer Kidoel, en voor de verbreeding
van den weg tusschen de afdeelingshoofdplaatsen Pandeglang en Menes. Aan de rechthebbenden werd als schadeloosstelling uitgekeerd respectievelijk f44,85 en f474,13*.
In de Preanger Regentschappen werden ten behoeve van
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den aanlag ran den spoorweg Tjitjalengk i-G.iroet eenige
gronden onteigend, w u m m do >r daartoe benoemde oom*
mlMJftn do uit to keuren schadeloosstellingen worden bepaald.
In Tagal had onteigening van grond plaats voor hel
verbeteren van den waterafvoer uit de Bibakan-rivier in

de afdeeling Brebes, waarvoor f5260,75 betaald war I, on

voor bersttu van de door e^ne aardstortin^ gestremde com
municatie tUMchM de onderdistrieteii Saiftm e.i Sindangheu!a, waarvoor f0,10 |ier M5. werd uitgekeerd.
In Bamarang werden gronden onteigend ten behoeve
van de waterwerken in Demak.
Iu Bembeng werd voor het maken van eene bootdleiiling
uit di> kali Kêning en het verbeteren der Ijevl-.eiiny van de
districten Djatirogo
en Singgsban beschikt over 269789en
5

154 1*8

M . grond, ti'gen eene schadevergoeding van

respectievelijk f 1 40(5.915 e „ f796,91».
In Kadoe werd over eenig terrein , dat tot het commu
naal bezit behoorde, beschikt ten behoeve van het depar
tement van oorlog, tegen betaling van f GD
Eindelijk werden in Madioeu voor de verlegging van
den weg Tjarooban-Moeoing en voor liet vermoeden van
dien tiMecbêo de batte Bubalan en het djatibosch ■•' PO
gronden onteigend , welke respectievelijk met f 088 en
f 48 betaald werden.
Tij lelijke beschikking over de bouwgronden der bev< lking
had slechts plaat; ten behoeve van de g"U erneuM masuikercultuur op ien voet der daarvoor vastgestelde rejrelingen.

[Nederl. (Oost-) Indië.]

eenige regelen te stellen, welke regelen inhoofdmakeene
navolging zijn van die in 1885 (Indisch Staatsblad n°. 45)
voor ile residentie Lampongaebc Districten uitgevaardigd.

De elders La de buitenbozittino;en bestaande verhuurordon*
nantiCn. namelijk die van 1877 voor de IfinahaSM (resi
dentie Menado) en die van 1880 Toor de residentie Amboina,
hebben io de praktijk nog weinig toepassing gevonden.
In de Lampongssha Distrieten beschikken twee Barones»
sclie ondernemingen over van da bevolking gehuurde gron
den (verg. vorig verslag blz. 228).
Ontginning door inlanders tan domeingrond. Voor het tot
de residentie Oostkust van Sumatra be norende eiland
lisngkalis werd dit onderwerp geregeld bij ordonnantie
van 7 Maart 1889 (Indisch Staatsblad n°. 63).

§ 2. Bnitcnhrzittingen.

Uit/ifte van grond in erfpacht. Bij ordonnantie van
16 September 1888 (Indisch Staatsblad n° I-V2) zijn de
voor ue Buitetibezittingen ') bestaande erfpachsverordcningen suodanig gewijzigd, dat 1°. daaruit is vervallen
de verplichting van den erfpachter tot betaling van hoofd
geld >oor de op zijne perreelen gevestigde » werkbare"
mannen, in verband waarmede tevens is ingetrokken de
ordonnantie van 2 Octobar 1876 (Indiseh 8tsatn >lad n° 249),
waarbij bet indienen van halfjaarlijkse!.e DOminatiove op
gaven van hun aantal was voorgeschreven; V°. de termijn
van vrijstelling der verponding is verlengd van 5 tot 10
jaren, en 3°. bet bedrag van de jaarlHksche erfpachtsom
per bouw op hoogstens f 1 is gesteld. De laatste bepaling
geldt alleen voor de na de uitvaardiging der ordonnantie

Verhuring MM grond door inlanders aan aiel-lnlanders.
Vermits liij particulieren de lu>t scheen te ontwaken om
in de gouTerueineutslanden der residentie Zui er- en Oo«terafdeeling van Borneo op van de bevolking te huren
gronden de tabakscultuur te beproeven, g i y ne iudiacbe
Re^eering er toe o er on by ordonnantie van 28 December
1888 (Indisch Staatsblad n°. 198) ter zake ww\ betve hu
ren d;<or inlanders aan niet-inlanden van gronden aldaar

i*. en 2". gerekend werd te zijn ingegaan met 1 Januari 1888.
Dat tot dusver de particuliere landbouw nijverheid op
erfpachtsgr 'den in de huiteubpzittingen nog van weinig
omvang is ") doet onder-taande opgaaf zien , volgens welke
g durende het vnftit niarig tijdvak 1873 t/m 18*7 in 't gehord
niet meer dan ö4 erfpau'htsjierceelen waren ingeschreven,
welk getal gedurende het jaar 1888 slee ts met 1 (ter
grootte van 3(51 t ouws) vermeerder e (verg. bijlade ü).

afgestaan wordende peroeeien; terwijl het bepaalde sub

ïsïa/is;;.

Totalen
over de jaren
1873/1887.

1883,1887.

ISÏ8/1888.

In 'Ie opgegeven
10 jaren te
zam n

1--S.

G E W E S T E N .
Aantal
par

Aantal
bouws.

ceelen
Padangsche
landeü
Suroa- '
ra s f p a j a i l jrs C ] l e

Beneden—

Aantal
bouwa.
o)

77

4

549

ii

5

4 238

9

5 370

a

1

771

11

\ Tapanoli
i) 1

ii

Sumatra's Oostkust

ii

516

1

*i

ii

9

7 550

14

4

896

ii

12

5 982

25

ii

Amboina
. . .

14519

505

52
3515

»
17

Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.
a)

620

528

,i

Menado

Aantal
bouws
a)

ii

1

Celebcs en onderhoorigheden .

Totaal

Aantal
per
reelen.

1

Bovenlan-

- ■

BT

Aantal
percovlcn.

3 072

Aantal
perceelen.

Aantal
bouws.

•)

Aantal
ceelen.

301

Aantal
bouwa.
o)

987

16

10113

16

10 113

1

771

1

771

1

528

1

528

3

568

3

568

23

10071

23

10 071

4

890

4

896

23 573

301

23 934

a) De uitgestrektheid van elk perceel is afge oöd tot volle bouws.
I) De erfpachter van dit perceel diende in 1*88 een verzoek in om een gedeelte daarvan aan het Gouvernement to mogen teruggeven, welk
verzoek tijdens de afsluiting der Indische mededeeliugcn voor dit hoofdstuk uog in behandeling was.

In Januari jl. is er door de Iudische Regeering in be
willigd om van een der perceelen in de residentie Menado
i) Slechts voor de Westerafdeeling van Borneo, voor Timor en
onderhonrigheden en voor Bali en Lombok zijn tot nog toe geen
eripaclitsverordeningen afgevaardigd. Hoewel het gouverncmentsgebird in deze drie gewesten uctrckkWnk zeer gering is, wordt
echter het denkbeeld overwogen om ook d:i:ir ordomiautiën op de
uitgifte in erfpacht van woeate gronden in werking te doen treden.
i) Blijkens een onder dagteekening van 13 Juli jl. ontvangen
bericht was toer. in Indië de vraag aanhangig gemaakt welke mid
delen zoaden kunnen worden aangewend om de aandacht der parti-

(Naëau, ter grootte van ruim 310 bouws) het erfpachtsrecht terug te ontvangen, mits vooraf de op het perceel
rustende hypotheek ware afgelost.

euliere nijverheid in meerdere mate op de gouvernementsgronden
ilcr biiitenbe/.iltingen te vestigen. Het lag in de bedoeling om bij de
bc handeling dezer aangelegenheid in de eerste plaats te overwegen
wat nog, na hetgeen reeds in de laatste jaren te dezen opzichte
werd verricht, gedaan zou kunnen worden om de formaliteiten,
waarmede de uitgilte van gronden in die gewesten thans nog ge
paard gaat, te vereenvoudigen.

[ë. 2.]
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Van i!e bovenbedoelde 55 erfpachlspcrceelen waren er
in 't geheel 13, te znmen uitmaken Ie p in. 831 bouws,
aanvaard onder dn werking der ordonnantie van 11 Februari
188Ü (Indisch Staatsblad n°. 39), zoodut daarvoor de pacht
som niet reeds aanstonds Ingaat, maar eerst van het 6 !e
jaar af versclml llgd is. Ter zake van de overige 42 perceelen was over 1888 aan canon (a f 1 per houw) o;i te
brengen f23 (198.68, als: ter .Sumatras Westkust f 11 130,50,
ter Sumatra's Oostkust f 528,12, in Celehes en ot derho< righfden f 5(57,89, in Menado f 9976,48 en in Ami'oii a
f 89.>,69. Bij het einde des jaars was nog slechts f 9268,61'
in 's lands kas gestort. Over de jaren 1885, 1880 en
18S7 Ideef voor de residentie Menado aan pachtsom
uog verschuldigd respectievelijk t 1430,74, f2517.66' en
f 3355,45.
H> t eenige in 188> aanvaarde ]>erce,el was een van de
4 , welke hlijkens liet vorig ver.-lag (bis. 97) ter Sumatra's
Westkust waren aangevraagd. Met betrekking tot de 3
andere perceelen \erleende de Indische Rege-ring uitstel
voor de aanvaarding, terwijl bovendien vo r 1 daarvan
(dat in de resilentie Tapanoli), na eene hernieuw e schat
ting, de jaarlijksche canon per houw van f 1 teruggebracht
werd tot f 0.5U.
Een door een inlander aangevraagd perceel, groot 115
bouws, in do afdeeling Priaman (Padangscha Benedenlanden) moest worden geweigerd, omdat de bevolking van
de in het perceel geënelaveerde ontgonnen stukken grond
geen afstand wilde doen, en de gronde:: overigens voor
de uitbreiding van den inlands hen landbouw be.chikbaar
moesten blijven (Indisch betlnit dd. 12 Januari 188J
n' 31).
Daaientegen werd — voor zoowel reeds Lier te lande
gebleken is — in de e-rste maanden van 1889 door de
Indische Begeering bewilligd in de gevraagde nitgfte in
erfpacht: van p. m. 150 bouws in bet district Quegoeder
Padangsehe Bovenlanden (gouvernement Sutnatra's West
kust): van ruim 80 w/5,<, bouws in het district Ngalam der
afdeeling Beloeaui (reshlentie Benkoelen); van 223 5 ""/709e
bouws op het eiland Bengkslis (residentie Oostkust van
Bumatra); van p m. 7500 en ruim 10J • 0,/7(,,s bouws in
de districten BH angan (afdeeling Amoentüai) en Marta oen
(afdeeling Martapoeru) der residentie Zuider- en Ourternfdeeüng van Borneo, en van ruim 86 , T 4 /„ 0 bouws in het
district Kakaakaasen der residentie Menado, een en ander
tegen een jaarlijkschen canon van f 1,00, f 0.75, f 0,50,
f 0,25, f 0,25 en f 1,00 per bouw.
Met de twee i.aamlooze vennootschappen , die zich hier
te lande hebben gevormd voor de aanvaarding van de aan
één of meer harer oprichters in urtucht gestekte concessies
voor de exploitatie van Dostenen aan de Dawaa en aan
de ToengkaJ-rivier in de residentie Palam ban , met ge
lijktijdige uitgifte in erfpacht van een deel der in concessie,
afgestane terreinen (Indische besluiten dd. 25 Februari
1887 ),<>. 6/c en 2 September 1880 i.°. 13) zijn nog geen
concessiecontracten gesloteu
terwijl ook evenmin nog
gron den in erfpacht door een dezer vennootschappen (de
Palein ang-maat-chappij en de Toengkal Sumatrii-Tahakmaa'.-chappij) zijn aanvaard. •) Voor de door de Palembang-maat schappij beoogde concessie waren echter , volgens
berichten van Mei j l . , meetbrieven ingediend.
Verschillende erfpachtsaanvragen , en daaronder mede
voor groote uitgestrekt beden , waren, bij de afsluiting in
Indië van dit gedeelte van het verslag, nog in behande
ling: zoo bijv eene aanvraag voor 10 O(H) en eene voor
20 000 houw- in de afdeeling A.moenthai (Zuider euOosterafeeling van Borneo), eene aanvraag veor 10 000 bouws
in de marga Masoedji der afiieebng Otran,
K mtnering
Ilir en Bli ah (residentie Paiembang) ! ) , drie aanvragen
voor gronden in de Minahassa (residentie Menado), deels

') Met de overdracht op laatstgenoemde Maatschappij van de
rechten van den oorspronkelijken aanvrager vcrd door de Indische
Regi-criiig genoeeen genomen bij besluit ild. 4 Januari 1889 n°. 32.
Bedoelde M luischapoij is in 1888 Hl ' l ( l l l l l l>ll<l spsilkitlt (ikl
hare by Koninklijk besluit dd. 29 Novimber 1888 11». 29 goedge
keurde statuten in de Staatscourant van 26 Januari 1889).
■J Deze is vermoedelijk dezelfde aanvraag als die betreffende een
terrein nabij de Gadjamati-rivier in 't vorig verslag (blz. 97) bedoeld.

tot uitbreiding van reeds bestaande ondernemingen, eene
aanvraag voor 50 000 bouws op Ceram (resilentie Amb 'ina) en eene aanvraag betrekking bobbende tot bet geheele eiland Boeroe (in dezelfde resilentie), uitgezonderd
dia gedeelten waarop door de inlandsche bevolking rechten
Worden uitgeoefend. Overigens zijn door een cp daij.n (resi
dentie Ternate) gevestigden Bngelschman onlangs grooteter*
reinen op en by de Ohi-eilanden (in datzelfde gewest) in erf
pacht gevraagd, namelijk het gebeele eilauj Bissa^OUOO
bouws op Obi Major, zoomede de oostwaarts van de Obi-groep
gelegen Santari- of Sambitanan-eilanden. Over het .stand
punt van regeeringswege aan te nemen lij bet beoordeelen van aanvragen om gronden in het Xe'Ierland eh
gedeelte van Nieuw-Guinee, meer bepaaldelijk in die
streken waar de sultan van Tidore feitelijk geen gezag
uitoefent, is oen overleg met het Indisch Beatuur aanhangig.
Aanleiding hiertoe is ontstaan door eene omvangrijk.' concess,e-aanvraag voor gronden op de zuidkust, in 1888
ingediend door een particulier te Sydney (Australië)
Het in vorige verslagen besproken rerzoek van eene
liandelsfirma te Batavia om , op de door baar vo rgedragen
bi,Z)iidere voorwaarden, ten behoeve van 1 ene algemeens
exploitatie der Kei-eilanden (residentieAmboina),d:eeilan
dengroep voor 75 jaren in erfpacht te erlangen, is slechts
ten eele voor inwilliging vatbaar bevonden. De Indische
Regeering is i.amelijk tot de slotsom gekomen dat het niet
aa ging om op gemelde eilanden gronden in erfpacht af te
staan anders dan met inachtneming van de ter zake voor de
residentie Amboina geldende regelen, terwijl een gouverreineutstitel voor do terreinen , die de firma t 1 To-al of in
de nabijheid daarvan feitelijk ree Is in gebruik bad voor
woonhuizen, emplacementen enfabri km, slechts zou kun
nen verleend worden door uitgifte in eigendom of met recbt
van opstal Het in October 1886 aau de firma gei pend
uitziet.t op het verkrijgen van eene concessie vooi Ixwchexploitatie op gemelde eilanden (zie liet verslag YJ.;; 1887
blz. 76) is eene schrede vooraitgebracht door de vastaielling der voorwaarden voor zoodanige concessie, welke zich
over eene oppervlakte van 30 000 bouwa zal kunnen uit
strekken. Het vo, rbeboud is echter gemaakt dat de be
volking vooraf in ue gelegenheid moet worden gesteld van
de concessievoorwaarden , voor zo iveel 1 aan ij hare belan
gen betrokken zijn, kennis te nemen, en dat bet concessiecontract eerst gesloten kan worden nadatdi bevolking
in wier gehied de bosscben gelegen zijn ten overstaan van
het Bnropeesch bestuur verklaard zal hebben met eene
regeling op dien voet genoegen te nemen.
Door deze concessie, welke (1e B j rin bereid ia voor
twintig jaren te verleenen tegen een gedurende de eerste
iiegen jaren van f 500 tot f 4500 regelmatig opklimmenden
jaarlijkschen cijns en verder tegen een cijns van f ,".000
sjnars, zal de ondernemer, die zich tol dusver hal tevre
den te stellen met opki op van hout van de bevolking,
gelegenheid krijgen — onder de noodige benerkingen ter
waarb rging dat de rechten en belangen der bevolking
ongeschonden blijven — om de bosch-exploitatie in eigen
hand te nemen, mits dezelfde kaplconen betalende, bere
kend tegen f 10 per Ms. (het hout aan de stranden gele
verd) , welke de bevolking tot hiertoe genoot. Deze zal
niet verplicht zijn om goe leren in betaling of in voorschot
aan te nemen. De concessiev orwaarden zijn er verder
op ingericht om zooveel mogelijk te zorgen dat iedere negorij
de voordeden geniete die uit de exploitatie d r tot haar
gebied behoorende bosschen voortvloeien. Het concessiegebied is op het ree Is genoemde cijfr van 30 000 bouws
! epaald , als vertegenwoordigende dit cijfer de geschatte
boschoppervlakte van die radjaacha: pen op «ie zuidelijke
helft van Klein-Kei en op de noordelijke helft van GrootKei, waar, hlijkens bet vooraf van regeeringswege ii ge
steld plaatselijk onderzoek (zie vorig verslag blz. 19). de
plannen der tirma bij hoofden en bevolking de meeste
instemming vonden en de bevolking zelve nog het
minst aau exploitatie der bossch;m had gedaan. Voor
gebeele of gedeeltelijke overdracht der concessie aan
andereu wordt de vergunning van de:i (.ouver^eur(ïeneraal vereischt, en voor dergelijke overdracht komen
alleen in aanmerking Nederlanders of ingezetenen van
Nederland of Nederiandsch Indig, zooniede hier te lande
of in IndiS gevestigde vennootschappen van koophandel.
Overigens heeft de Indische R.'geering gemeend geen be-
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zwaar ie moeten maken tegen de kostelooze toekenniny,
tot wederopzeggens, van net recht om binnen de territoriale zee der Kei-eilanden Ie visschcn en te duiken naar
paarlscbelpen en andere letivoortbreugselen (tripang uitgezun lerd), mits de exploitatie ziel» niet uitstrekte tot
die ondiepe Keegedeelteu, waarvan do bevolking g e woon is party te t r e k k e n , nooh ook andere vaartuigen worden gebezigd dan die welke tot de kustvaart
gerechtigd zijn. Van een en ander is aan de adivssantc
kennis gegeven bij gouverneiiientsbesluit van 4 April 1889
n°. 2.
Verhuur ra.t grond. Alleen op Celebes zijn door het
Gouvernement gronden voor den landbouw aan particulieren verhuurd, en wel de in de nabijheid der hoofdplaats
gelegen, indertijd aan den lande vervallen, particuliere landerijen Laijang en T o t e k e , groot 47 bouws, die in 1805
bij openbare insci.njving voor een tijdvak van 99 jaren
zijn verhuurd.
Verkoop van gm&. Verkoop van kleine stukken domeingrond tuin particulieren bad in 183S in de volgende buitenbezittirgeu
plaat».
Uitgestrektheid
(in M=.)

G E W E 8 T E N.

Bedongen
koopprijs.

ONDEHSHANDS VKHKOCHT
TKUEX T A X A T I E L ' B I J S .

Lanipnngsche Districten.

.

.

.

Zui<|. r- en Oosterafd. van Bornco.

Celebei
Itenado

18 923
893
258
22 128
04 385
13 341
I 172
52 TM

1'

388,20
121.14
516,75
1 127,10
2 197,01
1413,19
404,58
807,51»

l'DBI.IKK VBKXOCHT JI1J OPIIOD

(Indisch Staatsblad 1870 n°.117).
3G13
Te

z a m e n . . . .

178 445

289 08
f

7 205,22'

In een voorstel om de roor Java en Madura geldende
bepalingen tot tegengang van bet onwettig bezit van
gouvernementsgrond door Europeanen en vreemde oosterlingen (Indisch Staatsblad 1801 n°. 45) van toepassing te
verklaren voor bet eiland B a n k a , heeft (!e Indische Re
geering gemeend niet te moeten treden , met het oog op
de belangen der gouvernements-tinexploitatie aldaar.

[Nederl. (Oost-) Indiö.]

worden verkregen , hebben zich aldaar reedt onderscheidene
gegadigden aangemeld en zijn ook reeds eenige contracten
gesloten. In November 1888 en April 1N89 heeft, de Indische Begeering den resident nog doen opmerken dat de
aan één persoon af te staue gronden dienen beperkt teworden tot een maximum van 10 000 bouws; dat als
huurders alleen kunnen worden toegelaten hetzij Ne ierlanders, hetzij ingezetenen van Nederland of Ne lerlandschIndiö, hutzij hier Ie lande of in IndiG gevestigde vennootschappen van koophandel, en eindelijk dat in de goed te
keuren contracten ook moet opgenomen zijn het beding
d it de h u u r d e r , tegen schadeloosstelling, verplicht is op
de gebuurde gronden zoowel mijnbouwkundige onderzoekingen als uiijnontginning toe te laten.
De laatstelijk in bet verslag van 1885 (blz. 85) besproken
aanvraag van twee ingezetenen van T e r n a t e , betredende
eene exploitatie van het tot het rijk ï i d o r e behoorende
eiland Waigeoe, waaromtrent zij ree Is in 1882 een voorloopig contract met het s.iltansbestuur halden gesloten,
is bij Indisch besluit dd. 2 Maart 1889 n°. 7 niet voor
inwilliging vatbaar verklaard. Het bleek namelijk dat de
aanvragers het onderling oneens waren geworden , zoodat
de een zich teruggetrokken h a d , terwijl de sultan van
Tidore zich ongenegen verklaarde de concessie aau den medeaanvrager alléén te vcrleenen. Deze medeaanvrager, het
hoofd der Arabieren te Ternate, die indertijd v a n d e n
sulfan hot recht verkregen heeft tot inzameling van getah
in het Tidor esch gedeelte van Halmaheira, moet namelijk
eenige jaren achtereen ge.i.eld artikel van daar hebben
uitgevoerd, /onder zich te hebben gekweten van de op
hem rustende verplichting om van iederen uitgevoerden
pikol getah pertja (gomelnstiek) ofgetan karet (caoutchouc)
•/..'keren cijns aan den sultan te betalen. De Arabier beweerde van de bevolking op Halmaheira stee Is enkel getah
tri an te hebben opgekocht, waarvoor geen cijns bedongen
was. Door deze teleurstelling was het vertrouwen des
sultans in bedoelden ondernemer ges-hokt.
Bcschikki'iy door het Gouverwment over gronden van
derden. De regelen voor de onteigening van gronden
ten behoeve van de stsatsspoorwegen op J a v a , vastgesteld bij Indisch besluit van 9 Octouer 1875n°. 16 (Bijblad
op bet Indisch Staatsblad n°. 3140), werden ook van loepas-ing verklaar,\ voor den in aanleg zijnden staatsspoorweg ter Bninatra's Westkust.
Ten behoeve van eene militaire versterking te Loeboe
Sikaping (Sumatra's Westkust) werd beschikt over gronden
van de inlands die bevolking, tegen eene schadeloosstelling van 1 15 124,95*.
V.

KADASTRALE EN ANDEHE OPNEMINGEN.

§ 1.
Landbouiccoacesslcs in inlanitekt staten. Drie concessies
betreffende afstand van gronden aan Europeauen door iu-

Kadaster.

De algemeene kadastreering op Java en Madura werd
in het afgeloopen jaar voortgezet in dezelfde vijf gewesten
de goedkeuring der Indische Regeering onderworpen. Op waar dit werk in 1887 onderhanden w a s , zijnde de resiéén daarvan werd die goedkeuring geweigerd, omdat dentifin Soerabaija , Preanger Regentschappen , Pasoeroean ,
daartoe geen formeel verzoek was ingediend en de ver- Probolinggo en'Kediri. Te gelijk vonden in laatstgenoemde
en samenstelling van bet
krijger >U-r gronden tok als weinig soliede bekend stond. vier gewesten ook de meting
!
Op eei.e andere, betrekking hebbende op gronden op het eigendomska laster plaats ) , waarmede men gereedkwam
eiland Hattam, werd bewilliging verleend bij gouverne- in de Pieanger Regentschappen, in Pasoeroean en in Promen'sbesluit dd. 16 Februari 1889 n°. 9 , terwijl de bolinggo. Verder weid in 1888 het eigendomskadaster volbekrachtiging van de derde concessie , welke gronden in tooid in Madioen . terwijl het onderhanden bleef, behalve
het landschap Indragiri betrof, nog wachtte op Benige in de residentie Madura (waar uien er iu Maart 1889 mede
gereed is gekomen) en in de genoemde residentie Kediri,
DOodig geachte wijzigingen in de aangeboden overeenkomst.
ook in J a p a r a , Hagelen en Kadoe, in welke laatste drie
Nadat van wege den sultan van Sambas (residentie
gewesten het bewuste werk eerst in 1887 was aangevat.
Westenfdeeling van Uorneo), door middel van de Javasche
De bewaring, bijhouding en benuttiging van het eigenCourant (zie het nummer van 13 Mei 1887), de aandacht
van landbouwondernemers was gevestigd op de iu zijn domskadaster is op de drie hoofdplaatsen van J a v a , bij de
aldaar bestaande bewaringskantoreu , opgedragen aan begebied beschikbare woeste gronden en tevens de voor
waarden waren bekend gemaakt waarop dergelijke (nader waarders van het kadaster, bijgestaan door Europeesche
op te meten) gronden , behoudens de goedkeuring van den en inlandsche ambteuaren naar behoefte. In Cheribon,
resident, tegen betaling van hoogstens f 1 per bouw T a g a l , Pekalongan , Madioen en Madura is daarvoor een
'sjaars ' ) , voor den tijd van 75 jaren in huur konden landmeter of adjunct-landmeter met enkele mantri's aangewezen , terwijl die taak in de Preanger Regentschappen,
Pasoeroean , Probolinggo en Kediri een onderdeel uitmaakt
') De pachtsom is gcUnrende
de 4eerste vier jaren achtereenJ
volgens sli chts voor ' , ' j , / j , \ en /t verschuldigd, zoodat zü
') In Soenibaya was dit eigendomskadastcr reeds voltooid; eveneens
eerst over het vijfde en de volgende jaren ten volle moet worden
in Batavia, Samarang, Pekalongan, Cheribon en Tagal.
opgebracht.

landaehe bestuurders in de residentie Riouw werden aan
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van den werkkring der aldaar bescheiden chefs der opmetingssecties. In al de genoemde gewesten (te t u i e n 15
in getal) worden, overeenkomstig het bepaalde bij Indisch
Staatsblad 1879 n° 164, de werkzaamheden van gouvernements-landmeter sedert langeren of korteren tij l uitgeoefend door de aldaar voor de opmaking of voor de bewaring en benuttiging van het kadaster geplaatste ambtenaren. Ook wordt gaandeweg in sleeds ruimeren kring
van de kadastrale kenmerken gebruik gemaakt in gerechtelijke akten betreffende onroerend goei. Te rekenen van
Uitgestrektheid
(in h e c taren) der
voor de
samenstelling
van net
kadaster
gemeten
gronden.

GEWESTKN
waar kadastrale opmetingcn
plaats h a d l e n
of w a a r het kadaster is
in gebruik gesteld.

Preanger-Kegent-J
schappen c). (Soekaboemi
Japara
Soerabaija
Pasoeroean

Aantal

in 1887

in 1888

gemetene. gemetene.

6 672

3 605

geheel

0 700

C880

idem

2 407

1794

idem

13 027

d) 0 894

idem

'/»
Hl
I

5 20*

3 1G5

idem

'!„
'/.
V*
V«
Hm

3213

idem

1 341

idem

Kadoe

457

1*77

3

Eediri

7 785

2 400

'/,

100

410

Bewaringskantoren .

van het

o)

81(

Madura

A a n t a l afgegeven
Uitgestrektheid
(in hectaren) der
gemeten
woeste
gronden.

perceclen.

5 249

.

1 Juni 1889 is zulks weder vojr een groot aantal nieuws
kadastrale afdo dingen voorgeschreven , en wel, behalve
voor nog eenigo kringen in de residentie» Preanger Regentschappen , Soerabai;a , Pasoeroean , Probolinggo , Kediri en Madura, voor 't eerst ook voor Benige kringen
der residentiüu Japara , Kadoe en Bagelen (Javascho Courant dd. 9 April 1889).
Omtrent de voornaam.-.^ in 1888 door het kadaster verrichte werkzaambeleu geeit de volgende staat een overzicht.

gemeten

Bagelen

Probolinggo
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I n k a a r t wenU g e bracht

van h e t

Tweede Kamer, KM

/4

geheel

meetbrieven.

H

zoogenaamde
landmeters
kennissen.
i)

500

40

36

541

*8

39

397
11

1112
3 840

8 563

3

U

21

extracten.

3
8
3

«)

ii

28

61

23

54

3
1

44

67

118

84

50

36

n

246
54
55
43

508

465

241

n

Soerabaija.

283

530

127

105

Tagal

.

105

87

Pekalongan

114

122

n

n

33

47

i-

11

Totalen over 1888

.

48 472

31 305

14 953

1850

2 226

„

„

1887

57 404

28 528

7 457

1 831

2 350

„

„

1880

49 404

39 953

3418

2 303

2 480

4
3 947,46
5 000,87
374,00
532,50

24
1

Cheribon .

Madioen

915,40*

11

9

295
18Ü
4G3

10 237,11
415,50
7 343,25
5 231,75
5 714,70
1 361.25
829,00

ii

49*
389
367

734,3*
1 796,36

49
1
C

197
3
39
24
3

.

f

<0

a

265

salaris.

n

123

Saumrang.

van het
ontvangen

*

80

B.itavia

Bedrag

H

»J

86

•)

«)

Aantal
gevallen
waarin
inlichting
of inzage
wera
verstrekt.

1 443,50
544,75

f 40 421,74»
45 152,67
40 303,28

a) Deze opgaven hebben alleen betrekking op nieuwe kadastrale m e t i n g e n , zoodat de metingen voor bijhouding enz. er niet onder ben-repen zijn.
i)

Hieronder zijn niet. begrepen de stukken en inlichtingen dio ten behoeve van ' s l a n d s dienst (dus gratis) verstrekt zijn.

c) D e opgaven betreffende dit g e w e s t zijn ingevuld voor elke der twee opmetings-seeties afzonderlijk
d) Hieronder zijn begrepen p . m . 5500 perceclen of blokken, waarin de in de afdeeling Sidoardjo gemeten vischvijvers verdeeld zijn.
e) Zie de opgaven betreffende het kantoor van bewaring te Soerabaija.

Het kadastraal gemetene op Java en Madura omvatte
nu bij het einde van 1888 eene oppervlakte van 487 700
hectaren , verdeel 1 over 308 284 pereeelen en blokken ,
welke voor ongeveer 5/6 waren in kaart gebracht, berekend
en in de kadastrale boekhouding opgenomen. Op globale
wijze waren bovendien (na 1880) door het, kadaster gemeten ,
in kaart gebracht en berekend 107 500 hectaren landrenteplicbtige gronden en vischvijvers, en 12J738 hectaren
woeste, in erfpacht aangevraagde gronden.
De volgende in 1888 d /or het personeel van het kadaster
verrichte werkzaamheden zijn in bovenstaand overzicht niet
opgenomen.
In de residentie Madura werden ongeveer 800 bouws
apanage-velden voor de hmiiwani van Sumanap, verdeeld
in 1890 blokken . gemeten en in kaart gebracht.
In Kediri werden 30 erfpachtsperceelen , eene oppervlakte
beslaande van 10 400 hectaren, hermeten, en nieuwe meetbrieven daarvan opgemaakt, ter vervanging van de vroeger
door gouvernemeutslaudnieters afgegeven foutieve meetbrieven.
In Pasoeroean werden 1300 hectaren woeste gronden in
kaart gebracht en clessa'sgewijze verkaveld ten behoeve

Handelingen do- Btateo-GeneraaL Bij'agen. 1889-1890.

vnn het koffiecultuurplan. In terreinen , die vroeger globaal
waren gekadastreerd, werden voorts individueel ingemeten
en in kaart gebracht 2210 vischvijvers, eene oppervlakte
beslaande van 1530 hectaren. Venier zijn drie mantri's
gedurende zeven maan Ien bezig geweest met het traceeren
van wegen voor het koffiotransport.
Te Batavia wera het onderzoek naar den rechtstoestand
der onbeheerde perceelen voortgezet en op het terrein
beëindigd, zoo lat men thans bezitr is daarvan sta'en en
beschrijvingen op te maken. Van het land Tjiomas in de
afdeeling Buitenzorg werden p. m. 8000 bouws gedetailleerd opgemeten, in kaart gebracht, berekend en de uitkomsten in staten verzameld.
In de residentie Preanger Regentschappen werden , op
verzoek van den resident en met goedvinden van den
directeur van binnenlaudsch bestuur, de metingen van 12
dessa's, die reeds vroeger kadastraal waren opgenomen ,
herzien en aangevuld volgens eene nieuwe blokverdeeling
als proefneming voor een stelsel van landrenteheffing. Ook
werd, mede op verzoek van den resident, eene verzamel kaart opgemaakt van alle in het gewest in erfpacht uitgegeven gronden. Verder werden de tuinen der gouverne-
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ï n e n t s - k i u a o n d e r n e m i n g g e l e t u i l l e e r d g e m e t e n , op n i e u w
in k a a r t g e b r a c h t , b e r e k e n d en de u i t k o m s t e n in s t a t e n
v e r z a m e l d . E v e n e e n s w e r d de b e r g t u i n T j i b o d a s , behoorende
t o t 's laiids p U n t e n t u i n t e B u i t e n z o r g , m e t liet o m l i g g e n d
t e r r e i u o p g e m e t e n en in k a a r t g e b r . i c b t .
In d e residentie J a p a r a werden door liet k a d a s t e r g e m e t e n
en in k a a r t g e b r a c h t e e n i g e voor u i t g i f t e in erfpacht a a n g e w e z e n g e d e e l t e n v a n h e t a a n de o u d e r e g e n t e n f a m i l i e
v a n J a p a r a t o e b e h o o r d h e j b e u d e land K a l i n j a m a t (verg.
blz. % / ! ) 7 biervóór).
Behalve d a t b e t k a d a s t e r p e r s o n e e l in 1888 w e d e r veel
bemoeienissen h a d t e n behoeve van de a l g e u i e e n e v e r p o n d i n g s c o m u i i s s i e te B a t a v i a , w e r d e n van d a t personeel n o g
t a l van k l e i n e r e d i e n s t e n g e v o r d e r d in h e t b e l a n g v a n
a n d e r e t a k k e n v a n b e s t u u r . Zoo werd v o o r t g e g a a n m e t
h e t v e r s t r i k k e n a a n h e t b e s t u u r , in h e t b e l a n g van de
l a n d r e n t e h e f f i u g ' ) , van g e g e v e n s a l s de in ' t v o r i g v e r s l a g
( b l z . 100) b e d o e l d e , ten aanzien van vier d i s t r i c t e n (één
van d e P r e a n g e r R e g e n t s c h a p p e n , één van P a s o e r o e a n ,
één v a n P r o b o l i n g g o en één van K e d i r i ) , m e t respectievelijk 12, 59, 3 6 en 4 4 dessa's e n eene o p p e r v l a k t e van 2 0 3 0 0 ,
332'i, 5 7 9 5 en 6 5 0 0 h e c t a r e n . Het g e t a l dessa's w a a r v a n de
beduelde g e g e v e n s in h a n d e n van a m b t e n a r e n bij h e t u i n n e n landscb bestuur waren gesteld, was dientengevolge g e k l o m m e n t o l 1C2N (verdeel over 2 9 districten v a n vijf residentien),
t e zinnen e e n e o p p e r v l a k t e b e s l a a n d e v a n 4 2 5 0 1 0 h e c t a r e n *)
of r u i m 301 .">87 b o u w s . A a n niet g e c u l t i v e e r d e g r o n d e n w a s
o u d e r dit t o t a a l eene o p p e r v l a k t e v a n p . m . 7 5 0 0 0 b o u w s
begTO] en. D a t in het afgeloopen j a a r b e t r e k k e l i j k w e i n i g
g e g e v e n s a a n h e t b e s t u u r w e r d e n v e r s t r e k t , v o n d zijne
oorzaak vooral in d e n s t a n d v a n b e t w e r k , d a a r h e t
o p n e m e n en in k a a r t b r e n g e n van b e t r e k k e l i j k veel terrein
voor d e helft of d r i e Tierde g e d e e l t e n gereed w a s , doch d e
k a a r t e n n o g niet k o n d e n w o r d e n a f g e l e v e r d , o m d a t de
afgifte d a a r v a n d i s t r i c t s g e w i j z e p l a a t s heeft; ook begon de
u i t g e b r e i d e bij h o u ' i n g v a n h e t reeds g e k a d a s t r e e r d e h a r e u
belemmerenden in'loed op de vordering van de kadastree-
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r i n g zelve t e doen g e v o e l e n , e r eindelijk w e r d e n er , zooala
u i t de v o o r a f g a a n d e o p g a v e n b l i j k t , in h e t afgeloopen j a a r
zeer vele b u i t e n g e w o n e d i e n s t e n v a n h e t k a d a s t e r g e vorderd.
Bij b e t e i n d e van 1 8 8 8 w a r e n bij d e n k a d a s t r a l e n d i e n s t
i:i functie 3 i n g e n i e u r s , 4 b e w a a r d e r s , 10 l a n d m e t e n e n
3 2 a d j u n c t - l a n d m e t e r s , zijnde één a d j u n c t - l a n d m e t e r m i n d e r
d a n bij b e t e i n d e van 1887.
U i n t r e n t h e t afnemen van b e t e x a m e n voor a d j u n c t l a n d m e t e r en v a n b e t o v e r g a n g s - e x a m e n voor b e v o r d e r i n g
tot landmeter werden nieuwe reglementen
vnstgesteld
bij g o u v e r n e m e n t s b e s l u i t d d 2 4 D e c e m b e r 1888 n ° . 17.
H e t bij de m e t i n g e n g e p l a a t s t e i n l a n d s c b e personeel
( h o o f d m a n t r i ' s , m a n t r i ' s en é l è v e - m a n t r i ' s ) bestond , e v e n a l s bij h e t e i n d e van 1887 , u i t 2G0 p e r s o n e n .
V o o r d e b i j h o u d i n g der v o o r m a l i g e k a d a s t r a a l - s t a t i s t i e k e
o p n e m i n g w a r e n , e v e n a l s in vorige j a r e n , 3 4 k a n t o r e n a a n g e w e z e n , verdeeld over 10 residentien. Aan bet ho. (d van e l k
k a n t o o r s t o n d een m a n t r i - t e e k e n a a r ,
b i j g e s t a a n door
m a n t r i ' s en é l è v e - m a n t r i ' s , t e z a m e u t e n getakt van 9 2 .
H e t a l g e m e e n t o e z i c h t o p d a t w e r k bleef o p g e d r a g e n a a n
den b e w a a r d e r van h e t k a d a s t e r , g e p l a a t s t on h e t hoofdb u r e a u van b e t k a d a s t e r t e B a t a v i a , d i e , voor zooveel d e
residentien S a m a r a n g en J a p a r a b e t r e f t , in h e t speciaal
t o e z i c h t w e r d b i j g e s t a a n door een l a n d m e t e r d e r 31e k l a s s e .
In de residentien Cheribon , T a g a l , F e k a l o n g a n , Ka doe ,
B a g e l e n en Madioen w a r e n de a l d a a r a a n w e z i g e a m b t e n a r e n van h e t k a d a s t e r m e t h e t speciaal t o e z i c h t b e l a s t ,
terwijl dit voor de residentie B a n j o e m a s werd uitgeoefend
door d e n in de residentie B a g e l e n a a n w e z i g e n cnef d e r
kadastrale metingen.
Voor het o p m e t e n d e r g r o n d v e r a n d e r i n g e n m o e s t n o g door drie m a n t r i ' s d e r m e t i n g e n h u l p
w o r d e n v e r l e e n d i a a r w a a r h e t bleek d a t h e t loopende
w e r k niet m e t h e t g e w o n e personeel k o n w o r d e n a f g e d a a n .
I n h e t v o l g e n d e s t a a t j e zijn d e v o o r n a a m s t e w e r k z a a m h e d e n van h e t a a n de 3 4 k a n t o r e n v e r b o n d e n personeel
o n d e r cijfers g e b r a c h t .

Mectwerk.

Aantel
GEWESTEN.

ku-

Aantal
^-apporteerde
grond veiaudeïingen
die opge
meten
werden.

. . . .

1

1 354

Tagal

3

Pekal ingan . . .

|

SaraaraDgr

Uheribon

Aantal
verzwegen
grondIWIIIIM

ringen
die opge
meten
werden.

Kantoorwerk.

Aintal
Aantal
Aantal
grondAantal
gronddessa's
verande- verande
waar
ontginringen,
ringen,
de tegalgenieten
ningen
gemeten
ve'den
ingevolge
afzonderdie opge- splitsing in verband
met
lijk
meten en Siimenfoutief
werden
voejrii.gr
bevonden
opwerden. van
dessa s kaarten. gemeten.

Aantal
Aantal
dessa's
Aantal
Aantal
grondver- grond
ver
dessa's
waar de
andermanderiuwaarvan aandeden gen die
de
van het
op de
de
metingen
dessakaarten waarvnn
iuh
:i
gehi-el bestuur af- welden
werden
herzien zonderlijk
overwerden. werden op- gebracht. berekend
gemeten.
116

4816

48IG

Aantal
kaarten
die ver
nieuwd
werden.

10

-2 444

1 2G3

1 131

5 120

G53

G59

53

93

7 258

7 719

19

on

4 907

238

G3

8

423

G593

6 593

483

6

2 8-26

10 045

G4G

12

1 207

11 481

13 130

129

Japara

4

759

7 195

1 221

401

8 223

8 769

120

Rcmbang....

1

131

Banjormas . . .

4

tut

Bagelen

5
o

. . .

. . . .

Eadoc

555

797

3 000

14 940

789

1 185

5 078

359

. . . .

1

CG19

11982

728

Totalen over 1888

34

I I 0GG

72 44G

GG94

Madioen

23

n

9 5-20

29

G85

6

14 7-24

121

15 14G

15 472

156

673

7 372

6 835

40

100

63

222

18 553

18 553

94

1 194

197

3 920

93 094

97 290

1 178

3 690

87 781

89 521

804

75 534

68 700

976

H

1887

31

19 8G7

55G8G

9317

372

1 338

418

„

488Ü

34

1G888

51 141

4 442

220

niet
opgegeven

7G2

i) Over de door het kadaster te verlccncn hulp bjj de onlangs
in de Preangcr Regentschappen aangevangen nieuwe lnndrenteonderzoekingen zie men blz. 87 hiervóór. Als proefneming of daardoor di- taak van het kadaster niet te zeer zou verzwaard worden,
is onlangs <>ok besloten om de velden van eenige dessa's in Soerabaria,
die haar communaal grondbezit in erfeiyk individueel hebben g e converteerd, door het kadaster globaal te doen opmeten (verg. blz. 89/90
hiervóór).

694
12 958

44

179

128

172

417

1S1

105

345

87

niet
niet
opgegeven opgegeven.

O p m e r k i n g v e r d i e n t d a t het g e t a l n i e t g » r a p p o r t e e r d e
g r o n d v e r a n d e r i n g e n , die o p g e m e t e n w e r d e n , in 1888 weder
r u i m d r i e m a a l g r o o t e r w a s dan bet g e t a l g e r a p p o r t e e r d e .
") In 't vorig verslag werd opgegeven dat de gegevens, tot uit.
1887 verstrekt, betrekking hadden tot 389 089 tours. Voor bouws
zal, naar de thans ontvangen opgaven te oordeelcn , gelezen moeten
worden hectaren.
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§ 2. Topographische gegevens betreffende de
buitenbezüüngen.
Van do ambtenaren l>ij het binnenlandsch bestuur in de
buiten bezittingen werden gedurende 1888 geen andeie
topografische gegevens ontvangen dan die , reeds vermeld
op DM. 47 hiervóór.
Om later wellicht te kunnen dienen voor de bijwerking
of wijziging van eene indertijd door een der officieren van
den generalen staf, wijlen den kapitein E. E. E. OTKKN,
ontworpen schetskaart van bet rijk Djamhi en aangrenzende landstreken , is eene dour een inlander (Djambiér)
vervaardigde en aan het bestuur afgestane kaart van het
gedeelte der I'jambische bovenlanden , gelegen tusschen
d« Batang '1'abo en de Aik Rawas, op last van de Indische
Regeering, in de tweedo helft van 1888 in handen gesteld
van den controleur der onderafdeeling Rawas (residentie
Palemhang) tot bet verzamelen zoo inogelgk van meerdere
en juistere gegevens.
VI. TRANSPORTEN.

Van de aannemingscontracten betreffende het vervoer
van personen en goederen, voor zoover daarbij het departement van binnenlandsch bestuur betrokken is, liepen er
9 met het jaar 1888 ten einde, en wel 6 op Java en 3
in gewesten daarbuiten.
Een dezer contracten , namelijk dat betreffende het personen- en goederenvervoer ter reede Banjoewangi, had,
sedert gemelde plaats van 1887 af niet meer door de op
contract varende pakethooten werd aangedaan (verg. het
verslag van 1887 blz. 79), geen reden van bestaan meer,
weshalve, toen het driejarig aannemingscontract kwam te
verstrijken , besloten werd de voorziening in bedoeld reedetransport voortaan over te laten aan het plaatselijk bestuur
te Banjoewangi, dat daarvoor, naar gelang van de behoeit a , vaartuigen zou kunnen huren.
In verband met den zeer ongunstigen uitslag der in
1888 gehouden aanbesteding vnn het persenen- en goederenvervoer ter reede Singkawang (Westerafdeeling van
Borneo) en met de omstandigheid dat van eene herbesteding
g j en betere uitkomsten te verwachten waren , werd het
•weuschelijk geoordeeld om voorshands in het vervoer te
voorzien door middel van de te Singkawang beschikbare
gouvernementsvajirtuigen.
De overige zeven met uit. 1888 afgeloopen transportovereenkomsten werden bij de voor de nieuwe tijdvakken
gehouden aanbestedingen tot zes teruggebracht, doordien
van den gelijktijdigen afloop der twee contracten voor
koffie- en EOutvervoer in de residentie Bezoeki (liet eene
alleen voor de afdeeling Banjoewangi en het andere voor de
vier overige atdeelingeii) gel'ruik werd gemaakt om bedoeld
vervoer voor de geheele residentie in één contract te begrijpen. De vijf overige nieuw gesloten transport-overeenkomsten betroffen den afvoer van koffie en den opvoer
van zout in de residentiën Probolinggo en Madioen, het
goederenvervoer ter reële Batavia (TandjongPriok daaronder begrepen), het personen- en goederenvervoer ter reede
Mvintok op Banka, en eindelijk het personen- en goederenvervoer te water (deels per stoomschip, deels per prauw) in de
residentie Westerafdeeling van Borneo. De meeste dezer
overeenkomsten werden mede voor vijf jaren gesloten , doch
dat betreffende Batavia slechts voor één jaar (1889).
Verdere bijzonderheden omtrent het zestal tot dusver besproken nieuwe aannemingen vindt men in bijlage Q hierachter. Het zouttransport ter reede Muntok, dat tot hiertoe het
onderwerp van een afzonderlijk contract uitmaakte, waarmede het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid bemoeienis bad, werd vereenigd met het overig goederenvervoer ter reede en maakt derhalve sedert 1 Januari
1889 een onderdeel uit van het contract waarvan hierboven
sprake is. In het Probolinggo-transport werd begrepen en
van het Bezoeki-transport uitgesloten de afvoer van koffie
uit het inkooppakhuis te Andongsari in het district Tanggoel der afdeeling Djember (residentie Bezoeki), omdat het
beter voorkwam die koffie in 't vervolg naar de strandpakhui/.eu te Probolinggo te doen overbrengen dan naar
een der afscheepplaatsen in Bezoeki. Ue Lij de uitbesteding van het Madioen -transport door den resident gedane
voorloopige toewijzing aan een ander dan den lasigsten inschrijver werd niet goedgekeurd; de Indische Regeering
achtte het namelijk wenschelijker het vervoer bij onder-

handsche overeenkomst aan den laagsten inschrijver te
gunnen, waardoor deze do gelegei. beid verkreeg om alsnog
eene informaliteit te herstellen, op grond waarvan hem
het contract niet aanstonds was toegewezen , en hierin
bestaande dat aan de bij zijn inscbrijvingsliiljet overgelegde
soliditeitsverklaring de uitdrukkelijke erkenning van de
gegoedheid van een der borgen ontbrak. Ook vo< r bet
Probolinggo-transport werd ondershands gecontracteerd, en
wel omdat het wenschelijk werd geoordeeld den laagsten
inschrijver in de gelegenheid te stellen om een der door
hem aanvankelijk gestelde borgen door een meer deugdelij ken te vervangen.
Moeilijkheden met de aannemers ter zake van de uitvoering hunner contracten werden in 1888 niet ondervonden.
In de residentie Oheribon echter is, na het overlijden van
den aannemer voor de transporten in de afdeelingen Cheribon en Koeningan op 13 October 1SJS7, het contract in
der minne ontbonden, omdat de eenigovergeblevene burg,
die het zou hebbeu moeten voortzetten , gebleken was niet
de vereischte zekerheid, waarop vertrouwd mocht worden ,
aan te bieden. De transporten zijn (iut uit. 1889) opgedragen aan den aannemer van de transporten in de overige
afieelingen der residentie Cheribon, tegen eene eenigszins
verhoogde vergoeding, die gerekend wordt aan het Gouvernement f 1000 te zullen kosteu.
VII.

PAKETVAART EN ANDERE STOOMVAAItTDIE.NSTEN.

Gedurende het jaar 1888 werd geen verandering gebracht in de verschillende diensten die, volgens het thans
nog van kracht zijnde contract met de Kederlandscb-Indischa
Stoomvaartmaatschappij, door deze in den NederlandsenIudisctien Archipel moeten worden onderhouden, en waarvan bijlage U van het vorig verslag een overzicht gaf.
Sedert is echter het noodige geregel: (gouveroementabeuuit
dd. 21 Juni 1889 n°. 28) om deu in 't laatst van 1887 opgeheven Vlllsten c n'ractueelen dienst, namelijk dien van
Batavia via Karang Antoe (Bantam) op Tjüatjap , en evenzoo terug, met ingang van 30 Juli 1889 weder in het
leven te roepen , met dien verstande evenwel dat die liju
niet, zooals voorheen, maandelijks, doou om de twee
maanden zal bevaren worden, en verder met weglating
van de vroeger bestaan hebbende verlenging , om de andere
reis, tot Patjitan. Indertijd was de paketvaart op Tjilatjap
meer bijzonder ten behoeve van 'slands dienst in 'tleven
geroepen en voor dat belang aai l.are instandhouding niet
meer noodig sedert Tjilatjap in 1887 met Djokjokarta, en
daardoor met Java's noordkust, door een spoorweg was
verbonden, doch nader is ingezien dat geregelde gelegenheid tot afvoer over zee uit gemelde haven (v aarin de
particuliere vaart vooralsnog niet genoegzaam voor/.iet)
gewenscht bleef om den handel en de ïnlaudsche landbouwnijverheid in de door den spoorweg Tjilatjap-Djokjokarta doorsneden streken in de ontwikkeling, die van deze
verbeterde gemeenschap verwacht wordt, met te belemmeren.
Een met de Indische Regeering gevoerd overleg omtrent
de behoefte aan eene geheele of gedeeltelijke hentelling
van den sedert 1 Januari 1887 gestaaktet: maandelijksehen
paketvaart lienst tusschen Soerabaija en eenige andere
havens van Oost-Java en de resi lentiPn Madura en Bali
en Lombok heeft tot de conclusie geleid dat er alleen aanleiding bestaat om Banjoewangi weder in een geregeld
stoonivaartverkeer op te nemen. Op welke wijze dit het
voegzaamst zal kunnen geschieden , maakt nog e^n punt
van onderzoek uit.
Het totaal der afstanden in 1888 door de schepen der
Nederlan Isch-In liscl.e Stnomvaart maatschappij op alle coatractueele diensten afgelegd, bedroeg 82 140 geograj hische
mijlen, terwijl buiten contract nog 75 67*25 geographiscbe
mijlen werden bevaren. Over 1887 waren die totalen respectievelijk 82 425' en 94 154.
Het aantal vervoerde gouvernementspassagiers bedroeg
in 1888 54 730 en in 1887 57 439, dat der particuliere
reizigers respectievelijk 41 869 en 45 845. Onder die getallen
zijn ook begrepen de persouen die de Maatschappij op hare
China-lijn vervoerde
Met inbegrip van de subsidie voor den contractueel afgelegden weg (f 3,90 per geographische mijl) zouden,
volgens de van wege de Maatschappij verstrekte o: gaven,
hare ontvangsten over 1^88 bedragen hebben f 3 6Ü9 635,
tegen f 3 377 888 over 1887.
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lu 1883 kro:n;i il») üaatacbappy hare vloot in van o 0 l )
tot 23 stoomschepeu ; «Ie nieuwe stoomvaart-onderiieming
» H o l l a n d " (zie vorig verslag, blz. 102, noot 2) verkreeg
namelijk de beschikking eerst over de Bantam,de
Borneo
en de CeUbti (respectievelijk metende 1484, 1494 en 1648
netto registertonnen) en in den verderen loop van het jaar
nog over de ircd.-i op blz. 42 hiervóór genoemde GouverneurGeneraal i' Jarub (metende 1569 netto registertonnen), terwijl

NAMEN UEB SCIIEPKN.

Compta
Devonhorst
Generaal Pol
Gouverneur-Generaal Loudon
Tnml>ora
Graai' van Bijlandt
. . . .
Prins Alixanilcr
Mnhn Viijiriinhis
Japara
Sindoro

ynnffix

Bawean

Netto
inhoud (iu
registertonncnj.
120(1"''
1234"

88:,"
8i;n")

850""
793'°
78.1»
7U"
727"
69il<"
699»«
«50«»

Anntal
paardekruchten.

Gebouwd

200
200
200
190
200
200
155
230
200
180
200
130

1882
1874
1870
1875
1877
1870
1875
1881
187G
1874
1878
lx«G
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nog iu andere handen overgingen de stoomschepen Koning
Willem III en Koningin Sophia (528 en 435 netto register
tonnen) en door eene zeeramp) waarbij echter peen metischenleveus te betreuren waren) ter boogie van Makassef ver
loren g i n g ile Bromo (779 netto regislertoimen). l)e2.'iop
31 December 1888 nog door de Maatschappij aangehouden
stoomschepen waren de volgende:

Netto
inhoud (in
register
tonnen).

NAMEN DBS SCHEPEN.

De Maatschappij beeft in Nederlandscb-Tndië kolcndepóts
te Batavia, Soera baija, P a d a n g , Makasser eu Amboina.
Ter uitvoering van de i n ' t vorig verslag reeds omstandig
besproken nieuwe overeenkomst voor de uitoefening van
de paketvaart in den Nederlandsch Indischen Archipel na
1890 wordt het noodige voorbereid. Ten aanzien van onder
schei leiie punten verwijst die overeenkomst naar regelen en
voorschriften , door den Gouverneur-Generaal vast te stellen
na overleg met rte nieuwe contractante (de Koninklijke
Paketvaart-Mant.-chappij). Zoodanig overleg heeft reeds
omtrent ettelijke punten van uitvoering plaats gehad. Opdat,
ook de handel in de gelegenheid zij over sommige der in
't leven te roepen nieuwe bepalingen zijne stem te doen
hooren, zij.i een viertal belangrijke ooa<£p/-regelingen pu
bliek gemaakt in de Javasche Courant van 19 Juli 1889.
Zooals in 't vorig verslag (blz. 103) is herinnerd, moet van
het aantal schepen waarmede ('e bediening der paket
vaart door de 1'aketvaart-Maatschappij zal -worden on
dernomen , minstens de helft op Nederlandsche werven
zijn gebouwd, terwijl van het a m t a l na de opening van
den dienst in de vaart te breugen schepen op de drie
schepen slechts één in den vreemde gebouwd schip zal
zijn toegelaten. Omtrent de wijze waarop het toezicht op
de nakoming van deze verplichting zal worden uitgeoefend ,
is bij gouvernementsbesluit dd. 22 J u n i jl. n" 1 1 , met
•wijziging van de aanvankelijk vastgestelde regeling, be
paald dat van elk drietal schepen d a t , nadat met de bedie
ning der paketvaart een aanvang is g e m a a k t , door de
Paketvaart-Mautsehappij wordt in dienst gesteld, zal wor
den onder.ocht of daarvan minstens twee op Nederlandsche
werven zijn gebouwd, met dien verstande nochtans, dat
■wanneer het eerste drietal schepen van Nederlandschen
oorsprong i s , van het volgende drietal twee schepen (in
stede van één) van vreemden oorsprong kunnen wezen ,
mits van het tweede drietal het eerste of tweede een op
eene Nederlandsche werf gebouwd schip zij, en zoo verder.
Reeds heeft de 1'nkcivaart-Maatschappij 13 stoomschepen
bij NeJerlandsche ondernemingen in aanbouw gegeven,
die op 15 J u l i 1890 moeten opgeleverd worden. Met 1
Januari 1891 zullen ook tot haro vloot gaan behooren een
groot aantal schepen van de Nederlandsch-Indische Stoomvanrlmaatschappij, waardoor zij de gelegenheid zal ver
krijgen om het particuliere goederen- en personenverkeer
in zijn vollen omvang te bedienen, daar laatstgenoemde
Maatschappij, ingevolge eene met de Paketvaart-Maatschappij getroffen schikking, zich, bij het eindigen van
liet t: ans loopende paketvaartcontract, geheel uit bet
Archipel-vervoer terugtrekt. Ook heeft de Paketvaart-Maatschappij overgenomen de vier stoomschepen die, zooals
honger is gezegd , in 1888 van de Nederlandsch-Indische
Stoonivaartinaaischappij waren overgegaan op de stoom-

Atjeh
Minister Fransen van de Putte . .
Gouverneur-Generaal van Lansberge
Sumbawa
Amboiua
Gouverneur-Generaal Mijer . . .
Cheribon
Viee-president Prins
Siak
Karang
Ophir

Aantal
Gebouwd
paaidekrachten.

024»
541"
51004
492"»
486<>
4417'
418s«
347'«
Jin"

207>o
205»<

180
125
130
130
155
155
400
120
80
60
75

1874
1865
1875
1875
1874
1871
1875
1865
1882
1875
1876

vaartmaatschappij » Holland." De door deze Maatschappij
geopende dienst tusschen Amsterdam en Ratavia via Genua
wordt opgeheven. (De laatste reis in dezen dienst is die van
de in Augustus 1889 naar Indië vertrokken boot.)
De maatschappijen » Nederland" en » Rotterdamsche
Lloyd " bleven (elke om de veertien dagen) eene geregelde
we.kelijksche vaart naar en uit Indië onderhouden. Eerstgemelde Maatschappij beschikte over 12, de andere over 11
stoomschepen. Het aantal op de uit- eu thuisreizen dezer
schepeu vervoerde ffouvernementspassagiers, namelijk van
hen wier overtochtskosten ten laste kwamen van de Indische
geldmiddelen, bedroeg over 1887 en 1888 >ils volgt:
«oa-7 J Maatschappij „Nederland"
t m t
\ Rotterdamsche Lloyd . .
. „ J Maatschappij „Nederland"
1888
> Rotterdamsche Lloyd . .

i8te
2de 3de en 4de , z a m e n
klasse. klasse, klasse.
371
1982
3245
892
398
196
1181
1775
274
1651
3681
756
193
1307
2039
479

Over het postvervoer met de booten der beide Maat
schappijen wordt gehandeld in hoofdstuk L , afd. IV, § 2 ;
over het productenvervoer in hoofdstuk M , afd. 1, § 3.
In bijlage R hierachter vindt men opgaven betreffende
de in Nederlai.dsch-Indië te huis behoorende stoomschepen,
voor zoover zij toebehooren aan anderen dan de Nederlandsch-Imische Stoomvaartmaatschappij, welke bijlage
tevens vermeldt de t e Singapore te huis behoorende stoom
schepen , waarmede min of meer g. regelde diensten op
Nederlandsch-Indische plaatsen worden onderhouden. Ver
melding verdient nog dat eerlang voor de vaart tusschen
Deli (residentie Oostkust van Sumatra) en de havens der
Straits-Settleinents zullen worden in dienst gesteld de
stoomschepen Xienhuys en Medan, elk metende netto 686
registertonnen , hier te lande gebouwd voor rekening van
de in 't laatst van 1888 in gemelde residentie opgerichte
» Stoomvaartmaatschappij Deli", gevestigd te Laboean Deli
(zie hare statuten in de Javasche Courant vau 5 Februari
1889).
Over de nieuwe bepalingen die , ter vervanging van de
bestaande voorschriften van 1866 en 1867, in 't vervolg
het toezicht op het vervoer met stoomschepen in Indig
zullen moeten beheerschen (zie vorig verslag blz. 104),
heeft het Indisch Bestuur in Mei jl. nader van zijn gevoelen
doen blijken. Thans is deze aangelegenheid ter eindafdoe
ning weder bij de Indische Regeering aanhangig gemaakt.
VIII.

VEKARTSENIJDIKNST.

Ook gedurende het afgeloopen jaar kwam op Java vee
pest of veetypbus voor. Kon die ziekte, welke, blijkens
het vorig verslag, in 1887 zich voornamelijk bepaalde tot
de residentiën Batavia, Krawang, Samarangen Soerakarta,
in het begin van 1888 in de beide laatstgenoemde gewesten
als geweken worden beschouwd . in de residentie Batavia
') Volgens het vorig verslag zouden bjj het einde van 1887, na nam zij daarentegen aanmerkelijk in hevigheid toe, terwijl
het ontvallen van de Patoeah, nog 31 stoomschepen in het bezit der ook in Krawang de ziekte bleef aanhouden , die in het
Maatschappij zün gebleven. Dit getal was echter niet juist, daar ten
onrechte nog nicdegerckend was bet in 1887 verkochte stoomschip najaar van 1888 zich tevens vertoonde in een paar districten
der residentie Ilembang , waar zij echter geen omvang van
kalm Mvanatchy.
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beteekenis verkreeg. Volgens de in den loop van Mei
jl. afgesloten opgaven werden gedurende den toen, sedert
de mededeelingeu in 't vorig verslag, verloopen tijd op
Java door veepest aangetast 8541 beesten, waarvan 8018
in de residentie Batavia, 421 in Krawang en 102inRembang. Van die 8541 beesten en van de 40 die bL;kens
't vorig verslag nog als ziek waren overgebleven, stierven er
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6494 (waarvan 6151 in Batavia, 288 in Krawang en 55
in Rembang), terwijl 1784 berstelden en 303 onder bebandeling bleven.
In widke districten van de drie gewesten en gedurende
welk tijdsverloop de ziekte voorkwam, kan blijken uit het
volgende overzicht.
Aantal zieke beesten.

STREKEN
GEWESTEN.

WAAU DE ZIEKTE

Volgens
deopgaaf
in
't vorig
verslag.

GECONSTATEERD

WEED.

Ge
stor
ven.

Aantal der sedert
voorgekomen ziektegevallen.

In bolian- fotaal
d'>ling
der drie
Her gebleven
voor
op laatst- gaand*
steld.
Verkolom
melden
men.
datum.

™^™
/district Pendjaringan . .
Afdeeling l
„
_
Stad en 1
» M »ngga Besar. .

25 Aug. 1888—2 Sept. 1888

.

I

4

1

5

idem

.

13

5

8

13

8

24

14

»

38

34

20

6

8

34

n

»

TanahAbang.

.

30

„

Passar Senen.

.

■

23 Jan. 1888—3 Mei 1883. .

Meeste?-* i d i s t r i c t Meester-Cornelis .
Cornelis, f
Bckassi . . . .
p

i»

31 Juni 1888—6 Oct. 1888.

197

157

40

»

197

1

14 Febr. 1888—20 Maart 1889 3285

2429

716

141

3286

.

n

17 Dec. 1888—15 Jan. 1889 .

63

1

34

28

€3

.

.

n

16 Jan. 1888—20 Maart 1889 .

581

530

47

4

581

.

.

n

17 Dec. 1888—3 Febr. 1889

.

33

28

5

Paroeng....

8

27 Febr. 1888—30 Maart 1889

267

227

43

»

27

„

„ - 8 April 1888 .

45

19

26

n

27

„

„ —20 Maart 1889 3487

2707

SSL,)
\

27 Febr. 1 8 8 8 - 1 8 Mei 1888 .
.
.

Batavia.
Afdeeling en district Tangerang .
/ district Buitenzorg .
....
\
Afdeeling
Buiten- <

zorg,

1 Tegalwa-)
f roelanden, (

j

„

J
1
V

Krawang.

■

Leuwiliang.

_,., .
,
„
dutrict
g

Tjibinong .
Tjibaroesa .

.
.

Soemedang. . .
Tegalwaroe. . .

Afdeeling en district Krawang.

Rembang.

.
.

.

.

Afdeeling l«»trict Bengel
. . . .
Toeban, j
Singgahan . . .
>

1

3 Maart 1888—8 Maart 1889.

245

5

751

29

3487

225

21

»

246

»

18 Febr. 1888—29 Juni 1888 .

11

9

ff

17 Dec. 1888—8 Maart 1889 .

165

54

23

ff

. . Oct. 1888—25 Jan. 1889. .

41

28

13

61

27

34

6494

1784

,

, - 2 5

40

Handeling-en der Staten-Gsneraal. Bijlagen. 1889-1890

„ .

.

ff

t»

88

45

11
165

ff

41

ff

61

8541
8581

Wat de buitenbezittingen betreft, eischte de veepest in
de afdeelingen Priaman (Padaugsche Benedenlanden) en
Siboga (residentie Tapanoli) gedurende de eerste helft van
1888 uog verscheidene offers. Hlijkens de verleden jaar
gedane mededeelinjren bleven allaar op 31 Januari 1888
nog ziek respectievelijk 2 en 24 beesten en in de daarop
gevolgde zes maanden (na Juli 1838 kwamen gMn gevallen
meer voor) werden er aangetast 78 en 296. Van de 80
bedoelde beesten in Priaman en de 320 in Siboga stierven
er 60 en 273, en hersteld-n 20 en 47.
Gevallen van veepest deden zich, volgens berichten van
September 1888 , ook voor onder den veestapel van sommige
landbouwondernemin^en in de residentie Oostkust van
Suraatra, doch in November daarop was de ziekte aldaar
weder geweken (vertr. ook bil 15 hiervóór). In de resi
dentie Palam bang, waar de ziekte zich in de eerste dagen
van 1889 in één afdeeling openbaarde, was hare ver
schijning mede slechts v.iu korten duur.
MonH- en klauwzeer openbaarde zich in verscheidene
gewesten van Java en Malura, doch nergens heerschte
die ziekte in hcvigen graad. Volledige gegevens omtrent
het aantal aan de ziekte bezweken beesten zijn niet ont
vangen Miltvuur vertoonde zich onder het vee in enkel.)
districten van Bantam, Batavia en Madura. In laatstge
noemd gewest stierven ook enkele runderen aan dysenterie
en aan de zoogenaam Ie leverbotziekte, üe gewesten buiten

,

33
275

o

1»

»

303

8581

I Java en Madura bleven, voor zoover bekend, gedurende
1888 van laatstbedoelde ziekten verschoond.
üe bij liet eiode van 1887 iu vrij bevigeu graad ter hoofd! plaats Padang en ia de onderaf :eelin<r Siboga en Oinj melanden (Smnatra's Westkust) uitgebroken varkensziekte
| kon reeds in de laatste dage:: v.iri Januari 1883 we er
als geweken worden beschouwd. Denkelijk was de be| smettiiiir van Nias overgebracht.
Nopens ziekten on !er de paarden vii.dt uien iu de voor
| dit verslag ontvangen berichten alleen verniel 1 dat in de
I residentie T.gil verscheidene spormlüclie gevallen van
kwaden droes zich voordeden, en dat bij een ter Sumatra's
j Westkust inges'eld onderzoek bleek dat de/.e siekt-) aldaar
veel al^'emeener voorkwam dan vermoed w.-rl ; het moge: lijke, werd gelaan om de kwaal te bestrijden.
In 1838 werd, bepaaldelijk ter voorkoiiiia^ of beteugeI ling van besmettelijke veeziekten , uitgegeven f 12 436,02,
| tegen f 15 707,51 in 18«7.
15ene reorganisatie van den burgerlijke!- veeartsenijknndigen dienst in Indie, zoomede eeue herzie: ing van
de bepalingen op de bestrij ling van besmettelijke veeziekten
zijn aldaar nog in behan leling.
De hoofdzakelijk voor bromatologische studiën , ten be
hoeve van ee:ie door hem te bewerke:i handleiding voor
de verzorging van het vee, in 1886 (zie bet verslag van
dat jaar blz. 179) tijdelijk 0:J Madura geplaatste veearts

!.*%•
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i s , ingevolge eene regeeringsbeschikking van 10 Januari
1889 , andermaal voor hoogstens één jaar ter beschikking
gelaten van den directeur van binnenlandsch bestnur,
ten einde de handleiding verder te voltooien , docli met
bepaling dat h i j , naar gelang de omstandigheden het
vorderen, hetzij op Madura , hetzij elders tevens den dienst
van gouverneinents-veearts zal uitoefenen. (In Juli jl. heeft
bedoelde veearts, wegens ziekte, Indië met een tweejarig
verlof moeten verlaten )
Een der nog niet in het vaste kader opgenomen vee
artsen w e r d , toen hij ter Sumatra's Westkust kon gemist
worden (zie vorig verslag blz. 105), ter beschikking ge
steld van den resident van Batavia, met het oog op de
groote uitbreiding welke de veepest in die residentie had
verkregen.
De in 't vorig verslag bedoelde kweekelirg voor inlandsch
veearts voldeeil in J u n i 188S aan het examen en werd kort
daarop aangesteld ; het aantal geëxamineerde inlandsche
veeartsen klom daardoor van 18 tot 19.
Sedert eeuigen tijd wordt door de te Batavia gevestigde
Vereeniging tot bevordering van veeartsenijkunde in Nederlandsch-Indië een tijdschrift uitgegeven, bestemd om den
Indiücheu landhuUhoudkundigen tot voorlichting te strek
ken op het gebied <ier veeartsenijkunde. Thans is door die
Vereeniging liet plan ongevat om eene verzameling aan
te leggen van pathologische praeparaten op spiritus, welke
uoodig wordt geacht voor het bestudeeren van de ziekten
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der dieren in Nederlandsch-Indië en voor de kennis der
afwijkingen welke deze ziekten vertoonen met overeen
komende ziekten in andere luchtstreken. Tevens heeft zoo
danige verzameling het voordeel dat pasaankomenden er
door in staat gesteld worden zich in korten tijd eene
kennis eigen te maken welke anders slechts met veel
moeite en op den langen duur kan worden verkrpgen.
Ten einde de Vereeniging in staat to stellen baar plan
uit te voeren, wordt lij het ontwerp der Indische be
grooting voor 1890 etne subsidie van f 800 'sjaars uit
getrokken.

H. Departement van ondci « l | s , ecrcdlenst
en nijverheid.
I.

§ 1. Onderwijs voor Europeanen
gelijkgestelden. l )
Middelbaar

/ ald. A. Hoogere burgerschool met v|jfGyinnasium)
jarigen cursus
Willem l i l <
_-_..«
^ T ,. , L ,
te Batavia. I » "• Inrichting voor de Indische taal-,
land- en volkenkunde
. . . .
Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes
te Batavia
Hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Samarang
Idem te Soerabajja

1887
(Verbeterde
opgaven.)

1888

(Voorloopige
opgaven.)

1C2 368

156 120

onderwijs.

2G 020

Ontvangsten wegens schoolgelden (voor
zooveel by het einde van het iaar
reeds overgebracht bij 's lands kas).
1887
(Verbeterde
opgaven.)

f

1888
(Voorloopige
opgaven.)

14 400

14 967

26 400

3 960

3 780

31289

31185

7 110

6 525

103 845

104 200

11313

10144

114 247

117 020

14 444

14 070

14 102

12 477

451 871

447 402

Burgeravondschool te Socrab'aija
Tc zamen . . .

en met hen

De kosten der in Nederlandsch-IndiC bestaande gouver
nementsinrichtingen van middelbaar onderwijs in de twee
lautstverloopen jaren vindt men opgegeven in on lerstaand
overzicht, dat tevens het bedrag d t r voor dat onderwijs
geïnde schoolgelden vermeldt.

Uitgaven (behalve voor
de gebouwen), a)
INRICHTINGEN.

ONDERWIJS.

»)
f

51227

*)
49 486

a) Aan onderhoud en herstelling van gebouwen werd (volgens eene voorloopige opgaaf) in 1888 besteed f 8225, tegen f 5100 in 1887.
b) Aan deze inrichting wordt gratis onderwijs gegeven.
1°. Inrichting voor de Indische laai-, land- en volkenkunde
Ie Batavia afd. B van het gymnasium Willem III).
Onder het personeel der inrichting kwam , sedert de in
' t vorig verslag (blz. 106) vermelde vervanging van den
leeraar voor de Mnleische t a a l , die in M?i 18-W met buitenlandscli verlof vertrok , geen verandering. Bedoelde ver
vanging had jdaats gedurende de groote varantie, zoodat
het onderwijs daardoor geen stoornis ondervond.
Oe cursus 188~/8S, oegonnen met 19 leerlingen , ein
digde met 23 leerlingen , waarvan 7 in het eerste en 16
in het tweede studiejaar. Van deze laatsten onderwierpen
zich 15 a.n het groot ambtenaar-examen, waarin 9 slaagden.
De cursus 1888/89 ving aan met 17 leerlingen , doch
vódr het einde van 1888 hadden zich nog 4 leerlingen ,
allen voor het 1ste studiejaar, doen inschrijven, terwijl
de inrichting iutusfchen door 2 leerlingen was verlaten ,
■waarvan één , die aan het groot ambtenaar.-examen had
voldaan , plaatsing kre?g in 's lands dienst en de andere
in den ban lel ging. Derhalve sloot het jaar 1888 met
19 leerlingen , waarvan 10 in het 1ste en 9 in het 2de
studiejaar. Van ben waren 11 voor de eerste, 5 voor de
tweede , 2 voor de derde en 1 voor de vijfde maal inge
schreven ; 18 hunner waren afkomstig van hoogere bur-

j
I
|
:

gerscholen in Indië ( 8 van die te Batavia, 2 van die te
Samarang en 8 van die te Soerabaija) en 1 van eene hoogere
burgerschool in Nederland.
Uit de bestaande studiefondsen ontvina-en 2 leerlingen
eene geldelijke tegemoetkoming in de kosten hunner studiën
gedurende liet leerjaar 18^8' 1889 , terwijl een ander zich
als siudtebeurs zag toegelegd de helft der renten van het
zoogenaamde Siam-fonds.
Van de gele-reiiheid , in 1888 geopend (zie de Javasche
Courant van 16 November 1888, soomede het medege
deelde op blz. 106 van 't vorig rerslag) om de le.-sen in
één of meer der op de inrichting gedoceerde vakken tegen
betaling van f40 'sjaars per vak lij te wonen, werd gedurende dat jaar door niemand gebruik g e m « a k t ; evenmin van de vergunning tot kosteloos* bijwoning van
het onderwijs, in 1877 verleend aan te Batavia of in den
omtrek geplaatste of garnizoen houdende officieren , die een
volledigen krijgsschoolcursus hier te lande naar eisch ge
volgd hebben.

') Van den laatst versohenen jaargang (1887) van het te Batavia
uitgegeven wordende Verslag betreffende het Europt csch ondrrwjjg
in Nederlandsen Indië is reeds in October 1888 ecu exemplaar aan
| de Staten-Generaal aangeboden.
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heden aangegeven.

i°. Hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus toor jongens te
Batavia (afd. A van lii'l gymnasium Willem III), Samarang
en Suerabaija.

Aantal leerlingen
Verdeeling

Onderwijzendpersoneel. Verschillende gedurende de eerste

waarmede

helft vim 1888 onder da leeraren voorgekomen mutetiSo
vonden reeds in het vorig verslag vermelding'.
Van de hoogere hurgeischool te. Batavia vertrok in Juli
1888 nog een leeraar in de wiskunde en liet rechtlijnig
teeLenen, die door een Lort te voren van verlof teruggekeerden leernar in de wiskunde vervangen werd. Verdi r
ging bij gemelde Inrichting het onderwijs in de gymnastiek , dat MD een oud-kerling was ongedragen , tengevolge van diana vertrek , over op een (Jaarvoor geschikt
geachten onderofficier van het leger.
Bij de hoogere burgerschool te Samarang zag zich de
leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde wegens ziekte
genoopt in October 1888 zijne betrekking neder te leggen.
Hij werd in December daarop vervangen door een tot het
geven van middelbaar onderwijs bevoegden particulieren
onderwijzer. Tevens bad aan deze Inrichting weder verwisseling plaats van personen belast met het onderwijs in de
gymnastiek en den wapenhandel. Na afloop van den cursus
Ib88/8'J werd de inrichting verlaten door den tijdelijken
leer.iar in da wis- en natuurkundige wetenschappen, die
voorgoed aangesteld werd bij de tn.ogere burgerschool
te Soera iaija.
Te S crabiiija was voor den leeraar in het teekenen en
schoonschrijven , die in Juni 1888 's lands dienst verliet,
niet aanstonds een vervanger aan te wijzen , omdat de school
behoefte had aan een docent, die zoowel in het handteekenen als in het rechtlijnig teekenen en de perspectief tot
het geven van middelbaar onderwijs bevoegd was, en deze
in li/dië niet was te verkrijgen, maar uit Nederland moest
komen. De nieuwe docent kon eerst in Maart 1889 zij-e

betrekking aanvaarden. Het taekenonderwrja was intnaacnen

door andere leeraren gegeven. 1:: laatstgenoemde maan 1
ontviel aan de inrichting de docent voor de Duitsohe taal
en letterkunde en in Mei daarop ook de directeur, die beiden buitaulandach verlof verkregen wegens ziekte. De eerste
werd vervangen door den leeraar in de Frnnscbe taal en
letterkunde, Ui wiens pkats een ambtenaar op nonactiviteit,
gewezen leeraar in dat vak , optrad , terwijl tot directeur
werd benoemd een der leeraren in iie wis- en natuurkunde.
In de plaats van dezen docent werd in 't laatst van Juni
jl. benoemd een leeraar in dezelfde vakken ,c!'e tot dusver,
zooals reeds gezegd, bij de hoogere burgerschool te Samarang tijdelijk was aangesteld.
Leerlingen. Hoeveel jongelieden gedurende den cursus
1887/88 en ver ter tot uit. December le-88 als leerlingen
ingeschreven waren, hetzij vooralle, hetzij voor enkele
vakken, vindt meu in de volgende tabel in bijzonder-

bU het
in 1888
begin van
den cursus
1888/80
op 1
op 31
aanwezig.
6
begon.
«'■•
j digde.
J a m a r i . Diei'inber.

de aaisas

der

1887(88

leerlingen.

Batavia.
l s t e studiejaar a)
2de
id.
b)
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor e n 
kele vakken .
Toehoorders . .
T e zamen

.

44
28
21
15
6

34 1
21
IC
12
6

»

»
»

1

c) 115 f) 89

44
34
16
18
9

(/) 12S

41
28
18
14
6

44
29
14
17
9

c) 108

«•) 1 1 5

Satnarting.

32
19
16
12
7

l s t c studiejaar b)
2de
id.
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor en
kei" vakken
Toehoorders . ,
Te

n .

37
19
13
11
4

29
IC

18
11
7

38
15
14
7
4

*

Tt

1

1

1

f

■

*

T»

-

85

i) n

r) «e

zamen

29
14
12
10

t) C5

i)

D

79

Soerabtiija,
l s t e studiejaar b)
2de
id.
b)
3de
id.
4de
id.
5de
id.
Leerlingen voor e n
kele v a k k e n .
Toehoorders . .
T e zamen

37
31
16
14
9

32
27
18
12
9

40
25
18
18
9

35
28
15
14
9

42
20
IC
16
8

2
1

vt
O

1
o

»
1

2
1

95 k) 113

*) 102

i) 105

t) 110 i)

a) Gesplitst in drie parallel-klassen.
b) Gesplitst in t w e e parallel-klassen.
r) Hieronder 3 Chineezen (2 in het l s t e en 1 in het 3de stu liejanr).
d) Hieronder 4 Chineezen (1 in het l s t e , 2 in het 2de en 1 in het
4 d e studiejaar).
e) Hieronder 2 Chineezen (1 in het 2de en 1 in liet 4de studiejaar).
f) D e 7 leerlingen van het 5de studiejaar lieten zich op het
einde van het l s t e kwartaal van 1888 als gewone l e e l i n g e n af
schrijven, ten einde verder in enkele vakken de lessen te volgen.
g) Hieronder 3 Javanen (1 in het l s t e , 1 in het 2de en 1 in
het 3de studiejaar).
h) Hieronder 5 Javanen (3 in het l s t e en 2 in het 3de studiejaar),
i) Hieronder 2 Chineezen (1 in het l s t e en l m het 3de studiejaar).
k) Hieronder 1 Chiuees (in het 3de studiejaar).

Hieronder volgen de gebruikelijke opgaven nopens den uitslag der in het afgeloopen jaar gehouden toelatings-,
overgangs- en eindexamens.
Eindexamen
van den cursus
1887/88. a)

Overgangs
examens
tot den
cursus 1888/89.

HOOGERE
BURGERSCHOOL T I :

Ge

voor eenc hoogere
klasse.

Ge

Ge
ëxami

slaagd.

slaagd.
neerd.

neerd.

cursus 1888/89
voor de laagste
klasse.

Ge

ëxami

Toelatings-examens tot den

Ge
ëxami
neerd.

Ge
slaagd.

Ge
ëxami
neerd.

Van de inliet toeBij het begin
Isllllgl I I I S I u
van den cursus 1888/89
geslaagden lieten
ingeschreven : b)
zich als leerlieg
inschrijven:

van hen
die voor
de
laagste
Ge
klasse
geslaagd
slaagd. waren.

Batavia

C

6

93

69

54

41

1

n

34

Samarang

7

7

65

35

38

24

2

o

Soerabaija

9

8

83

Gl

59

36

22

21

241

165

151

101

Totalen

.

5

van hen teer•.lic voor lingen
nieuwe
eenc
hoogere van den leer
klasse vorigen lingen.
geslaagd cursus.
waren.

Te
zamen.

83

r) 38

121

20

»
•>

54

,1, 30

84

o

34

2

72 e) 38

110

4

88

4

«) H e t verslag betreffende dit examen is gedrukt als bijvoegsel tot de J a v a s c h e Courant dd. 2 October 1888.
4) Leerlingen voor enkele vakken , zoomede toehoorders, zen hier buiten aanmerking gelaten.
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c) Hieronder 4 leerlingen di*; zonder toclatings-examcn werden ingeschreven, al» zyndo leerlingen of oud-leerlingen van andere hoogere
burgerscholen.
</) Hieronder 4 leerlingen die het toelating»-examen te llatavia hadden afgelegd en 4 oud-lccrlingcn van andere hoogere burgerscholen.
t) Hieronder 2 gewezen leerlingen die zich vóór het einde van den cursus 1887/88 hadden doen afschrijven.
f) Hieronder 5 C'liincczcn en 5 Javanen (verg. de aanmerkingen il, h en * op de voorgaande bladzijde).
Voor liet met-rendeel waren de leerlingen tusschen de
14 en 18 jaren oud. Bij het einde van 1888 telde men
onder de leerlingen te Batavia er 5 die jonger en 18 die
ouder wnreu. Te Samnrang waren die getallen 6 eu 13
en te Soerabaija 12 en 24.
De ouders of voegden van 89 leerlingen der school te
Batavia woonden in het gewest zelf, terwijl die van 18
leerlingen el.Iers op .lava en van 8 in de buiten bezittingen,
gevestigd waren. Onder de leerlingen der school te Sainar a n g waren 48 eu onder hen van oie te Soerabaija 83
uit het gewest zelf afkomstig.
In den loop of bij de sluiting van den in 1888 geeindigden cursus verbeten 65 leerlingen de hoogere burgerscholen zonder examen te hebben afgelegd (te Batavia 30,
te Samarang 14 en te Soerabaija Sfl), waarvan 13 naar
Nederland vertrokken , 1 naar eene andere hoogere burgerschool o v e r g i n g , 8 zich voor adspirant-officier, 1 voor
adjunct-landmeter bij het kadaster en 5 voor onderwijzer
bij bet openbaar la;;er onderwijs wenschten te bekwamen, 11
in 's laadt burgerlijken dienst en 4 in militairen dienst traden,
1 wegens ziekte en 1 wegens onvoldoenden aanleg hunne
studiën staakten , 12 op landelijke ondernemingen en 3 op
handelskantoren geplaatst werden, 1 wegens familieomstandigheden en 2 w e g m s financieele bezwaren zich
lieten afschrijven, en eindelijk nog 2 zonder bekende redenen
tijdelijk de school verlieten om zich later weder als leerliug
te doen inschrijven.
Over het algemeen mochten het gedrag en de ijver der
leerlingen zeer bevredigend genoemd worden. Ook gaf het
schoolverzuim, dat te Batavia 4 . 5 , te Samarang 3.74 en
te Soerabaija 4 ;ct. bedroeg, tegen respectievelijk 4 , 4.45
en 4.b' pet. in 1887, geen bijzondere reden tot klagen.
In de kosten hunner opleiding zagen zich 9 leerlingen te
Batavia eu 8 te Samnrang voor korteren of langeren tijd
gesteund door bijdragen uit particuliere studiefondsen,
deels ook door het Siain-fonds.
Verzamelingen.
De hoogere burgerschool te Soerabaija
kwam bij het begin van 1889 in het bezit van eene uit
Nederland ontbodene volledige collectie hulpmiddelen voor
het onderwijs iu de natuurlijke historie. Hierdoor werd in
eene dringende behoefte voorzien. Overigens ondergingen
de bibliotheken en verzamelingen van de verschillende
hoogere burgerscholen weder eenige uitbreiding dooraankoopen en geschenken.
5*.

Hoogere burgerschool met driejarigen cursus voor meisjes Ie Batavia.

Aan deze inrichting bleef het onderwijs ook voor den
cursus 1888/89 op denselfden voet geregeld als in het voorafgegane leerjaar. Vier leeraren van het Gymnasium Willem l i l bleven , onder genot van eene toelage ') boven
hunne inkomsten , bij voortduring aan de school verbonden
voor het onderwijs in de aardrijkskunde, in de kennis der
n a t u u r , in de cosmographte , iu het teekenen en in de beginselen der wiskunde; terwijl de lessen in de t a l e n , de
geschiedenis en voor een deel in de aardrijkskunde tot de
taak iler leeraressen van de school behoorden. Onder deze
la-itsten bevond zich eene tijdelijke Ieerares, d i e , gelijk in
't vorig verslag (blz. 108) vermeld werd , na het vertrek
met verlof van de Ieerares voor de Engelsche taal en letterkunde en in de geschiedenis, voorïoopig met het onderwijs in die vakkeu belast werd.
') Bi) gouverncmentsbe>luit dd. 23 Octnber 1888 n° 11 is bepaald
dat wanneer een toelage genietende docent door ziekte, binnenlandsch
verlof of andi re rciit-ncn gedurende langer dan eene week belet
wordt zijne functiën te vervullen , z(jne belooning stilstaat van den
dag waarop de verhindering is ingetreden, tot en met den dag
vóór dien waarop de functiën worden hervat, behalve voor zoover
de verhindering samenvalt met de vacantiën. I!ji dusdanige verhindering kan over het stilstaand'- bedrag der toelage worden beschikt
tot beloooing van hen die tijdelijk met het werk des afwezigen
belast worden.

Op 1 Januari 1888 werden de lessen bijgewoond door
43 leerlingen (15 in het 1ste, 20 in het 2.ie en 8 iu het
3de studiejaar), doch vóór de sluiting van den cursus
1887/88 verlieten 3 leerlingen (1 uit het 1ste en 2 uit het
2de studiejaar) wegens ziekte en nog een gelijk aantal
(1 uit het 1ste en 2 uit het 2de studiejaar) wegens andere
redenen de school, zoodat op het einde van dien cursus
37 meisjes Lieven ingeschreven (13 in het 1ste, 16 in het
2de en 8 in het 3de studiejaar).
De overgangs-examens brachten alle leerlingen van het
lste naar het 2de studiejaar over, hoewel 4 zich nog aan
een herexamen in enkele vakken hadden te onderwerpen.
Uit het 2de studiejaar gingen 15 naar de hoogste klasse
over, waaronder i met herexamen , terwijl één der leerlingen tdet voor overgang iu aanmerking kwam. Eindelijk
onderwierpen 6 van de 8 leerlingen van het hoogste studiejaar zich aan het eind-examen , waarin zij allen slaagden.
Aan de toelatings-examens werd door 17 candidaten deelgenomen , waarvan 1 voor het 3de en de overigen voor
het lste studiejaar. Van deze laatsteu voldeden 11 aan
de vereiscliten, terwijl de eenige, die zich voor de
hoogste klasse had aangemeld, slechts iu het 2de studiejaar
kon worden toegelaten.
De cursus 1888/89 opende niet 19 leerlingen van den
vorigen cursus, met I I van de nieuw toegelaten leerlingen
(waaronder zij die tot het 2de studiejaar was toegelaten),
en met 1 leerlinge, die het toelatings-axam-n voor eene
inrichting van middelbaar onderwijs te Samarang had
afgelegd en dientengevolge , overeenkomstig de be|ialingen
van het reglement der sc>ool, zonder nader examen werd
aangenomen. Verder hadden nog 2 leerlingen zich als
toehoorderessen voor het 2de studiejaar ioeii inschrijven,
zoodat de cursus 1888/89 aanving met 3 meisjes (11 in
het l s t e , 13 in het 2de en 9 in het 3de studiejaar),
welk totaal ook op 31 December 1888 ingeschreven w a s ,
doch toen verdeeld als v o l g t : 12 in het l s t e , 13 in het
2de en 8 in het 3de studiejaar.
IJver eu gedrag der meisjes gaven reden tot tevredenheid en hei schoolverzuim bedroeggeinidi.el i 2,5 pet. tegen
4 pet. in 1887.
Voor den gemiddelden leeftijd der leerlingen van het
lste studiejaar vindt men opgegeven 14'/| j a a r , van het
2de 1 5 % jaar en van het 3 !e ruim I6V4 jaar
Aan ue voorbereidings kla.-se, waar leeraren en leeraressen in hun vrijen tijd onderricht geven aan meisjes >iie
later op de ho gere burg-rscbool wenseheu toegelaten to
worden, waren op 1 Janu-iri 1888 18 en bij h ' t einde
van den cursus 1887/88 20 leerlingen inge-e ireten. Zes
dezer mei-jes voldeden aan het toelatingsexamen voor den
cursus 1888/89 eu kouden derhalve na-r «ie hoogere burgerschool overgaan. Bij de opening- van den nieuwen
cursus der voorbereidingsklasse werden de leasen hervat
met 19 meisjes, in welk aantal tot e n Ie December 1888
geen verandering kwam Deze voorbereidinjrscursus werd,
met voorloopige vergunning van de Regeering, gehouden
in de lokalen der hoogere burgerschool.
1°.

Iiurgeravondscbool Ie Soerabaija.

Door 57 leerlingen werden in den aanvang van 1888 de
lessen aan deie -TIIOOI bijgewoond. Vóór bet sluiten van
den cursus 1887/88 kwamen nog 4 leerlingen , na het
afleggen van een voldoend toelatingsexamen, aan delessen
deelnemen, terwijl tussehentijds 20 leerlingen de inricht i n g verlieten, waaronder enkelen die wegens herhaald
onwettig schoolverzuim verwijderd moesten worden. Nadat
nog 5 van de leerlingen in het hoogste studiejaar, voorzien van een getuigschrift van met vrucht genoten onderwijs, zich hadden laten afschrijven, sloot de cursus met
30 leerlingen. Van de 35 jongelieden die aan de overgangs-examens deelnamen (tot welke studiejaren deze behoorden, blijkt ni t ) , gingen 4 vau het 21e naar het 3de
studiejaar en 9 van het lste naar het 21e studiejaar over.

Bijlage C.
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Het toelatings-exarnen voor den nieuwen cursus 1888/89 leerlingen van het lste studiejaar tot het 2de bevorderd
werd door slechts 20 van de 44 zich aangemeld hebbende worden en gingen de overblijvende leerlingen van dit laat
candidateii met goed gevolg afgelegd, en nadat de ge- ste studiejaar in de nor:iiaalklasse over. Aan het toelatings
sluagden zich allen voor liet 1ste studiejaar hadden doen examen hadden zich 3 meisjes met gunstig gevolg onder
inschrijven, werd de nieuwe cursus met 50 leerlingen ge worpen ; één Tan haar vertrok naar Batavia en werd daar,
opend, waaronder 39 in het lste, 12 In het 2de en 5 in het gelijk reeds hiervóór vermeld is, als leerlinge van de hoogere
3de studiejaar. Bovendien werden nog als toehoorders toe burgerschool voor meisjes ingeschreven; eene andere maakte
gelaten : tot de 2de klasse , de heide jongelieden die ge van hare aanspraak op toelating geen gebruik, terwijl (ie
durende den voorafgaan den cursus als toehoorders de lessen derde zich als leerlinge liet inschrijven, te zinnen met nog
in het eerste studiejaar hadden gevolgd, en tot de 3de klasse een vijftal andere meisjes, voorzien van een bewijs dal zij
een tweetal jongelieden, die reeds een diploma hadden in staat waren de lessen nn-t vrucht te volgen, zoomede
verworven , maar bet verlangen hadden te kennen gegeven eene vroegere leerlinge der school die zich had laten af
om het onderwijs in die klasse nog als toehoorders te schrijven , maar thans weder tot het 2de studiejaar weuschte
blijven volgen. Van de 56 gewone leerlingen bekwaamden toegelaten te worden. Tengevolge van een en ander werd
zich 33 voor machinist, 16 voor opzichter bij den water de cursus 1888/89 geopend met 6 leerlingen in het lste
staat, 2 voor landineier, 2 voor teekenaar, 1 voor opzichter en een gelijk aantal in het 2de studiejaar; terwijl de les
over een timmermanswinkel, 1 voor oplichter over een instru- sen in de noriuaalklasse aanvingen met 9 meisjes, waar
mentmakerswinkel en 1 voor stuurman. Het meerendeel onder 7 die hare studiën aan de Wilhelmina-school vol
werd in de gelegenheid gesteld zich bij de gouveruements- bracht hadden, terwijl de beide anderen een diploma van
inrichtingen en werkplaatsen of in particuliere ambachts het eindexamen van de hoogere burgerschool voor meisjes
inrichtingen ook practisch te oefenen. Daartoe vonden 11 te Batavia konden vertooiien. In den verderen loop van
leerlingen cene plaatsing bij den urtillerie-coustructiewinkel, 1888 kwamen nog 4 meisjes aan het onderwijs in de nor
11 bij het marine-etablissement, 12 Lij de fabriek voorde maalklasse deelnemen, nadat zij bewijzen hadden gegeven
marine en het stoomwezen , 3 hij de werkplaatsen van den de lessen met vrucht te kunnen volgen. Verder deden
waterstaat, 1 bij die van de staatsspoorwegen en 7 bij •<ich onder de leerlingen der Wilhelmina-school tot op uit.
particulieren. De 1) overigen, wien nog geen werkkring December 1888 geen mutatiën voor.
kon aaDgewezeu worden, ontvingen toch zooveel mogelijk
Gedrag en ijver der leerlingen waren goed; ook werden
practisch onderricht in verschillende ambachten.
de lossen zeer geregeld bijgewoond.
Vóór liet einde van 1888 deden zich ouder de leerlingen
Omtrent het tweetal particuliere cursussen te Samarang
vrij veel mutatiön voor, waardoor bun aantal niet onbe voor middelbaar onderwijs in enkele vakken valt, in aan
langrijk afnam. Slechts één leerling werd na een toelatings sluiting met de mededeelingen in het vorig verslag (blz.
examen tusschentijds in het 1ste studiejaar opgenomen , 108), nog te vermelden dat de zoogenaamde «technische
doch de inrichting werd door 21 leerlingen uit het 1ste , cursus'' op 1 Januari 1888 door 8 leerlingen bezocht werd,
3 uit het 2de en 1 uit het 3de studiejaar wegens ver welk aantal aan het einde van dat jaar tot 15 geklommen
schillende redenen verlaten. Daardoor telde zij op 31 Decem was, en dat ook de cursus voor scheikunde (meer bijzonder
ber 1888 32 leerlingen (19 in bet 1ste, 9 in het 2de en geopend ten dienste van de leerlingen van het «Proefstation
Midden-Java") bleef voortgezet. Van de 10 jongelieden ,
4 in het 3de studiejaar), benevens 4 toehoorders.
Over bet gedrag der leerlingen viel in het algemeen die bij het begin van 1888 luat.-tbedoelden cursus volgden,
niet te klagen en ook hun ijver gaf, enkele uitzonderingen moesten sommigen zich nog vóór het einde van het leer
jaar doen afschrijven ten einde hunne werkzaamheden in
daargelaten, reden tot tevredenheid.
de fabrieken te kunnen hervatten.
5°. Particuliere inrichtingen voor middelbaar onderwijs.

Lager

o n d e r w ij s.

In het defde jaarverslag der Wilhelmina-school te SamaMet de opening in Januari 1888 van eene openbare
rang vindt men mededeeliug godaan van eene aanvulling lagere school te Medan kwam de eerste gouvernementsvan het leerplan en eene uitbreiding van bet onderwijs, iorichting voor Kuropeesch lager onderwijs in de residentie
ten gevolge van de toevoeging aan de school, bij het begin Oostkust van Sumatra tot stand. In den verderen loop
van den cursus 1888/89, van eene normaalklasse voor van het jaar werden nog drie openbare scholen geopend ,
opleiding tot onderwijzeres. De vorming dezer normaalklasse allen op Java, en wel in Augustus te Garoet (residentie
kwam tot stand onder den aandrang van verschillende Preanger Regent.-ehappen) en te Probolinggo, en in Novem
ingezetenen te Samarang, wier dochters de beide studie ber te Joana (residentie Japara). De nieuwe school te Probo
jaren der school met vrucht doorloopen hadden en die haar linggo was d'; tweede te dier plaatse, in verband waarmede ee
vervolgens eene verdere opleiding wenschten te verschaffen reeds bestaande school aldaar voortaan uitsluitend voor
ter verkrijging van het diploma van hulponderwijzeres. Het betalende leerlingen bestemd werd. Bij het einde van 1888
onderricht, waarvoor ook enkele onderwijzers van het lager was nu het aantal openbare lagere scholen voor Kuropeanen
onderwijs aan de school zijn verbonden , omvat de gewone en met dezen gelijkgestelden geklommen van 131 tot 135
vakken, waarvan de kennis vereischt wordt voor het examen (waaronder 23 meisjesscholen), namelijk 101 op Java en
van hulponderwijzeres, terwijl de leerlingen ook in de ge Madura, verdeeld over 64 plaatsen, en 34 in gewesten
legenheid worden gesteld hare kennis van het Fransch , daarbuiten, verdeeld over 25 plaatsen. Verder had zich
Engelse U en Duitsch te vermeerderen.
nog de behoefte doen gevoelen aan eene openbare lagere
In den aanvang van 1883 telde de Wilhelmina-school school te La wang (residentie Pasoeroean) en aan eene tweede
(destijds nog zonder normaalklasse), behalve een 5-tal school zoowel te Buitenzorg en te Aleester-Cornelis (resi
toehoorderesseu , 12 leerlingen in het 1ste en 9 in het 2de dentie Batavia), als te Gombong (residentie Bagelen). De
of laatste studiejaar. Van deze meisjes moesten nog vóór opening van deze vier scholen vond echter eerst na 1888
het einde van den toen loopenden cursus2 toehoorderessen, plaats.
5 leerlingen uit het 1ste en 2 uit het 2de studiejaar, | Voor elke der bovenbedoelde 135 scholen vindt men de
wegens ziekte of vertrek naar elders, afgeschreven worden. gebruikelijke statistische opgaven omtrent de samenstelling
Gedurende de vacantie verlieten nog 3 leerlingen (2 van het der ouderwijskracnten en der schoolbevolking op uit. 1888
lste en 1 van het 2de studiejaar) en 1 toehoorderes de plaats. ' in bijlage S hierachter. Ommestaand volgt een vijfjarig
Na afloop van de in 1888 gehouden examens konden de 5 ■algemeen overzicht.

Handelingen dor Staten-Owenial. Bijlagen. 1889-1890.
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a) Opgaven betreffende den leeftijd der Europeesche leerlingen komen lager in een afzonderlijk overzicht voor.
b) Ouder de hulponderwijzers en hulponderwijzeressen zijn niet medegeteld d i e . welke voorloopig. zonder bezoldiging, bij sommige der
scholen waren werkzaam gesteld. Het aantal dezer onbezo'digde hulponderwijzers bedroeg op het einde van 1888 t w e e ; in vorige jaren kwamen zij
niet voor; dat, der onbezoldigde hlllliilllillllmjjllHiMflll bedroeg bij het einde van elk der behandelde jaren achtereeiuolgens 8 . 7 . 17. 14 en ii.
<•) Onder bet opgegeten aantal inlandschc leerlingen waren bij het einde van elk der behandelde jaren achtereenvolgens begrc|>cn 356, 354,
259, 387 en 317 kinderen van Christen-inlanders.

Behalve de 254 hoofd- en hulponderwijzers eu 169 hoofden hulponderwijzeressen die , blijkens voorgaanden s t a a t ,
aan de scholen vast werkzaam waren, behoorden nog- tot
het Europeesch lager onderwijs 39 onderwijzers, waarvan
3 nonactief, 2 bij het middelbaar, 13 bij het inlandsen
onderwijs gedetacheerd en 21 met buitenlaudsch verlof
afwezig waren , alsmede 25 onderwijzeressen , van welke
9 uonactief, 1 bij bet middelbaar onderwijs gedetacheerd
en 15 met buitenlaudsch verlof waren. In het geheel bestond nlzoo het onderwijzend personeel, ten behoeve van het
Europeesch lager onderwijs aan 's lands dienst verbonden,
ongerekend de kweekeiingeu (en ongerekend ook het onbezoldigd hulppersoneel bedoeld in noot b hierboven), uit
293 onderwijzers en 194 onderwijzeressen, welke, naar de
klasse van hunne bezoldiging en het bezit van de hoofdof van de hulp-akte van bekwaamheid , verdeeld waren
als v o l g t :
Van deze bezaten:
2de
3de
Te de hoofd- de hulplste
akte.
klasse, klasse. klasse, zamcn. akte.
104
293
232
61
180
onderwijzers a). . . 59
149
194
52
142
32
onderwijzeressen n) 13
a) Zü die bjj het middelbaar onderwijs gedetacheerd waren , komen
hier voor in H klasse waartoe zjj bet laatst behoord hadden.
In 1888 verkregen 23 onderwijzers en 28 onderwijzeressen
eene plaatsing bij het lager onderwijs. Onder hen waren
10 onderwijzers eu 3 onderwijzeressen, welke niet in Indië
waren verkregen . maar voor don Indischen dienst waren
uitgezonden uit Nederland. Van de in 1888 aangestelde 13
onderwijzers en 25 onderwijzeressen die zich in Indië hadden
aangemeld, hadden er zoowel 5 van de eersten als 5 van
de Matsten de akte van bekwaamheid in Nederland behaald.
Het in 1887 bij het lager onderwijs aangesteld onderwijzend
personeel, ten getale, (volgeus verbeterde opgaven) van 5
onderwijzers en 51 onderwijzeressen , was uitsluitend in
Indië verkregen. Van dat personeel waren 1 der onderwijzers
en 12 der onderwijzeressen in Nederland geëxamineerd.
Bovenstaand overzicht wijst ook voor 18*8 weder eene
tortueining van het aantel leerlingen aan. Het aantal betalende leerlingen nam echter slechts met 39 toe (het klom
tot 587(5), terwijl dat der iiiet-betalenden vermeerderde met.
253 (waardoor het een totaal van 5651 bereikte). Onder
deze 11527 leerlingen (6724 jongens en 4803 meisjes) telde
men 697 kinderen van inlanders (31 meer dan het jaar te
voren) en 200 kinderen van vreemde oosterlingen (18 minder dan op uit. 188/).

Wegens volbrachten leertijd, dat is na alle klassen doorloopen te hebben, verlieten in 1888 560 leerlingen de
school; daarentegen werden er 4034 om andere redenen
afgeschreven ; niet al deze laatsten staakten echter bet
onderwijs (verg. wat te dien aaDzien in 't vorig verslag,
blz. 109/110, is gezegd).
Evenals in de twee voorafgegane jaren bedroeg het
schoolverzuim , over alle scholen gerekend , ook in 1888
weder 21 dagen gemiddeld per leerling. Uit den aard der
zaak liep dit gemiddelde voor elke school in het bijzonder
vaak zeer uiteen. Zoo waren in 1887 (over 1888 is zulks
niet opgegeven) scholen waar elke leerling gemiddeld 40
ii 50 dagen verzuimde, andere waar dit gemiddelde tusschen de 4 en 10 dagen per hoofd beperkt bleef.
Om den leerlingen nuttige uitspanningslectuur te verschallen , waren aan 120 openbare lagere scholen (1 meer
dan in 1887) kinderbibliotheken verbonden , te zamen 26 103
werkjes bevattende , dat is 946 meer dan in 1887.
Wegens ontstentenis of afwezigheid van een deel van
het onderwijzend personeel moesten bij een zestal scholen
de lesuren tijdelijk gewijzigd worden , in dier voege dat
de leerlingen dagelijks in twee elkander afwisselende,groepen
onderwijs ontvingen.
Op enkele scholen onderging het leerplan in 1888 eenige
uitbreiding. Met het onderricht in de beginselen der
Fransche t a a l , dat reeds aan verscheidene openbare scholen
gegeven w o r d t , begou men in 1888 ook te Blitar (Kediri).
En tot opneming in het leerplan ook van de beginselen
der Eugelsche taal. werd vergunning verleend voor zooveel
betreft de 3de gemengde school te Batavia en twee scholen
te Soerabaija (de lste gemengde school A en de meisjesschool).
Te Batavia echter moesten deze nieuwe lessen nog vóór het
einde van het jaar weder gestaakt worden ten gevolge van
het aftreden van den hoofdonderwijzer. Maatregelen worden
voorbereid , die de gelegenheit: zullen schenken om , aanvankelijk bij enkele scholen , van het onderwijs in de nietverplichte vakken in 't vervolg meer werk te kunnen
maken. Hieraan doet zieii meer en meer de behoefte gevoelen zoowel voor hen die niet bestemd zijn later middelbaar onderwijs te ontvangen, als ter betere voorbereiding
tot en aansluiting aan de hoogere burgerscholen. Aan de
(gemengde) school te I'ekalongan bleet' voor de meisjes
leerliugen het onderricht uitgebreid tot de nuttige bandwerken. Op de eigenlijke meisjesscholen behoort dit onderwijs overal tot het leerplan. Van de teekenlesseii, welke
reeds sedert tal van jaren gedurende de namiddaguren aan
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twnlflfl openbare lagen scholen te llatavia, SmnnrHiig en
Soerabaija gegeven werden, maakten IJ ij liet einde van 188iS
respectievelijk 25 , 81 en 25 leerlingen gebruik.
De uitgaven voor het openLaar Kuropeesch lager onder*
wijs en de ontvangsten wegens schoolgelden bedroegen
over de laatst verloopen twee jaren als volgt:
1887.
(Verbeterde
opgaven.)
Traktementen, leermiddelen, enz. . . .
f 1 372 lil)
Gebouwen, huishuur, enz
433 572
Te zuinen

1888.
(VoOrlooptg'S
opgaven.)
f 1 SN l»t
455 362
f 1 815 51*
107 100

8U5 7UI
J 1 " l r:, J

Geïnde schoolgelden.
Blijlt ten laste van den lande

t l 595 640

1 I 638 411

Voor vijf scholen (te Buitenxcrg, rWunanng, Bangil,
Loemadjang en Aledan) kwamen in 1888 nieuw gebouwde
lokalen gereed. Aan liet onderhoud der schoolgebouwen
werd de nuttige zorg besteed; enkele ondergingen eenige
vergrooting of verbetering. Nieuwe, regelen voor het
bouwen en inrichten van souoollokalen ten behoeve ran
het openbaar lager onderwijs voor Europeanen en met
dezen gelijkgestelde!) werden duor den directeur der burgerlijke o|>enbaro werken vastgesteld bij circulaire van 25
Aantal

Onderwijzend

personeel voor

[Nederl. (Oost-) lndiö.]
Januari 1889, ter vervanging van de omtrent dit onderwerp in 1881 ^tiguwtMi voorschriften , opgenomen Ui n°. :10I>4
ran hel Uiiblnd op het Indisch Staatsblad.
Op de drie hoofdplaatsen van Java werd bet aantal particuliere scholen voor lager of uitgebreid lager onderwijs in
1888 van 13 op 14 gebracht. Van de 4 in 1887 nog elders bestaande particuliere scholen (te Buitensorg, Joena, Temanggoeng en iadang) werd die te Joana in 1888 gesloten;
daarentegen werd er een te Neira <>]> Banda geopend,
evenals te Lawang (Paaoeroean), welke laatste echter TÖOr
liet einde des jaars weder gesloten werd (In Januari 1889
is te Lawang i-ene openbare school geopend, tot welker
oprichting in Augustus 1888 was besloten, nadat kort te
voren een verzoek om subsidie voor de particuliere school
al laar was afgewezen.) ')
Op ultimo 1888 (zie de reeds aangehaalde bijlage S)
wareu derhalve in werking 18 particuliere Kuivpeesche
lagere scholen (waaronder 12 voor uitgebreid lager onderwijs), met een onderwijzend personeel van 102 personen
en 2330 leerlingen (690 jongens en 1640 meisjes). Zooels
uit het volgend overzicht kan blijken , zijn deze cijfers
booger dan ui een der vier voorafgegane jaren.
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«) D e leeftijd der Europcesohc leerlingen wordt lager afzonderlijk vermeld.
6) Alle inlaudsche leerlingen in de vijf vermelde jaren waren niet-1'hristenen . behalve één C'hristenmeisje in 1888.

Hoedanig de Kuropeesche leerlingen soowel bödeopenbare als bij de particuliere scholen naar hun leeftijd verdeel'
waren , kun blijken uit het thans volgende overzicht.
Tijdstip
Aantal leerlingen die den leeftijd hadden van
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8
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ingediende opgaven omtrent de in hun ressort aanwezige
Kuropeesche kin leren van 6 tot 14 jaren, bedroeg hun
aantal in 1887 12 971 en in 1888 13128, waarvan respectievelijk 12 191 en 12 342 school-of huisonderwijs genoten s ) ,
eu respectievelijk 780 t-., 78i van on erw ijs verstoken waren.
Evenals in het jaar te voren weid ook in 1888 op een
L6-tal plaatsen (thans niet meer te Ambarawa en te Amooina,
doch dxiirentegen voor 't eerst te Keboemen en 8umanap),
Wjna uitsluitend door personeel der openbare lagen' scholen ,
in de namtddagaren aanvallend onderwijs gegeven in eenige

18:
2117 IIS
179 2H>
203 199
19!' 243

1X7
223
190
242
20

I7X
ISO
204
196
21.1

ISI2
1912

ISSI
21:3
-232 1

blijkens du door de ambtenaren bij bet binneiilnndseii
bestuur, ingevolge art. 2:1 van bet reglement op het
Kuropeesch lager onderwijs (Indisch Staatsblad 1808 n°. 81),

') Door de Indische bogrooting voor 1889 is de gelegenheid v e r schaft 0111. in miniere niiite dan tot nog t o e , door grldcljjke bjjdr.iiien
van t e g e e r i a g s w e m de opriehtlllg en instandhouding van particuliere
seholen . z.»o Kuropeescheals iulamWhe . te steunen, ook ten einde —
waar de Kogei-ring moer en meer onmachtig blijken moet (Ie u i t 
gaven voor een goed en aan aller behoeften voldoend onderwijs te
bestrijden — zoodoende te geinoet te komen aan de kosten van het
openbaar onderwijs. I ■ ■ .luli jl. is dezerzijds niet I e Indische R e g e r i n g
in overleg getreden nopens . v u i g e wenschclijke veranderingen in de
thans ïio:.' geldende voorwaarden voor het toekennen van goaverne■irntssilbaidlfi aan particuliere seholen ( d e daarover, wat de Kuropeesebe scholen betreft, arl. ." van de ordonnantie in Indisch
Maatshlad 1868 ii°. SI , eu Wat de inlandsehe seholen aangaat , de,
ordoanaatMa ia Indiseh Staatsblad 1874 n°. 09 on 1S7Ö n». S M ) .
'-) Op enkele algelegen eilanden in de huitenlio/.ittiiigon bezochten
sommige dezer kinderen (waarschijnlijk kinderen van zoogenaamde
inlandsehe burgers; de naastbij gelegene inlandsehe school.
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vakken van lager of meer uitgebreid lager onderwijl. Deze
i Hieronder volgt eene opgaaf van da plaataaa (met ver
partioiülara patniddagtcholen ■ ten getale van üC, werden melding tevens vnn bet getal leerlingen), waar In 1887

hij het einde van 1888 bezocht door 340 leerlingen (de 24 ,

die op ultimo 1887 bestonden, talden toen 312 leerlingen).

teekeu-, gymnastiek- en bewaarscholen werden aangetroffen.
(jymiKistickscholcn.

Teckel) scholen

Naniiddagscholcn.

1887.

(in 1888 .scholen als de hierbedotdde , zoomedo particuliere

1887.

MM.

,888.

1887.

Bewaarscholen.

1888.

1887.

1888.

PLAATSEN.
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<o Bij twee «lozer namidilngscholen (te ISatavia en to Bandjarnegara: werd onderwijs gegeven iu handenarbeid naar de methode van
CLAUSEN KAAS.

b) Tien dezer bewaarscholen waren ondcrdeelcn van scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, namelijk 2 te Batavia, 4 te
Sauiarang, de I te Soerabaija, die te Buitcuzorg en die te 1'adang.
Aan de gouvernementsnonnaHlsehool te Batavia, waar
liul ponder wijzers en hulponderwijzeressen zich in de avond
uren kunnen bekwamen ter verkrijging van de hoofdakta
(zie het reglement in n°. 3300 en 3899 van het Bijblad
op het Indisch staatsblad), waren blijkens het vorig ver
slag (blz. 111) op bet einde van 1887 22 personen inge
schreven , namelijk 9 hulponderwijzers en 12 hulponder
wijzeressen in 's lands dienst en 1 particuliere onderwijzeres.
Deze laatste liet zich echter in den loop van 1888 weder
afschrijven , gezamenlijk met 9 van het gouvernementspersoneel (3 hulponderwijzers, van wie er 2 de hoofdakte
hadden behaald , en 6 hulponderwijzeressen, van wie er 1
dit doel had bereikt). Als ideuwe leerlingen werden toege
laten 4 hulponderwijzers en 8 hulponderwijzeressen (waar
van respectievelijk 2 en 5 aan open bare scholen werkzaam).
Daar echter één der particuliere onderwijzers nog vóór
bet einde des jaars wegens vertrek werd afgevoerd , bleven
de normaallessen op 31 December 1888 gevolgd door 23
personen, namelijk 9 hulponderwijzers en 14 hulponder
wijzeressen , waarvan er respectievelijk 8 en 11 tot het
gouvernementspersoneel behoorden. Do hoofdonderwijzer,
aan wien blijkens het vorig verslag vergund was enkele
lessen aau de normaalscbool bij te wonen, nam later aan

liet onderwijs geen deel meer. Onder het aan de inrichting
verbonden onderwijzend personeel ontstonden drie vaca
tures, die zoo spoedig doenlijk werden aangevuld..
Daar aan de vele aanvragen van hulponderwijzers en
hulpouderwijzeresscn om te Batavia te worden geplaatst
ten einde de normaallessen te kunnen bijwonen , niet in
voldoende mate kan worden tegemoet gekomen , bestaat
bet voornemen om , wanneer daartoe bij de Indische be
grooting fondsen bewilligd zullen zijn , ook te Soerabaij.-i
eene inrichting voor norinaalonderwijs te openen.
Op idz. 108 hiervóór is reeds het een en ander medege
deeld omtrent de particuliere normaalscbool tot vorming
van bulponderwijzeressen te Samaraug, waar die inrich
ting als eene afzonderlijke klasse aan de Wilhelmina-school
is toegevoegd.
Onderwijzersexanier.s werden in 1888 afgenomen te Ba
tavia, Samarang, Soerabaija, Padang, Makasser, Amboina
en Menado, van respectievelijk 05, 24 , 25, 4 , 3 , 2 en
4 candidaten (één vrouwelijke candidaat te Batavia, die
bij éénzelfde gelegenheid in twee examens slaagde, is in
deze opgaven dubbel gerekend). Voor welke akten de
candidaten zich aanmeldden en hoedanig de uitslag der
examens was, kan zoowel voor 1887 als voor 1888 uit
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1887.

hoofdonderwijzer
hulponderwijzer
hoofdonderwijzeres
hulponderwijzeres
onderwijzer in de F r a n s c h e taal . . .
„
., ,, F n g e l s c h e „
. . .
„
„ „ Duitsche
„
. . .
,,
„ ,, wiskunde
n
n H gymnastiek
. . . .
.,
„ het teekenen
onderwijzeres in de Fransche taal. . .
.,'
., H E n g e l s c h e „ . . .
„ liet teekenen
. . . .
„
., de handwerken
voor
meisjes
T e zamen
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Op het einde van Januari 1889 telde de school 35 betalende en 41 gratis-lcerlingen , welke cijfers bij het einde
van 1887 bedroegen 12 en 38.

hot volgende overzicht blijken.

C i 'ididaten
ter verkrijging van eene akte van
bekwaamheid a l s :

Tweede Kamer, 113

(888.

§ 2.
Geslaagd.

Niet
Niet
Ge,
gegeslaagd. slaagd.
•laaflrd

l!
4

•) 3

3»
l
1
1

18
2

3
10

1

7
II
I
30

*)
10
5
3

50

b) 35

e) 70

57

a) Verbeterde opgaaf.
li) T w e e dezer onvoldoende examens, één in de Fransche taal en één in
de wiskunde, werden door denzelfden candidaat afgelegd.
e) E e n e vrouwelijke candidaat behaalde t w e e a k t e n (voor F r a n s c h
en voor Engelsen).

De door eene gouvernementssubsidie van f 3000 'sjaars
gesteunde ambachtssehool te Batavia bleef ten volle aan
liet doel beantwoorden. Het practiach onderwijs werd u i t g e breid door de opening van een cursus in het timmeren,
hetgeen noodig geoordeeld werd met bet oog op de in 1887
(Indisch Staatsblad n°. 185) vastgestelde eisenen voor de
benoembaarheid tot opzichter bij den waterstaat; terwijl
de theoretische lessen uitbreiding ondergingen als een
eerste stap tot do in het programma der school voorgeschreven vorming van machinisten.
In de omstandigheid dat de namiddaglessen aan de
ambachtsschool samenvallen met de exercitiën van de
schutterij, heeft de Indische Regeering aanleiding g e vonden om zoowel den directeur en de onderwijzers als
de vaste leerlingen der inrichting van persoonlijken
schutterlijken dierst vrij te stellen (Indisch Staatsblad
1889 n°. 1).
Gebrek aan voldoende localiteit was ook in liet algeloopen
jaar oorzaak dat de lessen veelal ten huize van de onderwijzers moesten gegeven worden. In de behoefte aan goede
en in het centrum der hoofdplaats gelegen leerzalen en werkplaatsen zal eerlang worden voorzien. Aan de directie der
school is namelijk een perceel gouvernementsgrond te
Weltevreden in bruikleen afgestaan voor de oprichting van
een gebouw, terwijl de opbrengst van eene in Maart j l .
uitgespeelde geldloterij strekken zal tot bestrijding van de
aan dien bouw verbonden uitgaven.
Ook in 1888 werd de school door vele nog onvoldoend ontwikkelde jongelieden verlaten. Om dit zooveel mogelijk te
voorkomen, ontvangen die leerlingen, welke zoover gevorderd rijn dat zij bij particulieren eenig loon zouden kunnen
verdienen, een klein daggeld (f 0,15 ;ï f 0,25). liet onderwijs
werd mede aangemoedigd en tevens min of meer winstgevend
gemaakt door het uitvoeren van kleine bestellingen tegen
betaling. Deze maatregel werd uit den aard der zaak slechts
toegepast voor zoover de krachten en de vorderingen der
leerlingen het toelieten en het werk bevorderlijk was te
achten voor het onderwijs. Het geschiedde dan ook op
zulk eene kleine schaal dat de particuliere nijverheid er
geen noemenswaardig nadeel door ondervond. Eene der
oorzaken van het verlaten der school was hierin gelegen ,
dat sommige! leerlingen lichamelijk niet krachtig genoeg
waren voor de uitoefening van het smidsvak of wel daarvoor
minder aanleg of neiging bleken te bezitten. Om ook aan
hen eenigszins eene toekomst te verzekeren , streeft men
er n a a r , door verdere uitbreiding van het practisch
onderwijs, aan het verschil in neiging en aanleg der
leerlingen tegemoet te komen.
De vermeerdering der administratieve werkzaamheden
aan het beheer der school verbonden , maakte het wenschelijk een éénhoofdig bestuur in te stellen, dat sedert
opgedragen is aan een directeur.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen, 1889-1890,

Onderwijs voor

inlanders.

Aanvulling van het algemeen reglement. Ten einde het
bezwaar op te heffen dat hier en d a a r , bepaaldelijk in de
residentiön Menado, Amboina, ï e r n a t e en Timor, door
do bedienaren van den Christelijken godsdienst ondervonden
werd in het kiezen van een geschikt uur voor het geregeld
gevon van godsdienstonderwijs aan kinderen van Christeninlanders diedegouvernements inlandsche school bezoeken,
werd bij ordonnantie van 19 Juli 1888 (Indisch Staatsblad
n°. 123) art. 24 van het algemeen reglement van 1872
op het gouvernements lager onderwijs voor inlanders in
Noderlandsehdndië aangei'uld met de bepaling, dat voor
elke school des gevorderd de plaatselijke inlandsche schoolcommissie één of twee dagen der week aanwijst, waarop
leerlingen, die alsdan onderwijs in den Christelijken godsdienst ontvangen, een uur later ter school mogen komen ,
terwijl , waar het scholen geldt welker leerlingen allen
den Christelijken godsdienst belijden , de commissie mede
voor één of.twee dagen der week, het aantal schooluren
ten behoeve van het godsdienstonderwijs met één kan
verminderen. Deze regeling brengt mede, d a t , in het
laatstbedoeld geval , het godsdienstonderwijs niet buiten
de school behoeft te worden gegeven , maar daartoe, met
toepassing van art. 4 , al. 2 , van Indisch Staatsblad 1871
ii°. 104, over bet schoollokaal mag worden beschikt.
Rtorganisatie
tan het inlandsch onderwijs.
Nadat de
Indische Regeering in kennis was gesteld met de bedenkingen , waartoe de in 1887 bij het Opperbestuur aanhangig gemaakte voorstellen tot reorganisatie van het
inlandsch onderwijs aanleiding hadden gegeven (verg. vorig
verslag blz. 112), zijn in Indië nadere, meer in bijzonderheden
uitgewerkte , ontwerpen dienaangaande ter hand genomen.
Deze arbeid was bij cie afsluiting der Indische mededeelingen
voor dit gedeelte van het verslag nog niet in die mate
gevorderd, dat de Indische Regeering hare gewijzigde
voorstellen reeds aan de goedkeuring van het Opperbestuur
kon onderwerpen.
Toezicht. Ten gevolge van tijdelijke regelingen, en in
afwachting van eene, Iegelijk met de reorganisatie vau
het inlandsch onderwijs , te brengen wijziging in het schooltoezicht, was dit toezicht in 1888 opgedragen aan een
inspecteur te Batavia, wiens ressort omvat West-Java en
elf gewesten der buitenbezittingen , een adjunct-inspecteur
te Probolinggo voor Midden- en Oost-Java met Madura,
Bali en Lombok en Celebes en onderhoorigheden , en een
adjunct-inspecteur te Amboina voor de residentiön Amboina,
Menado , Ternate en Timor. Tot voor korten tijd waren
ook adjunct-inspecteurs gevestigd te Magelang en Fort de
Koek, maar toen in 18J7 de titularissen hun ambt voorgoed
of tijdelijk nederlegden , werden zij , opdat de Regeering
bij de voorgenomen hervorming van het schooltoezicht meer
de vrije hand zou hebbeu , hij wijze van voorloopigen
maatregel, vervangen door schoolopzieners , enkel belast
met het toezicht op de lagere inlandsche scholen in het
ressort van den adjunct-inspecteur, wiens plaats zij tijdelijk
innamen. Ter versterking van de inspectie in het oostelijk
gedeelte van den Archipel was overigens reeds in 1886 een tijdelijke schoolopziener, ter standplaats Tondano, toegevoegd
aan den adjunct-inspecteur te Amboina. Deze laatste schoolopzienersplaats was echter bij het einde vau 1888 onvervuld ' ) , daar de titularis, toen in J u n i te voren de
adjunct-inspecteur te Ambo'na wegens ziekte buitenlandse!»
verlof verkreeg , kort daarop , met bevordering tot adjunctinspecteur , tor, diens vervanger werd benoemd.
In September 1838 werd, voornamelijk in het belang
zijner studie van de Javaansche t a a l , de standplaats van
den tijdelijken schoolopziener in Midden-Java verlegd van
Magelang naar Soerakarta. Sedert Juli jl. is te Fort de
Koek, in plaats van den tijdelijken schoolopziener (die toen
benoemd was geworden tot waarnemend hoofdonderwijzer

') In J u l i jl. is tot tijdelijk schoolopziener ter standplaats Tondano
benoemd een der onderwijzers van de kweekschool te F o r t da Koek,
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auii do onderwijzers-kweekschool ter plaatse) weder een
adjunct-inspecteur opgetreden , die echt'T niet voorgoed
maar sis waiirnernend adjunct-inspecteur is aangesteld.

scholen worden uitgestrekt, wat echter niet liet geval was
met de scholen op Java en .Madurn.

De groote omvang vun dn rcissnrton n u sommige Inipoc
toerende ambtenaren en ziekte vun één hunner waren oorzaak

Op/eidüig va/t lid.auds.che onderwijzers.
\\\ 188S werd
aan al de zeven kweekscholen het eindexamen afgenomen.
Bij verhindering van den inspecteur van liet inlandsch onderwijs weid dat examen te Fort du Koek , te Pa.'ang Sidempne;m en te Bandjermasin afgenomen door deskundigen ,
daartoe door den Gouverneur-Generaal aangewezen. In bet
geheel slaagden hij de zeven kweekscholen in het eindexamen
61 candidaten en alleen te Fort «ie Koek en te Amboina moesten respectievelijk 3 e n 4candidaten worden a/gewezen. Op
laatstgenoemde plaats kon aan 'Jen te Fort de, Koek aan 1 der
niet geslaagden eene akte voor hulponderwijzer worden uitgereikt. Voor verdere opgaven nopens de mutatiën onder de
kweekelingen wordt naar het volgende overzicht verwezen.

dat in 1M88 liet schooltoezicht niet overal kon worden uitgeoefend. Zoo moesf geheel achterweg.' blijven eene inspectie
over de scliolen in de re.si lentién Zuider- en Oosteraf ieeling

v.in Borneo au Timor en over die op de 8augi-en Talsuteilanden (residentie Menado). In de residentie Amboina
kouden sletdits enkele scholen worden bezocht. In de Minabaaaa (residentie .Menado) werden do meeste gouvernements
en een groot aantal particuliere scliolen geïnspecteerd , en
in de afdeeling Gorontalo van laatstgemeld gewest, zoomede
in de residentie Ternate , alle scholen. In het gouvernement
Sumatra's Westkust kon de inspectie tot nagenoeg alle
Inge-

KWEEKSCHOLEN.

Afgeschreven in 1888:

Nominaal schre- wegens
aantal
ven in 1888 wegens
of vroeger
kweeke- op 1
goed
afgelegd andere
lingen.
Jan.
eindredenen.
18.S8. examen.
«)

Bijgekomen in 1888:

Ingeschreven
op 31 December
1888.

eindexamen
na goed met
Aantal
van 1888:
Totaal kweckeTe afgelegd certi- Te
aantal
toelaliagen
/.amen kweekcder
I lings- ficaat.
ge- afge- ge- asje<
lingen. hoogste
slaagd. wezen daagd. wezeu.
' i x.mirll.
<)
klasse,
r)
'')
16

9

7

37

40

10

13

13

37

30
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9
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V

9
7

'01
6

6
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3

4

14
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'/) 7

56

!76
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7

7

49

ii
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22

13

13
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9

17

'0 7

7

25

u

9
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'01

1

Bandjermasin . . . .

25

20

4

8

6

6

18

3

Makasser

25
50

M

1

o

SJ

25

9

48

15

14

2

16

49

I

/') 8

03

50

2

52

233

Bandong

75

Probolinggo

75

Fort de Koek. . . .

50

Padang Sidem poean.

Amboina
Totaal.

S26

60

m

34

P.ji het
toelatingsexamen
van 1888:

Bij het

47

BI

f)

33

ii) Te oordeelen naar de cijfers der in 1888 in het eindexamen geslaagden, voor zooveel die bjj het einde van dat ja:.r niet nog bij
de school bleven ingeschreven (zie lager noot e), zouden onder de in 1888 wegens goed volbrachte studie afgeschreven kweekelingen er
17 behoord hebben die reeds in 1887 of vroeger eindexamen hadden afgelegd, namelijk 6 te Bandong, 5 te I'robolinggo en 6 te Amboina
h) In deze rubriek zijn vermeld de kweekelingen, die door de inspectcerende ambtenaren of door de hoofden van gewestelijk bestuur,
na overleg met de plaatselijke inlandsche schoolcommissiën (zie Indisch Staatsblad 1886 n°. 46, § B, sub f), geschikt geoordeeld en aanbevolen werden ter aanvulling van het ontbrekende aantal kweekelingen.
e) Hieronder 19 reeds in het eindexamen van 1888 geslaagde kweekelingen (4 te Bandong, 3 te Bandjermasin, 6 te Makasser en 6 te Amboina).
4) Toelatingsexamens werden te Fort de Koek en l'adang Sidempoean niet afgenomen. De hierbedoelde kweekelingen schijnen bjj een
vroeger examen voldaan te hebben, maar toen niet geplaatst te zijn. Nader bericht hieromtrent werd niet ontvangen.
r) Van hen die te Makasser aan het toelatingsexamen voldeden, konden slechts 2 candidaten geplaatst worden.
/') De geslaagden waren allen afkomstig uit de residentié'n Amboina en Menado. Onder de niet-geslaagdcn waren er 2 uit de residentie
Amboina en 2 uit de residentie Timor.
</) Een der afgewezenen te Fort de Koek en 2 der niet-geslaagden te Amboina legden nader met goed gevolg het examen voor hulponderwijzer af.
Op I Januari 1888 waren alzoo van de toegestane 325 lingen weinig te wenschen over en was de gezondheidsplaatsen 51 , en op 31 Decenilor van dat jaar 92 plaatsen toestand bevredigend.
De afschrijvingen wegens andere redenen dan goed afgeonbezet, hetgeen voornamelijk moet worden toegeschreven
aan de omstandigheid dat bij het afnemen van het toela- legd eindexamen waren vrij gering en betroffen in het
tings-esamen voor sommige kweekscholen eeuige verscher- geheel 34 kweekelingen . tegen 54 in het voorafgegane
ping der eischen was aanbevolen, en zulks niet het oog jaar. Voor eene gepaste afleiding en ontspanning der kweekeoj) liet aantal nog op plaatsing wachtende candidaat-onder- lingen werd voortdurend zorg gedragen. Te Padang Sidemwijsers en het geringe vooruitzicht in de naaste toekomst poean vond onder hen «Ie muziek vele beoefenaars. Van
op de opening van nieuwe scholen. Van de op 31 Decem- de gelegenheid, den kweekelingen te Bandong en te Prober 18S8 bezettp 233 plaatsen waren er 19 ingenomen — bolinggo aangeboden om te sparen, werd op eerstgenoemde
zie noot c biervóór — door kweekelingen die reeds i:i het plaats niet veel, te Probelingfjo daarentegen ruim gebruik
eindexamen geslaagd waren, maar voorloopig niet konden gemaakt. Ter laatstgenoem Ie plaats werd namelijk van
Juni t/m December 1888 dot*! 54 kweekelingen eene som
geplaatst worden.
Aan de bij rijf der kweekscholen in 1888 gehouden van ruim f t 0 8 bespaard . terwijl te Bandong gedurende
toelntings-examens, volgeni de bij wijze van proef vast- gemeld jaar slechts ]>. m. f 50 werd ter zijde gelegd.
Te Amboina moesten de door de kweekelingen bewoonde
gestelde regeling in Indisch Staatsblad 1888 n°. 40, onderwierpen icii 324 jongelieden , waarvan 48 slaagden en 276 j vertrekken , als besmet door berriherri, afgebroken en de
werden afgewezen. Te Amboina badden zich voor 16 plaat- materialen verbrand worden , ten gevolge waarvan bij het
sen 180 candidaten aangemeld , waaronder ook candidaten einde des jaars het internaat tijdelijk werd opgeheven.
De aan vijf der kweekscholen (te Bandong, Fort de
uit de residentie Menado, wier aantal niet afzonderlijk is
Koek, Bandjermasin, Makasser en Amboina) verbonden
opgegeven.
Over het algemeen lieten ijver en gedrag der kweeke- externen-scholen werden in 1888 bezocht door 406 leer-

[5. t]
Koloniaal verslag: van 1889.
lingen. (Bij deze opgaaf is voor Amboina, waaromtrent
geen opgaaf werd ontvangen, gerekend dat al do 60
plaateen vervuld w a r e n , hetgeen in den regel bet geval U.)
Het onderwijzend personeel hij de kweekscholen , waaromtrent nadere opgaven zijn te vinden in bijlage ï hieraehter , hestond op 31 December 1888 uit 14 Europeanen
(7 hoofdonderwijzers of waarneniende hoofdonderwijzers,
4 tweede onderwijzers en 3 hulponderwijzers) en 23 inlanders (3 hulponderwijzers van den laten r a n g , 1 waaniemend hulponderwijzer van den 2dcn r a n g , 16 taal- en 3
teekenonderwijzers), tegen 13 Europeanen en 22 inlanders
bij het einde van 1887. Aan drie kweekscholen (te Bendong,
Padang Sidempoean en Bandjermasin) werd de betrekking
van hoofdonderwijzer tijdelijk waargenomen , voor zooveel
betreft Padang Sidempoean en Bandjermasin nog steeds
in afwachting van eene beslissing omtrent liet al of niet
opheffen dezer inrichtingen.
Van het Europeesch onderwijzend personeel waren er
bij het einde van 1888 2 , die nog niet hadden voldaan
aan het examen in het Maleiseb eu in de l a n d - e n volkenkunde van Nederlandsch-Indiö ' ) ; zie Indisch Staatsblad
1886 n° 47.
De 3 aan de kweekscholen verbonden inlandsche hulponderwijzers van den lsten rang (te Bundong, Fort de
Koek en Amboina) bezit'en de akte van bekwaamheid als
hulponderwijzer voor het Europeesch lager onderwijs ■).
Twee hunner (die hier te lande die akte behaald hebben)
zijn in 1886 en 1887 bij ordonnantie met Europeanen gelijkgesteld. Als waarnemend hulponderwijzer van den
2den rang werd in het laatst van 1887 (bij de kweekschool
te Padang Sidempoean) aangesteld een aan eene kweekschool opgeleide inlandsche onderwijzer late klasse.
Volgens de in den aanvang van 1886 (Indisch Staatsblad n° 47) gemaakte nadere bepalingen betreffende het
inlandsch onderwijs lag het in de bedoeling om voor <!e
betrekking van inlandsch hulponderwijzer van den 2den
rang eene speciale opleiding in het leven te roepen , in
zoover dat de in het eindexamen eener kweekschool geslaagden zich nog zouden moeten verwerven eene gelijke
kennis la de Kederlandeche t a a l , als gevorderd wordt voor
het verkrijgen van de hulp-akte voor het Europeesch lager
onderwijs. Van het in 't leven roepen van zoodanige opleiding is echter in Augustus 1888 door de Indische Regeering voorloopig afgezien. Het beginsel om de hulponderwijzersplaatsen bij de kweekscholen en bij de scholen
voor ionen van inlandsche hoofden door iulandsche hulponderwijzers te doen vervullen , werd door de geraadpleegde
autoriteiten bijna eenparig veroordeeld , hoofdzakelijk op
grond dat de tot dusver met de inlandsche hulponderwijzers van den lsten rang opgedane ondervinding had geleerd dat hun te veel de vereischten ontbreken om als opvoeders op te treden.

j
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en zang veel werk g e m a a k t , evenzeer van gymnastiek en
handenarbeid , tut welk laatste timmeren , vlechten , enz.
behoort. Onder de kweekeliugen bevonden er zich 3 , afkomstig van de Sangi-eilaiiden.
De door het Hijnsohe Zcndelinggenootschap te Bunnen
opgerichte kweekschool te Pansoer-na-pitoe Ui de Battaklanden (gouvernement Sumatra's Westkust) werd bij het
einde van 1888 door 30 kweekeliugen bezocht, wnaronder 6 die opgeleid werden tot evangelist.
Nopens de kweekschool van hetzelfde genootschap te
Dahana op het eiland Nias werden over 1888 geen b e -

. richten ontvangen.
Van de door zendeling-leeraren van eerstgenoemd genoot, schap bestuurde opleidingsklassen te Modjowarno (Soerabaija), Kendalpaijak (Pasoeroean) en Kediri, g i n g die ter
; laatstgenoemde plaats, door het vertrek van den zendeling! leeraar, in den loop van 1888 teniet. Er waren toen bij
i de klasse te Kediri 8 kweekeliugen ingeschreven, van welke
er 2 tot onderwijzer aan zendingsscholen bevorderd werden,
! 1 naar zijne ouders terugkeerde, doch 3 overgingen naar
de opleidingsklasse te Kendalpaijak en 2 naar die te Moi djowarno. Deze laatste opleidingsklasse telde in 1888 in
I het geheel 14 kweekelingeu , waarvan 12 internen en 2
i externen. Vijf van hen waren als kweekeliugen mede
practinh op de zendingsschool ter plaatse werkzaam. Te
Kendalpaijak (Pasoeroean) werden 4 kweekeliugen afgeschreven, waarvan 2 tot onderwijzer werden aangesteld , en 3
!
nieuwe toegelaten, zoodat het aantal van 12 tot 11 t e r u g g i n g .
Aan het Seminarie te Depok (residentie Batavia), onder
!
toezicht en beheer staande van het Genootschap voor inen uitwendige zending te, Batavia, werd over 't geheel
in 1888 het onderwijs bijgewoond door 44 leerlingen. Van
I de op uit. 1887 aanwezige 34 kweekeliugen verlieten er
:
in den loop van het jaar 10 de inrichting (hoevelen van
I dezen hunne opleiding voltooid hadden , blijkt niet), alle
' welke plaatsen door nieuwe kweekelingeu werden ingel nomen. Naar hunne afkomst waren de ingeschrevenen op
31 December 1888 verdeeld als v o l g t : Javanen 6, Soendaneezen 7 , Battaks 11 , Sangireezen 7 en Dajaks 3. Het
; onderricht omvatte, behalve de 7 theologische v a k k e u ,
i die door den directeur onderwezen werden , 11 vakken
; (waaronder Nederlandsche t a a l , geschiedenis, natuurkunde
; en tingen), waarin door den hoofdonderwijzer onderricht
werd gegeven. Door den muziekonderwijzer werd lesgegeven
• op de viool Dagelijks ontvingen de kweekelingeu 7 uren
i onderwijs, terwijl 1 uur per dag voor tuinarbeid werd
afgezonderd. Van een 7-tal leerlingen was de leeftijd toetenen 14 eu 17 j a a r ; de overigen waren 18 jaar of ouder.

Examens zoor onderwijzer en hulponderwijzer. Buiten de
kweekscholen uameu in 1888aan het examen voor onderwijzer
deel 27 candidaten uit de residentie Amboina, waarvan
I slechts 2 aan de vereischten voldeden , en 4 uit deafdeeling
Particuliere inrichtingen tot vormin// van inlandsche on ; Qoruntulo der residentie Menado, die allen slaagden , en aan
derwijzers.
Ten opzichte van de door bet Nederlandsehe dat voor hulponderwijzer in het geheel 84 candidaten, waarZendelinggenootschap te Rotterdam bekostigde kweekschool 1 van 27 de akte behaalden , namelijk 6 van de 24 in Middente Toinohun (residentie Menado) wordt gemeld dat het aan- J a v a , 6 van de i) ter Sumatra's Westkust, 13 vau de 46 in de
tal kweekeliugen (allen internen) gedurende 1888, door residentie Amboina en 2 van de 5 in de afdeeling Gorontalo
overlijden van 2 hunner, van 33 tot 31 t e r u g g i n g , i (Menado). Het meerendeel der candidaten was reeds bij
die wel niet allen vlugheid van bevatting bezaten, gouvernementsscholen werkzaam geweest. Onder de g e maar ijverig waren. De leervakken, gewijzigd naar de slaagden behoorden 3 candidaten (1 ter Sumatra's Westkust
klassen , omvatten godsdienstonderwijs, hoofdgebeurtenissen en 2 te Amboina), die bij het eindexamen van eene kweekuit de algemeene geschiedenis, aardrijkskunde in 't bijzon- school waren afgewezen. In 1887 waren van de 3!) en
der van de Minahntaa. n a t u u r k u n d e , taalkunde enpaeda- 210 ciindidateii in het hierbedoelde onderwijzers- en hulpgogie. Van meetkunde wordt het noodige, van teekenen ' nderwijzersexamen respectievelijk 2 en 66 geslaagd.
Omtrent de plaatsing die de in 1887 en 1888 geslaagden
') Tot liet alleggen van examen in heide vakken en in andere
hebben gevonden , zijn '^ven volle lige opgaven ontvangen.
Indische talen dan Maleisch werd in 1SSS gelegenheid gegeven
Alleen is gemeld dat van de in 1887 in de Minahassa
te Batavia (tweemalen) en te Makasser. Daaraan onderwierpen
(HenHilo)
geslaagde candidaten voor tien rang van hulponzich t'> candidaten behoorende tot het personeel der kweekscholen ,
en 1 onderwijzer vroeger hij het inlandsch onderwijs werkzaam. derwijzer (hun aantal is niec afzonderlijk opgegeven) op
het einde van 1888 nog 27 zonder betrekking waren ;
Drie hunner, waaronder de laatstbedoelde candidaat. voldeden in
het Maleisch en in de land- en volkenkunde, terwijl 1 candidaat de meesten hunner hadden echter plaatsing gevonden
voor beide vakken werd afgewezen. Voor land- en volkenkunde als onbezoldigde kweekelii'g aan de gouvernements- of
alléén hadden zich aangemeld •_' candidaten , waarvan 1 slaagde.
particuliere scholen.
De zevende candidaat, die in 18S7 in het Soendaasch
schoot , voldeed thans voor die taal.

tekort-

») De vijl' overige inlanders welke die akte behaald hebben (vier
verworven die hier te lande, en de vhïde in lndie), zijn als hulponderwijzers van den lsten rang werkzaam aan de scholen voor
zonen van inlandsche hooiden (te Handong , Magelang, Probolinggo
en Tondano) en aan de Ambonsche burgerschool.

SdoUu ruor kinderen van aanzienlij/ie inlanders. Te Band o n g , waar in 1887 voor het eerst alle (60) plaatsen bezet w a r e n , hadden in 1888 voor 11 plaatsen 40 jongelieden
zich aangemeld. Te Magelang werd in dat jaar voor het
eerst een geregeld toelatings-examen afgenomen. Voor 21
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plaatsen luidden zich aldaar 50 caiididatcn opgegeven,
waarvan 27 slaafden. Vnn degen werden •leohU 19 candidaten op de school toegelaten , duur de twee andere plaatsen
toegewezen werden aan jongelieden , voorsten van een bewijs van wel volbrachte studiën aan eene openbare lagere
inlandsche school. Te Probolinggo hadden zich voor 15
plaatsen 25 candidaten aangemeld. Hiervan voldeden 12,
doch 3 hunner konden wegens gebleken informaliteit niet
aangenomen worden. Te Tondano was de lust om ala
leerling opgenomen te wordeu mede- zeer groot, doch cijfers daaromtrent niet zijn gemeld.
Uit het volgende slaatje kan blijken hoeveel leerlingen
elke der vier scholen telde bij het einde van de jaren
1886, 1887 en 1888, en hoeveten hunner in elk dier
jaren het diploma van goed volbrachten cursus behaalden
Aantal leerlinAantal ingeschreven leerlingen gen die aan het
Nobij het einde vim het jaar
eindexamen
mivoldeden in:
naal
aan1886.
1887
1888.
tal
leerlssii 18S7 1888
lin- ExExExgen. ter- Inter- ter- [atol ter- 1 nter
nen.
nen.
nen.
nen. nen. nen.
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Na afloop der in 1888 gehouden examens steeg het aantal van hen die een diploma van goed volbrachten cursus
ontvingen van 151 tot 177, waaronder 155 die aan de drie
scholen op Java , en 22 die aan de school te Tondano huuue
opleiding hadden ontvangen. Van deze 155 en 22 waren
er bij het einde van 1888 respectievelijk 83 en 15 in verschillende landsbetrekkingen geplaatst.
De sterkte van het onderwijzend personeel, waaronder —
zooals hooger gezegd (zie noot 2 op de voorgaande bladzijde) — vier inlanders die de akte van bekwaamheid als
hulponderwijzer bij het Europeesch lager onderwijs bezitten, bleef in 1888 onveranderd.
Aan schoolgelden werd in 1888 ontvangen (volgens voorloopige opgaven) f 5756, tegen f 5428 in 1887 en f 5G09
in 1886.
De gezondheidstoestand onder de leerlingen, meerendeels
internen, was gedurende 1888 gunstig te noemen. IJver en
gedrag waren over het algemeen bevredigend. Dat te
Tondano in den laatsten tijd van het onderwijs minder
goede uitkomsten waren verkregen, werd geweten aan de
langdurige ziekte en het daarop gevolgd overlijden (in
Augustus 1887) van den hoofdonderwijzer, waardoor bet
onderwijs maanden lang stoornis had ondervonden.
Over het in 't vorig verslag (big. 114) en op blz. 59
hiervóór reeds besproken denkbeeld om één of meer cursussen te openen ten einde inlandsche jongelieden, die
later in aanmerking kunnen komen voor rechterlijke betrekkingen, eenige voorafgaande opleiding tot dat ambt
te verschaffen, wordt nog het gevoelen van de Indische
Regeering ingewacht.
De particuliere kost- en dagschool voor meisjes uit de
hoogere standen te Tomohon (residentie Menado), waarvan
tot hun 10de jaar ook jongens kunnen gebruik maken,
werd bij het einde van 1888 bezocht door 25 meisjes en
1 jongen als gewone leerlingen, terwijl nog 4 meisjes er
uitsluitend les kregen in vrouwelijke handwerken. Gedurende 1888 werden ingeschreven 10 leerlingen (waaronder 1 jongen) en afgeschreven 12 leerlingen (waaronder
3 jongens en 2 Kuropeesche kinderen, die om gezondheidsredenen tijdelijk te Tomohon gevestigd waren). Onder de 26 gewone leerlingen waren 20 internen. Van
deze laatsten behoorden er 8, van de 6 externen 3 tot de
Europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking. De
inrichting mocht zich bij voortduring in belangstelling
verheugen, maar, hoewel school- en kostgelden betrekkelijk

gering zijn, gingen deze nog dikwijls do krachten der
iulundsche hoofden te boven. Buiten do twee Europeesche
onderwijzeressen waren nog twee inlandsche hulpzendelii:gen aan de school verbonden, die onderwijs gaven in het.
Maleisch en de aardrijkskunde. Voorts had nog eene Europ'esehe dame het Fröbel-onderricht (ten behoeve van de
kleinste kinderen) op zich genomen.
Speciale, Ujonveniemenls-) scholen. De Depoksche school
op het particuliere land Denok in de gftteeling Buitensorg
werd in 1888 in 't geheel bezocht door 137 leerlingen
(tegen 172 in 1887), waaronder 59 meisjes. Op uit. 1888
waren 122 leerlingen ingeschreven , namelijk 94 kinderen
van Christen-inlanders, 9 van Mohammedanen, 2 van
Christen-Chince/.en en 17 van Europeanen of van met dezen
gelijkgesielde Christen-inlanders, liet schoolverzuim was
gering en bedroeg gemiddeld 1 op de 18 dagen.
De school voor kinderen van inlandsche Christen-militairen te Magelang (Kadoe) werd in 1888 in 't geheel door
74 leerlingen bezocht. Bij het einde van het jaar waren
47 leerlingen ingeschreven, namelijk 28 jongens en 19
meisjes.
Aan de Ambonsche burgerschool bleef het getal ingeschreven leerlingen nagenoeg- onveranderd. Tegen 250 op
uit. 1887, telde men er bij het einde van 1888 245, waaronder 38 meisjes (6 in de tweede en 32 in de laagste klasse).
In den loop van het jaar werd de school in 't geheel bezocht door 302 leerlingen, tegen 325 in 1887, waaronder
respectievelijk 100 en 101 die het onderwijs gratis genoten.
Onder de betalende leerlingen waren 18 kinderen van
vreemde oosterlingen, tegen 20 in 1887. Het schoolverI zuini bedroeg gemiddeld 1 op de 9 dagen. Aan schoolgelden werd in 1888 ontvangen f 4185, terwijl de achterstand
f 79 bedroeg. Sedert 1 April 1887 werd in de verschillende
| afdeelingeu der hoogste en der middelste klasse één uur
daags onderwijs gegeven in de Maleische taal. Vele leerlingen bezoeken deze school met het doel om er zich te
bekwamen voor het toelatings-examen voor de kweekschool
voor inlandsche onderwijzers of voor het klein ambtenaarsexamen.
Goutcrnemenls lagere scholen. Het aantal openbare inlandsche scholen op Java en Madura bedroeg op 31 December 1888, evenals bij het einde van 1887, 201, waaronder op
beide tijdstippen 1 tijdelijk geslotene (die te Klakah in Probolinggo). Veranderingen hadden in den loop van 1888 niet,
plaats. Eene voorgenomen verplaatsing van de school te
Kanigoro in de residentie Madioen naar de hoofdplaats
van het gewest had bij het einde van 1888 haar beslag
nog niet gekregan. Op dat tijdstip kon de opening worden
voorbereid van de reeds in 1882 toegestane school te
Tandjongsari (Preanger Regentschappen), waarvoor tot
dusver geen geschikte localiteit te vinden was geweest.
Tweo nieuwe scholen werden in 1888 toegestaan , namelijk
1 voor Tjilegon in de afdeeling Anjer der residentie Bantam
en 1 voor Soebang, de hoofdplaats der Pamanoekan- en Tjiassemlanden in de residentie Krawang. Beide scholen waren
evenwel bij het einde van 1888 nog niet geopend.
Op de buitenbezittingen werden, wegens onvoldoend
schoolbezoek, in 1888 6 scholen opgeheven , te weten die
te Batahan in de residentie Tapanoh en 5 in de residentie
Timor (te Lelain, Dela, Keka, Rokai en Dioe op het
eiland Rotti). Daarentegen werd de school te Boeleleng,
op Bali, die in 1884 wegens gebrek aan personeel was
opgeheven, in 1888 heropend , en werd voor 't eerst eene
school geopend te Seroeawan op Ceram. ') Het aantal
scholen in de buiten bezittingen beliep dientengevolge bij
het einde van 1888 314, tegen 318 op uit. 1887. Hiervan
waren op beide tijdstippen 16 scholen tijdelijk gesloten ,
die reeds in bijlage X van het s'orig verslag zijn vermeld.
De oorzaak dat de 4 scholen op de Talaut-eilanden (residentie Menado) tijdelijk gesloten bleven , lag in de moeilijkheid oin personeel te vinden , genegen om op die afgelegen en moeilijk te bereiken eilandengroep geplaatst te
worden. De sluiting van de meeste der overige scholen
was aan onvoldoend schoolbezoek en gebrek aan belang') Volgens nadere berichten was do school t> Eri (zie vorig
verslag blz. 115 noot 1) ia liet verslag van 1SSÏ terecht vernield
als gelegen op het eiland Amboina.

Bijlage C.
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stelling te wijten. Bij het einde vun 1888 werd de verplaatsing voorbereid van de slecht bezochte school te Wokan
in de afdeeling Amoerang der residentie Menado naar
KonioOn-di-buwah , in ieielfde nf leeling gelegen , waalmeer behoefte aan onderwijs bestond. Verder was besloten
tot de heropening van de in 1883 , ten gevolge van de
Krukatau-ramp, gesloten school te Telok Betong (Lampon^sehe Distrieten), en tot bet oprichten van 3 nieuwe
scholen , die echter op 31 Decembei 1888 mede nog niet
geopend waren, zijnde die op Poeloe Tello (Batoe-eilanden)
in de residentie Tapanoli, te Tontoli (gouvernement üelebes
en onderhoorigheden) en te Djembrana op Bali.
In het geheel waren bij het einde van 1888 op Java en
Madura en op de buiten bezittingen, met uitzondering van
de fian 5 der kweekscholen verbonden externen-scholen ,
498 scholen in werking, met een onderwijzend personeel
van 1438 inlanders, tegen 502 scholen, met een onderwijzend personeel van 1405 inlanders, hij het einde van
1887. Van de genoemde 498 scholen waren er op uit.
1888 3 tij lelijk zonder hoofd, daar in de ontstane vacature
nog niet was voorzien. Aan het hoofd van scholen waren
dus in functie 200 onderwijzers op Java en Madura en
295 in de buitenbezittingen , en van deze hadden er respectievelijk 183 en 166, of te zamen 349 , aan het eindexamen eener kweekschool voldaan. Van de 146 overige
hoofden van scholen waren er 62 tijdelijk als zoodanig
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aangesteld (waarnemende onderwijzers), namelijk 51 hulponderwijzers en 11 kweekelingen. Als hulppersoneel waren
overigens aan de scholen verbonden 593 hulponderwijzers
(waaronder 125 die reeds aan het eindexamen eener kweekschool hadden voldaan en , in afwachting van plaatsing als
onderwijzer, voorloopig slechts als hulponderwijzer waren
werkzaam gesteld) en 350 kweekelingen. Ken en ander
is nader gespecificeerd in de hooger reeds aangehaalde
bijlage T hierachter.
Omtrent de schoolbevolking zijn nog geen latere volledige opgaven bekend dan over 1887. Bij de200 inwerking geweest zijnde scholen op Java en Madura waren
gedurende dat jaar iugeschreven geveest 31986 leerlingen
(waaronder 94 meisjes), en bij 297 van de 302 op de buitenbezittingen in werkiug geweest zijnde scholen 31 132
(waaronder 7303 meisjes). Van 5 der scholen op de buitenbezittitigen is het aantal leerlingen niet opgegeven.
In welke gedeelten van Nederlandsch-Indië de scholen
werden aangetroffen, vindt men aangeduid in bijlage U
hierachter, welk overzicht tevens voor de verschillende
gewesten of onderdeelen van gewesten opgaven bevat omtrent het aantal leerlingen , en wel voor Java en Madura
over 1887 en 1888, en voor de buitenbezittingen over
]886 en 1887.
Hieronder volgt eene verkorte vijfjarige statistiek.

Samenstelling van het o n d e r w ij z e n d p e i's o n e e 1.
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bij het einde
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v te Batavia..

Hieronder ook enkele teruggestelde onderwijzers en enkele onderwijzers , niet aan eene kweekschool opgeleid . die tijdelijk als hulponderwijzers werkzaam waren. T e v e n s zijn hieronder begrepen zij , die reeds aan de vereischtcn van het eindexamen eener kweekschool hadden
voldaan e n , in afwachting van plaatsing als onderwijzer, binnen of boven de formatie tijdelijk als hulponderwijzer benoemd of op voorloopigen
voet aan eenige school werkzaam gesteld waren. Op 31 December 1888 w a r e n op die wijze w e r k z a a m : op J a v a eD M a d u r a 71 candidaatonderwijzers, waarvan 55 i n - en 10 boven de formatie . op de buitcnbezittingen 54 candidaat-onderwijzers, waarvan 40 i n - en 8 boven de
formatie. W a t het j a a r 1884 betreft, zijn onder deze rubriek begrepen 2 v r o u w e n , destijds werkzaam aan de
de in 1885 opgeheven meisjesscholen te P a d a n g en F o r t de Koek.

ij

Omtrent het aantal der bij het einde van eenig j a a r ingeschreven leerlingen zijn

c)

Voor 0 scholen ontbreken d

d)

Voor 5 scholen ontbreken de opgaven.

nog geen volledige mededeelingen vers rekt.

opgaven.

In 1888 moesten weder enkele onderwijzers wegens i school te Amboina werden uit den dienst verwijderd
plichtverzuim of ongeschiktheid ontslagen of teruggesteld 11 hulponderwijzers wegens ongeschiktheid, 2onderwijzers
worden. In "West-Java ontvingen slechts 2 kweekelingen wegens plichtverzuim en 1 onderwijzer wegens on zedelijkontslag, waaronder 1 op verzoek. In het ressort der kweek- heid, terwijl 1 werd geschorst, 3 werden teruggesteld
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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(] tot de 2de klasseen 2 tot do 3de klasse), en 2 wegens
slecht gedrag of pliehtverzuiin gedurende één jaar hunne
aanspraken op traktementsverhooging moesten verheuren.
De in 1888 in de residentiën Amboina en Menado Toortgezette proeven met het geven van onderwijs in vlechtwerk en anderen eenvoudigen handenarbeid volileden minder dan de mededeelingen over 1887 (zie vorig verslag
blz. 115/110) hadden doen verwachten. 13ij vele ouders en
leerlingen werd tegenzin in het onderwijs in dit vak opgemerkt. Aan geschikt materiaal bestond op vele plaatsen
gebrek, evenals aan koopers van de vervaardigde voorwerpen , terwijl enkele grondstoffen, die men vroeger
meende dat geschikt waren voor de vervaardiging van
sommige artikelen , later bleken die geschiktheid niet te
bezitten. De proeven werden niet overal oordeelkundig geleid
en waren in laatstgenoemde residentie niet tot enkele
plaatsen beperkt gebleven, maar tot het meerendeel der
scholen uitgestrekt.
Ter Sumatra's Westkust nam de bevolking op verscheidene plaatsen de zorg voor een schoolgebouw op zich. Voor
7 gouvernementsscholen (2 in de Padangsche Benedenlanden, 3 in de Padangsche Boveiibinden en 2 in de residentie Tapanoli) werd dientengevolge de verplichting tot
betaling van schoolgeld opgeheven. Ook op c!e 6 gouvernementsscholen in de Zuidei - en Oosterafdeeling van Borneo
werd geen schoolgeld betaald. In het ressort der kweekschool te Amboina wordt slechts op enkele plaatsen schoolgeld geheven.
In het gouvernement Celebes en onderhoorighedeu werden de scholen nog steeds weinig bezocht. Ju den regel
telde elke school aldaar niet meer dan bij de 25 leerlingen,
waarvan de meesten slechts voor korten tijd aan het onderwijs deelnamen. Gedurige aansporing van wege het
bestuur zou, volgens een der ontvangen inspectie-rapporten ,
het eenige middel zijn om het voortbestaan van sommige
scholen te verzekeren. Ook op Timor, waar een viertal
scholen tijdelijk gesloten waren, bleef de belangstelling
in het onderwijs gering en moest van bestuurswege herhaaldelijk tot schoolbezoek worden aangespoord. OpRotti,
waar 5 scholen werden opgeheven en 2 tijdelijk gesloten
waren, bestond mede veel onverschilligheid voor het onderwijs en vond het schoolbezoek op de nog in werking
gebleven scholen hoofdzakelijk zijne oorzaak in onderlingen naijver der radja's, die ongaarne eene school in hun
ressort opgeheven zien.
Op vele plaatsen viel nog steeds overvulling der scholen
met leerlingen op te merken.
In het ressort van den adjunct-inspecteur te Amboina
werden herhaaldelijk leerlingen wegens besmettelijke ziekte,
meestal zoogenaamde Spaansehe pokken , van de school
verwijderd , wat vooral het geval was in de residentie
Timor en ouderhoorigheden.
Particuliere scholen. Het aantal particuliere scholen op
Java en Madura nam in 1888 toe van 104 (volgens verbeterde opgaven) tot 115 (verg. bijlage ü hierachter),
namelijk dat der zendingsscholen van 28 tot 30, en dat
der overige scholen van 76 ') tot 85. De nieuwe zendingsscholen waren die te Wanaredja (Pasoeroean), opgericht
door het Nederlandsen Zendelinggenootschap te Rotterdam ,
en te Poerbolinggo (Banjoemas), opgericht door de Nederlandsche Gereformeerde Zendi::gsvereenigiug. Van de andere
(niet zendings-)scholen werden er 4 opgeheven , namelijk
1 ter hoofdplaats Batavia (te Kampong Moeka), 1 ter hoofdplaats Soerabaija, 1 te Pepedan (Banjoemas) en 1 te Kemiri (Madioen), van welke vier scholen de beide eerstgenoemde onder Europeesche leiding gestaan hadden. Daarentegen werden 14 nieuwe scholen geopend, waarvan er
echter 1 — op Passar Seuen ter hoofdplaats Batavia — nog
vóór het einde des jaars ook weder opgeheven werd. Van
de 13 andere nieuwe particuliere scholen vond men er 3
ter hoofdplaats Batavia, allen onder Europeesche leiding
(te Tanah Abang, te Patekoan en te Pintoe Besi; de laatste
uitgaande van een tak der Vincentius-vereeniging ter
plaatse), 1 te Tjikalong in de afdeeling Tjiandjoer (Preanger Regentschappen), 1 te Goedo in de afdeeling Djombang
') In "t vorig verslag was slechts sprake van 75 scholen, omdat
ten onrechte niet gerekend was op eene in 1887 in Bantam — te
Pandeglang — opgerichte particuliere school.
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(Soerabaija), 1 te Grati-tOoiion (Pnsoeruean), 1 te Sampang
(IJanjoeiiius), 2 in de residentie Kadoe (te Sember en te
Tegalredju), 2 in de residentie Madioen (ter hoofdplaats
en te Knre) en 2 in de residentie Kediri (to Pagoe en te
Kalipang).
Van de boven bedoeld e 30 zendingsscholer. en 85 andere
particuliere scholen werden er in 1888, ten laste van het
bij de In iische begrooting voor dat jaar daarvoor toegestaan
krediet van f 13 000, respectievelijk 1 en 54'-') door het
Gouvernement gesubsidieerd (zie over eene in overweging
genomen herziening van de daarvoor thans nog geldende
regelen noot 1 op blz. 111 hiervóór). De gesubsidieerde
zendingsschool was die te Samarang, welke ook door Mohammedanen wordt bezocht. De particuliere school te Plosso
(Soerabaija) ontving in 1888 voor het eerst subsidie; daarentegen verviel de subsidie voor de tenietgegane school
te Pepedan (Banjoemas). Voor 1 school bedroeg de voor 1888
toegekende subsidie f 250, voor 2 f 225, voor 9 f 200,
voor ÜS f175, voor 7 f150, voor 15 f125, voor 2 f 100
en voor 1 f75. De voor 't eerst gesubsidieerde school te
Plosso ontving bovendien eene tegemoetkoming in de kosten
van eerste inrichting ten belrage van f 300.
Aan de particuliere scholen in de residentie Batavia waren
bij het einde van 18"*8 werkzaam 14 personen (6 Europeanen, 1 i hristen-Chinees, 6 Christen-inlanders en 1 Mohamme leen). Omtrent het personeel der particuliere scholen
elders op Java en Madura zijn geen bijzonderheden medegedeeld. Alleen wordt, voor zooveel Midden-Ja va betreft, gemeld d tl de meeste particuliere onderwijzers niet genoeg ontwikkeld waren om vruchtdragend onderricht te kunnen geven.
Over 1888 waren bij de 115 particuliere scholen, die bij het
einde van dat jaar op beide eilanden in werking waren ,
ingeschreven geweest 8463 leerlingen, waaronder 511
meisjes, tegen (volgens verbeterde opgaven) 7999 leerlingen,
waaronder 454 meisjes, in 1887 bij de 110 particuliere
scholen die gedurende dat jaar of een gedeelte daarvan in
werking waren geweest.
Ten aanzien van de particuliere scholen op de buitenbezittingen waren , tijdens de afsluiting der Indische mededeelingen voor dit gedeelte van het verslag, nog geen latere
opgaven verzameld dan over 1887. Voor dat jaar zijn 30
nieuwe particuliere scholen te vermelden, waartegenover 13
tenietgingen, zoodat het totaal slechts met 17 vermeerderde,
en daar er, volgens verbeterde opgaven, nader gespecificeerd in bijlage U hierachter, op uit. 1886 284 particuliere
inlandsche scholen zouden zijn aanwezig geweest, telde
men er derhalve bij het einde van 1887 301. Het aantal
zendingsscholen klom namelijk van 181 tot 201, daar er
in Tapanoli 15 bijkwamen, op Nias 1, in de Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo 1 en in de Minahassa 3 ; het
aantal Roomsch-katholieke scholen (in de Minahassa, op
Timor en Flores) bleef 20 bedragen; dat der schooltjes in
de residentie Amboina, waar meerendeels door tijdelijke
inlandsche godsdienstleeraars, onder toezicht van de predikanten te Amboina of van den kerkeraad te Neira (Banda),
tevens eenig lager onderwijs werd gegeven , daalde van
24 tot 20 (wel kwamen er 5 nieuwe in werking op Saparoea, Boano, de Aroë-eilanden en Rozengain, doch op
Amboina en Boeroe gingen 9 dezer schooltjes teniet);
dat der negorijscholen bleef in totaal 54 bedragen (tegenover 2 bijgekomene op de Simgi-eilanden, werden er in de
Minahaan 2 opgeheven), en eindelijk klom het aantal
overige particuliere scholen van 5 tot 6 , doordien wel
is waar 2 tenietgingen (één op eene landelijke onderneming in de Minahassa en die te Negara in het landschap
Djembrana op Bali), doch 3 nieuw opgericht werden,
namelijk te Batang Kapas en Padang Lawas ter Sumatra's
Westkust en te Sekaijoe in Palembang.
Volgens de ontvangeu opgaven zouden er van de in 1886
bestaan hebbende 284 particuliere scholen in dat jaar
tijdelijk gesloten zijn geweest 3 (op Savoe), terwijl er van
de 301 , in 1887 als aanwezig vermeld, bij het einde van
') Van de particuliere scholen op de buitenbezittingen werden
er in 1888 slechts 2 gesubsidieerd, beiden negorijscholen in de Minahassa (residentie Menado), namelijk de school te Soeloeoen (afdeeling Amoerang) met f 150, en die te Bengkol (afdeeling Menado)
met f 50. Aan subsidiën als de hierbedoelde en aan tegemoetkoming
in de kosten van eerste inrichting voor nieuwe particuliere scholen
werd in 1888 in 't geheel uitgegeven f 9350, tegen f 10 570 (volgens
verbeterde opgaven) over 1887.
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dat jaar 2 fop Tiinnr) als tijdelijk gesloten worden opgv,;--jven.
Van tin 2M scholen die op uit. 1887 In werking waren,
is voor 25 liet getal leerlingen i:iet bekend gesteld ; bij
de overige 274 sou len gedurende 1887 zijn ingesehreven
geweest 10 833 jongens en 4672 meisjes, tezamen 15 5 0 5 ;
over 1886 waren die cijfers (volgens verbeterde opgaven)
10 792 jongens en 4571 meisjes, te zame.n 15:16:1, welkt
totalen 267 van de 281 op uit. 1886 in werking geweest
zijnde scbolen en bovendien de 3 toen tijdelijk gesloten
scholen (op Savoe) betroffen.
Nevens de twee hiervóór genoemde negorijscholen in de
Minahassa (zie noot 2 op de voorgaande bladzijde, werden
in 1887 vau de scholen op de buiten bezittingen alleen gesubsidieerd de particuliere school te Negara in Djembrana op
Bali, welke echter, zooouls straks is gezegd, bij het einde
van 1887 was tenieigegaan , zoomede eene weefschool voor
inlaudscbe meisjes te Tandjong Pandan op Bdliton , van
welke laatste in de scheolstatistiek (bijlage U hier
achter) geen melding wordt gemaakt. Overigens bleef bij
voortduring eene toelage uit 's lands kas uitgekeerd aan de
Dajaksche onderwijzers bij de zendingsscholen in de residentie Zuider- en Oosierdfdeeling van Horneo , als belooning
voor het door hen gegeven maatschappelijk onderwijs.
Opgaven omtrent de getalsterkte van het aan de particuliere
scholen in de buitenbezittingen verbonden personeel of van
hunne inkomsten werden slechts voor een deel dier scholen
ontvangen. Volgens die opgaven bestond bij het einde van
1887 het onderwijzend personeel bij de 115 Protestantsche
zendingsscholen in de Minahassa uit 225 personen, en bij de
13 Hoomsch-katholieke scholen aldaar uit 36 personen.
Uit de over gemeld jaar ingediende verslagen aangaande
28 van de 36 scholen op de Sangi-eilanien en omtrent
13 van de 16 negorijscholen op het eiland Rotti blijkt dat
aan elke dier scholen één onderwijzer verbonden was.
De leerlingen der Roomsch-katholieke school te Atapoepoe
(Middf-n-Timor) ontvingen onderwijs van den daar bescheiden
geestelijke, die der 4 Roomsch-katholieke scholen op Flores
van een Europeaan (te Maumeri) en van 10 inlandsche
onderwijzers. Op het eiland Soemba was aan elke der
2 zendingsscholen 1 onderwijzer geplaatst. Aan de particuliere school te Sambas (Westerafdeeling van Borneo)
was 1 onderwijzer werkzaam, die van den sultan eene
bezoldiging ontving van f 15 's maands ; schoolgeld werd
er niet geheven. Te Sekaijoe (Palembang) waren aan
de particuliere school, die bij het einde van 1888
62 leerlingen telde, 1 onderwijzer en 1 kweekeling verbonden. De eerste genoot f 25 's maands en vrije woning,
de laatste f 15 's maands. Deze gelden werden met onderling
goedvinden uit de kas der marga verstrekt. Ook te Sekaijoe
werd geen schoolgeld geheven; zelfs werd er aan arme leerlingen, die van andere plaatsen ter scbole kwamen, eenige
onderstand uitgereikt. Op de 9 zendingsscholen in de Zuideren Oosterafdeeling van Borneo werd onderricht gegeven
door 11 onderwijzers en 1 hulponderwijzer. Onder hen bevonden zich 4 die aan het seminarie te Depok en 4 die
aan het vroegere seminarie te Kwala Kapoeas opgeleid
waren. Hunne bezoldigiugen liepen van f 12,50 tot f20
's maands. Schoolgeld werd slechts op enkele dezer 9 scholen
geheven; het bedroeg 1 of 2 duiten per dag voor hen die
het konden missen, doch werd meestal met moeite geïnd.
Aan 2 der bedoelde onderwijzers werd in 1888, wegens
buitengewonen ijver en nauwgezette plichtsbetrachting,
gedurende vele jaren aan den dag gelegd, van gouvernemeutswege de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend. De zendingsschool te Modjowarno
(Soerabaija) werd in 1888 bezocht door 429 jongens (waaronder 199 Mohammedanen) en 204 meisjes (waaronder 23
Mohammedanen).
Schoolverzuim en mutatiën. Ten opzichte van het schoolverzuim luiden de berichten over 't algemeen niet gunstiger
dan in vorige jaren. De mutatiën bleven op de meeste
scholen zeer groot, en de hoogere klassen werden voornamelijk door hen bezocht, die later voor eene gouvernementsbetrekking wenschten in aanmerking te komen. De
overgroote meerderheid der 3chool bezoekers zit in de laagste
klasse en komt nooit verder. Volgens de mededeelingen
over 1887 van den te Amboina gevestigden adjunctinspecteur van het schooltoezicht viel in zijn ressort geen
noemenswaardige verbetering in het onderwijs op te merken.
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De omstandigheid dat de kinderen hunne ouders bij den
veldarbeid behulpzaam moesten zijn , gebrek aan voegzame kleeding en onverschilligheid van vele ouders werden
als hoofdoorzaken van den minder gunstigeu toestand
beschouwd, waarbij nog kwam het heerschen van ziekten,
waardoor vele leerlinge!) belet werden de school Ie bezoeken.
Leermiddelen. De landsdrukkerij te Batavia leverde in
1888 ten dienste van het inlandsch onderwijs 1 nieuw
werk in het Javaanse!) (Javaansche spreekwoorden met
toelichtende verhaaltjes) en b l.erdrukken, waaronder 4
van Maleische werken, 3 van Boendascbe boeken en 1 van
een werkje, bevattende patronen van vlechtwerk.
Voor een manuscript, bevatten Ie Battaksche verhalen
en sprookjes, werd eene premie vau f315 uitgekeerd. Enkele
werkjes moesten, als minder geschikt, voor uitgave van
gou vernemen ts wege , aan de samenstellers worden teruggezonden. De uit 's lands depot van leermiddelen te Batavia
aan particulieren gedane verstrekkingen ten behoeve van het
inlandsch onderwijs vertegenwoordigden in 1888, volgeus
voorloopige opgaven, eene waarde van f 1 9 0 1 , tegen f 1376
(volgens verbeterde opgaven) in 1887 en f 1255 in 1886.
Bij de debitanten buiten Batavia werd in 1888 ontvangen
f 8 5 1 , tegen f1268 in 1887 en f986 in 188'i. In den loop
van 1888 werd het aantal debitniiten, wegens den zeer
geringeu afzet van boekwerken , andermaal ingekrompen
en wel op Java en Madura van 27 tot 14 en op de buitenbezittingen van 31 tot 24. A;in eenige Christengemeenten
iu de residentie Amboina werden, ten behoeve van de
aldaar opgerichte kleine godsdienstscholen, wederomeenige
leermiddelen kosteloos verstrekt.
Geldelijk overzicht. Hoeveel in 1887 en 1888 uit 's lands
kas voor het inlandsch onderwijs werd besteed, en hoeveel
wegens schoolgelden en verkoop van boekwerken ontvangen
werd, blijkt uit het volgende overzicht.
1887.
1888.
(Verbeterde
(Voorloopige
opgaven.)
opgaven.)
Traktementen, leermiddelen, enz. . f 1 006 1*1,79 f 1 003 836,17
Gebouwen en huishuur
81 478,37'
81 650,94
Tezamen
t'1087 070,16 t' i o»r> 487,1l5
Geïnde schoolgelden
1" 76 274.09
f 77 632,98
Verkoop van inlandsche boekwerken.
2 645,17
1900,90»
Te zamen . . . .
f 78 919,26
f 79533,88»
Bljjft alzoo ten laste van den lande . . 1 1 008 750,90 f 1 005 953,23
Geestelijke scholen. e,i huis- of gelegenheidsonderivijs. Opgaven nopens het aantal Mohammedaansche godsdienstscholen en het cijfer der leerlingen worden aangetroffen
in afd. III van dit hoofdstuk.
Ten vervolge op hetgeen in vorige verslagen nopens
het huis- of gelegenheidsonderwijs werd aangeteekend,
is voor dit verslag slechts het volgendj medegedeeld.
De kinderen van den regent van Lebak (Bantam) ontvingen onderwijs van eene Kuropeesche dame. Te Magettan (Madioen) werd door een Europeaan onderwijs gegeven aan de kinderen van enkele inlandsche hoofden,
ook in de Nederlaudsche taal. Te Paroengkoeda (afdeeling
Soekaboemi der residentie Preanger Regentschappen) werd
door een inlander aan enkele kinderen van inlanders huisonderwijs gegeven in lezen , schrijven en rekenen.
Particuliere scholen zoor vreemde oosterlingen. Voor zoover
daaromtrent opgaven zijn verstrekt, bedroeg het aantal
Chineesche scholen in Kederlandsch-Indië bij het einde van
1888 in het geheel 2 7 8 , met 4670 leerlingen, waaronder
190 scholen met 3452 leerlingen op Java en Madura. Over
de verschillende gewesten waren die cijfers verdeeld als volgt.
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terwijl op eene andere dergelijke school (te ïanuh Abang),
dia %H\ Chineesche leerlingen telde, een Europeaan onderwijs gaf in de Nederlandsche taal. Van de overige 7 par*
(J K VV E S T E N .
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ticuliere
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scholen.
in rle realdentie Batavia, werden er 5 in den loop van
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hoever hier huisonderwijs wordt bedoeld, is niet vermeld.)
Ook een lO-tal Chineesche meisjes ontvingen huisonderwijs in de beginselen der Nederlandsche taal.
In de residentie Oostkust van Sumatra werd eene Chin) Waaronder 15 ter hoofdplaats Samaraug. met 274 leerlingen.
neesche school met 20 leerlingen aangetroffen, terwijl er
b) Waaronder 9 ter hoofdplaats Soerabaija . met 235 leerlingen.
• De opgaaf betreft alleen de hoofdplaats Padang.
ook aan eenige Chineesche kinderen huisonderwijs werd
(I) Namelijk 15 op aeht van de negen districtshoofdplaatsen (van deze gegeven. Vele Chineezen gaven er echter de voorkeur aan
15 .scholen was er 1 te Soengeislan, met tl leerlingen . opgericht door om hunne kinderen in de Straits-Settlements onderwijs
een Roomsch-katholiekeD geestelijke en uitsluitend bestemd voor kinderen
te doen genieten, waar zij, behalve de Chineesche, ook
van Cliiistcn-Chineezen), 5 in andere Chinecsche wijken en 22 in de
de Engelsche taal kunnen aanleeren, of zonden hen op
zoogenaamde mijnstreken.
e Voor vijf van de negen plaatsen. waar scholen gevestigd waren. jeugdigen leeftijd ter opvoeding naar China. De oprichting
zijn geen opgaven verstrekt.
van scholen in genoemde residentie werd op enkele plaatsen
bemoeilijkt door de uiteenloopende afstamming der daar
Volgens de door tusschenkomst van Chineesche tolken gevestigde Chineezen.
ontvangen mededeelingen bepaalde het onderwijs, dat
Op Banka is het gros der Chineezen op de districtshoofdsteeds hoofdelijk werd gegeven, zich nagenoeg uitsluitend plaatsen te onbemiddeld ea zijn de meergegoeden te gering in
tot de beginselen der Chineesche boekeutaal, het van buiten aantal om aan hunne zonen of aan die van anderen onderwijs
leeren van de gewone schoolboekjes en het schrijven met te doen geven door degelijk onderlegde onderwijzers. In de
Chineesche karakters. Aan meergevorderden werd ook ver- mijnstreken ontbreekt het meerbemiddelde element geheel en
klaring van het gelezene gegeven. Voor het meereudeel kan voor het onderwijs nog minder gedaan worden. Vandaar
der leerlingen had het onderwijs echter geen ander resul- dat men op de meeste scholen zich moet behelpen met ondertaat , dan dat zij met de uitspraak der meest voorkomende wijzers die, op enkele uitzonderingen na (slechts 8 van de 42
karakters bekend geraakten en die ook konden schrijven , zijn als onderwijzers op Banka gekomen), geen opleiding
zonder evenwel de beteekenis daarvan te begrijpen. Onder- hebben genoten , en wier onderwijs veel te wenschen overwijs in bet rekenen werd slechts op een drietal van de laat. Het onderwijs wordt uitsluitend gegeven in het
opgegeven scholen gegeven. Bij zeldzame uitzondering Hakka-dialect, het meest verspreide onder de Chineezen
werden de Chineesche scholen door meisjes bezocht.
op Banka, en bepaalt zich tot lezen en schrijven. De inIn de residentie Batavia waren de meeste Chineesche komsten der onderwijzers bedragen f 50 h f 400 'sjaars,
onderwijzers van China afkomstig en werden zij door par- naar gelang van de gegoedheid der ouders en het aanticulieren of door de Chineesche gemeente bekostigd. In tal leerlingen. Op enkele scholen worden de leerlingen
het district Mangga Besar , wijk Klenteng , ter hoofdplaats kosteloos toegelaten, maar in den regel wordt schoolgeld
Batavia wordt door den Chineeschen raad uit de opbrengsten geheven.
van eigendommen, aan de Chineesche gemeente toebeOmtrent de op Java bestaande scholen voor andere vreemde
hoorende, eene school voor kinderen van minvermogende oosterlingen dan Chineezen vindt men vermeld dat op vijf
Chineezen in stand gehouden , waar door 3 onderwijzers plaatsen aldaar 12 scholen voor Arabieren bestonden,
aan p.m. 40 leerlingen van 8 tot 14 jaar (gedeeltelijk namelijk te Batavia 6, te Samarang 2, te Cheribon 2 , te
Hokkian- en gedeeltelijk Canton-Chineezen) onderwijs wordt Pasoeroean 1 en te Bezoeki 1, te zamen met 291 leerlingegeven in de gewone vakken. Ter hoofdplaats Batavia, gen , en dat te Samarang bovendien werden aangetroffen
met eene Chineesche bevolking in de afdeeling Stad en 5 scholen voor Mooren en 3 voor Bengaleezen, met te
voorsteden van ruim 2G 000 zielen, werden de 3 gou- zamen 141 leerlingen. In 't vorig verslag werden nog 9
vernements inlandsche scholen in den loop van 1888 door Arabische scholen voor Madura vermeld. Van deze vindt
32 Chineesche leerlingen bezocht. Op 3 particuliere in- men thans geen gewag gemaakt. Te Palembang werden
landsche scholen aldaar (te Pintoe Besi, Patekoau en 14 Arabische scholen, met 316 leerlingen, aangePekodjan) werd gedurende dat jaar aan ongeveer 100 Chi- troffen. De meeste van deze scholen zijn als Mohammedaanneesche kinderen onderwijs gegeven in de Engelsche taal, sche godsdienstscholen te beschouwen.
Aantal

Aantal
leerlingen.
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Ten vervolge op de ree Is vroeger op diezelfde wijze in
't licht verschenen twee taalkaarten , eene van Java en
Madura, uitgegeven bij het Koloniaal Verslag van 1882,
en eeue schets-taalkaart van S u m a t r a , gedrukt Lij bet
Koloniaal Verslag van 1887, worden bij dit verslag gevoegd
twee scbets-taalkaarten (te zamen één blad) van de residentie
Banka en van den Riouw-Lingga-Archipel, beide weder
samengesteld door den heer K. F . HOLLE , adviseur-honorair
roor inlandsehe zaken , naar gegevens verstrekt door de
ambtenaren van biuneiilandsch bestuur en met medewerking van het topngraphiseh bureau te Batavia.
Uit de verslagen van de ambtenaren voor de beoefeniug
van Indische talen valt omtrent hunne werkzaamheden
in het afgeloopen jaar in hoofJzaak het volgende te vermelden.

Dr. H. NEUBHONNKR VAN DB> TUUK bleef aan de verdere
aanvulling van zijn Belioeeach- oud Javaansch woordenboek
arbeiden, waarvan in het begin van 188J een gedeelte
(180 bladzijden in handschrift) naar Nederland verzonden werd
om te worden afgedrukt. Hij het ontwerp der Indische
begrooting voor 1890 i s , als eerste termijn , een post van
f 2500 uitgetrokken , ten einde in het aanstaande jaar met
bet ter perse leggen een aanvang te kunnen maken. Men
tweetal Balineesehe gedichten (de »Pan Brajoet" en de
»Bagoes toeroenan " ) , waarvan dr. VAN DER TUUK kennis
n a m , maakten het noodzakelijk aan het woordenboek nog
eenige uitbreiding te geven. Verder hield hij zich onledig
met de beoefening van het Sa^aksch (Lomboksch), waarbij
hij tot de ervaring kwam , dat eene diepere studie van die
taal zeer veel arbeid kosten zou, omdat de bestaande gedichten tal van Javaanscbe, Balineescbe, Soembawasche
en zelfs Bimaneesche woorden bevatten , waardoor zij de
taal slechts zeer onzuiver weergeven.
Naast zijne werkzaamheden als leeraar in de, Javaanscbe
taal aan de instelling voor Indische t a a l - , l a n d - e n volkenkunde te Batavia (afdeeling B van het gymnasium Willem III), hield de ambtenaar dr. J. G. H. GUNNING zicli
o. a. met lexicographischen arbeid bezig. Aan hem is namelijk in Augustus 1888 opgedragen om , in overleg met
zijn ambtgenoot dr. J . L. A. BRANDES , het ter beschikking
van de Indische Regeering gestelde handschrift van het
Javaansch-Nederlandsch woordenboek vau WINTER en
W I L K E N S in een voor uitgave van regeeringswege bruikbaren vorm te gieten , waarvoor reeds een plan van bewerking door hen werd samengesteld. Voorloopig zal de
arbeid, aan de bewerking van dat woordenboek verbonden,
zich bepalen tot hetgeen in het belang van eene meerdere
volledigheid van het werk kan worden geput uit de tot
nog toe uitgegeven Javaansche woordenboeken , uit de bestaande Javaausch-Nederlandscho woordenlijsten en uit de
in druk verschenen voornaamste Javaansche prozawerken ,
terwijl ook nog de Indische tijdschriften en de voornaamste
Indische werken, waarin bijdragen tot de Javaansche taal
gevonden worden , aan de uitgave van het woordenboek
dienstbaar zullen worden gemaakt. Met deze omvangrijke
voorloopige werkzaamheden was de heer GUNNING bij het
einde vau 1888 reeds eenigszins gevorderd.
De ambtenaar dr. J. L. A. BEANDKS g i n g voort met het
onderzoek van Java's oude inscriptiën. Het materiaal voor
dat onderzoek heeft in het afgeloopen jaar eene belangrijke
uitbreiding ondergaan , voornamelijk door de bemoeiingen
van den chef der geologische opneming van J a v a , den
hoofdingenieur bij het mijnwezen dr. It. D. M. VERBEEK.
Beo catalogus van bedoeld materiaal zal eerlang het licht
zien. Verschillende nota's van den heer BRANDES verschenen
in de Notulen van het Bataviaasch Genootschap van K u n sten en Wetenschappen. Hen dier nota's betreft een opschrift
dat melding maakt van eene maansverduistering in het
Caka-jaar 705 en voor de oude tijdrekening van zeer veel
gewicht kan zijn. (Notulen deel X X V I , blz. 21 en 113.)
In verband met de tot dusver door dr. BKANDES en
anderen onderzochte authentieke bronnen schijnt h e t , ten
opzichte van hetgeen men tot LU toe samenvatte ouder
• ien naam van oud-Javaansch, aanbeveling te verdienen
de bereids gevonden inscriptiën in twee groote groepen te
Handelingen der ötaten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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onderscheiden , namelijk eene groep van Midden-Java die
ouder i s , en eene tweede groep van Oostelijk J a v a , die
als jonger door de onfijferde jaartallen uitgewezen wordt.
Bene andere n o t a , tot onderwerp hebl>ende een gouden
plaatje, waarop een mantra of tooverformulier te lezen
i s , dat een volledig oud alphabet geeft, werd omgewerkt
I tot een opstel, getiteld : » Een oud-Javaansch alphabet van
I Midden-Java," hetwelk in deel XXXII van het Tijdschrift
van bovengenoemd Genootschap verscheen. De heer BRANDES
! bracht verder nog eenige jongere piagems aan het licht,
j terwijl soortgelijke, reeds bekende en gedeeltelijk door
| anderen onderzochte stukken eene nieuwe bespreking bleken
I te verdienen. Het onderzoek van een en ander gaf aanlei1 ding tot de verschijning in het aangehaald Tijdschrift van
j nog een drietal stukken van de baud van den heer BRANDES. Het onderzoek der in de verzameling van het Bataviaasch Genootschap berustende handschriften, bepaaldelijk
dat der kropak's, was belangrijk gevorderd en had ten
j gevolge dat door genoemden ambtenaar nog twee opstellen
I in 's Genootschaps tijdschrift (deel XXXII) werden g e p u ; bliceeid, getiteld: » De inkt gebezigd voor het schrijven
der ou l-Javaanaebe handschriften uit de 14de en 151e
Oaka-eeuw", en » Iets over een ouderen DIPANEGARA in
verband met een prototype van de voorspellingen van
DJAYABAYA." De tijdelijke toevoeging van een Javaanschen
i schrijver aan den ambtenaar BRANDES in het belang zijner
! studiën werd bij het einde van 1888 vour één jaar verlengd.
Aan de studie der Bimaneesche taal bleef de taalkundige
ambtenaar mr. dr. J. C. G. J O N K E R , die zich daarvoor
blijkens het vorig verslag' (bl/.. 118) tijdelijk naar Bima
begeven had , zijne krachten wijden. Gedurende 1888 hield
hij zich voornamelijk onledig met de bewerking van een
| woordenboek en vau eene spraakkunst dier t a a l , waarvan
het eerste sedert gereed kwam.
De in 1887 met verlof naar Nederland vertrokken ambI tenaar voor de beoefening van Indische t a l e n , tevens a d viseur voor Oostersche talen en het Mohümmedaansche
recht, mr. L. W . ('. VAN DEN BERG, van wien ook sprake
is op blz. 59 hiervoor, bleef zich, in opvolging van de
hem door de Regeering gedane opdracht, ook gedurende
zijn verloftijd wijden aan hetgeen hij zich in Indië hoofdzakelijk had ten taak gesteld , namelijk het in druk geven
i van de Arabische en Maleische geschriften die als bronnen
; voor het inlandsch recht zijn te beschouwen, zoomede het
' vertalen enz. van die rechtsbronnen , ook ten einde ze toeI gankelijk te maken voor rechtsgeleerden .die geene speciale
j studie van Oostersche talen gemaakt hebben. Nadat reeds
in de jaren 1882 — 1884, als eerste gedeelte van dien arbeid,
verscheneu was zijne uitgave en vertaling van het ArabiI sche rechtsboek » Minhaij a t - T a l i b i n " (zie daarover o. a.
I het verslag van 1879, blz 1 1 0 , noot 2 ) , is door mr. VAN
i DEN BKKG thans onderhanden genomen de uitgave en ver! taling van een ander in den lndischen Archipel gezagheb! bend werk over het Mohammedaansch recht, getiteld:
', » Fath al-Qarib", aan welk rechtsboek hij reeds in Indië
i zijne aandacht had geschonken, doch waarvan bij de
i eigenlijke bewerking, wegens andere dringender bezigj heden , nog niet had kunnen aanvangen. Op verzoek van
i den beer V A N DEN BERG zijn eenige handschriften, speI ciaal van Maleische rechtsbronnen, uit Indië ontbodeu
I en zijn daaromtrent aan de Indische Kegeering ïnlich! tingen gevraagd. Van die inlichtingen zal het afhangen,
welke rechtsbronnen na den » Fath ai-Qarib" het eerst
I voor bewerking in aanmerking zullen komen. Daar g e : noemde ambtenaar zijn arbeid aan den »Fath a l - Q a r l b "
I even goed hier te lande als in Indië kan verrichten en ook
| met veel minder kosten is in 18S9 zijn verlof verlengd,
i voorloopig voor den tijd van één jaar. Van evengenoemd
i icchtsboek is de Arabische tekst met de kritische aantee> keningen onlangs voor de pers gereed gekomen ; de heer
VAN DEN BERG houdt zich thans bezig met de vertaling.
Voor de plaatselijke beoefening op J a v a , en zoo noodig
; ook in één of meer gewesten der buitenbezittingen , van
de instellingen van den Islam i s , op voorstel van de In'■ diacbe Regeering, in den aanvang van 1889 tijdelijk aan
! dan lndischen dienst verbonden dr. C. SNOUCK HURGRONJE,
l lector voor de instellingen van d m Islam aan de rijksuniversiteit te Leiden , die zich voor zoodanige zending
had aangeboden. Bij Koninklijk besluit dd. 4 Januari
1889 n°. 18 werd namelijk machtiging verleend om g e -
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noemden geleerde , die reeds vroeger eenigen tijd in Arabic
zich met .-.tudiën en onderzoekingen op Mnslimsch gebied
had bezig göiiouden (zie lager § 4 van deze ufdeelhg),
met gemeld doel ter beiohikkiug van den Gouverneur-', ieneraal te stellen voor den tijd van hoogstens twee jaren.
Dit tijdvak heeft in Mei jl. een aanvang genomen , zijnde
de heer SNOUCK HURGKONJE toen in lndië werkzaam

ge-

titeld, WUT h i j , krachtens eeno voor hern hij Indisch besluit dd. 22 J u n i 1889 n°. 2ö vastgestelde instructie, Batavia
tot standplaats heeft, en , voor zoolang zijne werkzaamheid in lndië d u u r t , gerekend wordt te behooren tot het
departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid , aan
liet hoofd van welk departement hij rechtstreeks ondergeschikt is. Do instructie omschrijft de taak van dr. SNOUCK
HURORONJR iu deze bewoordingen, dat hij zich toelegt op
de studie der instellingen van den Islam , zooals dia in
Nederlandsch-Indië toepassing vinden. Verder bepaalt de
instructie dat hem in het belang van ' s l a n d s dienst of
van zijne studiön door de Regeering of door den directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid commissiëu buiten
zijne standplaats kunnen worden opgedragen , terwijl hij
buitendien bevoegd is deze, niet toestemming van den
directeur, te verlaten wanneer de gang van zijn onderzoek
zulks

medebrengt.

Wat

dr.

BMOOOK

HIROHOXJK'S ver-

houding tot — en aanraking met — het bestuur betreft,
schrijft de instructie voor, dat h i j , alvorens zijn onderzoek
in eenig gewest aan te vangen , daaromtrent in overleg
tree It met het hoofd van gewestelijk bestuur, dat vooraf
door meergemelden directeur op zijne komst wordt voorbereid , waarbij tevens de noodige aanwijzingen worden
gegeven omtrent hetgeen ten opzichte vim overleg en
medewerking wenschelijk mocht worden geacht. Overigens
h o u l t de instructie nog bepalingen in nopens de raadpleg i n g van dr. SNOUCK HURGUON.K door andere autoriteiten

Met de ontgraving van den voet van den Bdrd-Uoedoertempel in de residentie Kudoe werd nog geen aanvang gemaakt. Vau het denkbeeld om van do aan het licht te
brengen ba reliëfs gipsafgietsels te doen vervaardigen, is
wegens de hooge kosten afgezien. Daarentegen bestaat het
voornemen o m , wanneer bij de begrooting vuor 1890voor
dit doel fondsen zullen zijn toegestaan, photographisehe,
afbeeldingen van die basreliefs te doet; vervaardigen, die
daarna door middel van lichtdruk kunnen worden vermenigvuldigd. De te verkrijgen afdrukken zouden dan een
vervolg kunnen uitmaken op het indertijd van regeeringswege gepubliceerde werk over den Róiö-lioedoer.
Anu de bij herhaling uitgevaardigde voorschriften, ten
doel hebbende alle in Nederlandsch-Indië aangetroffen voorwerpen van oudheidkundige waarde te beschermen tegen
verlies, vernietiging, verduistering of beschadiging, weruen
de hoofden van gewestelijk bestuur nog onlangs met n a druk herinnerd , omdat het gebleken was dat die voorschriften (opgenomen in de n°s 1 0 , 2 4 8 , 1023, 2831 en
4282 van het Bij blad op het Indisch Staatsblad) niet altijd
voldoende worden nageleefd.
Door het te 's-Gravenhage gevestigde Koninklijk Instit u u t voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandschlndië is het plan ontworpen o m , in het. belang van de
geschiedenis, eene verzameling aan te leggen van korte
beschrijvingen en afbeeldingen van wat in Oost en WestInnië nog overgebleven is van de forten, factorijen, begraafplaatsen en andere openbare gebouwen, die van het
vroeger aanwezen der Nederlanders in onze koloniën g e tuigen. Het Instituut heeft te dier zake de medewerking
der Regeering ingeroepen, inzonderheid ook voor het verkrijgen van afschriften der inscriptiën , die op praalgraven
of grafzerken voorkomen, ten einde aldus te geraken tot de
samenstelling van een lapidariuui van onze Oost- en WestIndische bezittingen. Om aan de bereiking vau dit doel
behulpzaam te zijn, heeft de Indische Regeering in October 1888 tot verschillende hoofden van gewestelijk bestuur
de uitnoodigiug gericht o m , zooveel mogelijk, naarmate
daartoe tijd en gelegenheid zullen bestaan en zonder dat
de gewone dienst er schade door lijde, tot het bijeenbrengen van bedoelde gegevens hunne medewerking te
verleenen en de uitkomsten van hunne bemoeiingen aan
de Indische Regeering mede te deeleu.

dan door den directeur voornoemd (welke raadpleging steeds
door tusschenkonist van dezen departements-chef moet geschieden), nopens de bevoegdheid van bedoelden geleerde
om in zaken met zijne studiën verban 1 houdende voorstellen
of vertoogen in te dienen (waarvoor mede steeds de tussclienkomst Tan den directeur van onderwijs enz.gevorderd wordt),
en eindelijk nopens de gelioudenhekl van dr. SNOUCK HURGRONJE om aan het einde van elk jaar een verslag in te
dienen van den stand van het hem opgedragen onderzoek.
Door den in vorige verslagen meermalen vermelden beoefenaar der Makassaarsche en Boegineesche talen dr. B .
§ 3.
Natuurwetenschappen.
T MATTHES werd aan do Regeering hier te lande ter uitgave aangeboden een door den voortgang der wetenschap
Magnetische en meteorologische waarnemingen.
De waarnoodig geworden supplement op zijn in 1875, op ' s l a n l s nemingen van de voornaamste meteorologische verschijnkosten , verschenen Boe^ineesch woordenboek. In Juli j l . sele. werden gedurende 1888 hij het observatorium te
is dit supplement o p ' s lands kosten i n ' t licht verschenen.
Batavia onafgebroken voortgezet, hetzij niet behulp van
De hulpmiddelen voor de studie van de Atjehscbe taal de voor de uurwaari.emingen opgeleide inlanders, hetzij
zijn onlangs vermeerderd met de in ' t vorig verslag, blz. door middel van de zelfregistreerende instrumenten , die bij
118, bedoelde werken vanden Indisehen ambtenaar K. F. H. voortduring goed voldeden. Van Mei 1888 af werd ook de
VAN LANGEN , namelijk met. eene handleiding ter beoefe- duur vau den zonneschijn geregeld waargenomen door
ning van gemel ie taal en met een woordenboek. Reide middel van een Jordanschen registrator, welk instrument
werken , uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor reeds in 1887 was opgesteld, maar wegens den invloed van
de. t a a l - , land- en volkenkunde van Nederlandse!;-lndiü het klimaat op het gekochte ferro prussiaat-papier aanvankete 's-Gravenhage, met geldelijke on lersteuning van de lijk niet bevredigend werkte Door wekelijks versche gevoeRegee-ing , hebben in Maart 18«y de pers verlaten.
lige papieren te vervaardigen, werd dit, bezwaar overwonnen.
Van het Ne lerlandsch-Chiueesch woordenboek van den
Door middel van een in de Engelsehe taal opgesteld
hoogleeraar dr. G. SCHI.EGEL verschenen afleveringen 1 jaarboek worden door den directeur dr. J . P . VAN DER
•n 2 vau deel IV. ')
STOK de waarnemingen wereldkundig gemaakt. In November 1888 verscheen het Xde deel der »Observatiocs",
bevattende de gedurende 1887 verrichte meteorologische en
§ 2. Oudheidkunde. »J
magnetische waarnemingen, met de daaruit afgeleide uitDe in 't vorig verslag (bis. J18) bedoelde (voorloopi<>e) komsten. Tegelijkertijd verscheen bet lang ter perse g e beschrijving betreffende de in 1886 op den Goenoeng Idjo bleven Vlllste deel, dat alleen meteorologische waarneminin de residentie Djokjokarta ontdekte bouwvallen van eene gen bevat, en wel die over de jaren 1883 tot en met 1885.
In Juli 1888 werd de 9 ie j a a r g a n g van de » Kegennog onbekende tempelgroep zag het licht in deel XXXII
van het tij ischrift van het Bataviasseh Genootschap van wsarnemingen in Nelerbmdseh-Indië" (over 1887) uitgeKunsten en Wetenschap; en. Het s t u k , waarbij (enige gegeven. Volledige waarnemingen konder. daarin afgeplaten zijn gevoegd, is van de hau t van den heer J. Gito- drukt worden voor 170 plaatsen (95 op Java en Madam
NEMAN , president der Arcbaeologisebe Vereeniging te en 75 in de buitenbezittingen). Op 14 andere plaatsen
(waarvan 7 op Java) werd in 1887 onvolledig waargenomen.
Djokjokarta.
Gedurende 1888 werd van den regenval aanteekening gehouden op 190 plaatsen (alzoo 6 meer dan in 1887) en wel vol>) Over het verblijf in China van twee Europeesche tolken voor
ledig op 9S plaatsen van Java en .Madura en op 77 i n d e
de Chineesche taal, in het belang ook van taalstudiën, lie men
bul tenbezittiugen, en onvolledig op respectievelijk 5 en lt)
blz. 77 hiervóór.
plaatsen. Onder de laatstbedoelde 15 olaatsen is ook nog
■) Over hetgeen de studiën van taalkundigen omtrent Java's
Onrust medegerrkend, waar wegens de opheffing van het
oudheden aan het licht brachten , zie men de voorgaande paragraaf.

15. 2.]

123

Koloniaal v c r J a g van 1889. [Nederl. (Oost-) Iudië.]
ninrine-ctablisseinont de waarnemingen van September 1888 Bimn, in gezelschap van dr. WEBER , die vooraf gedurende
af hebben opgehouden. Hut aantal stulions voor regen- ongeveer drie maanden de Padangsche Bovenlanden bereisd,
waarnemingen bedroeg derhalve bij het einde van 1888 50 daarna een pnar maanden te Buitenzorg in het labora189, waarvan 102 op Java en Madura, 37 op Sumatra en torium van 's lands plantentum gewerkt had. Op Celebes
de eilanden van den Lingga-Riouw-archipel, 5 op Banka ondernamen beide geleerden nog eerst eene wetenschappeen Billiton, 9 op Borneo, 19 op Celebed en daartoe be- lijke reis naar het gebergte in de onderafdeeling Bonthain.
hoorende kleinere eilanden, 14 in de residentiön Amboina In het laatst van November bevonden zij zich op Flores ,
en Ternate, 1 op Timor en 2 op Bali.
waar de hoogleeraar WEBER verbleef tot do eerste dagen
Het jaar 1888 kenmerkte zich door lioogen barometer- van Januari i8t>9, terwijl de hoogleeraar WICHMANN, na
stand en hooge luctitteinperatuur; de eerste bleef gedu- verschillende gedeelten van Flores en ook andere eilanden
rende liet geheele jaar boven de normale waarde, en de- der residentie Timor te hebben bezocht, het terrein van onlaatste was sedert Juni voortdurend aanmerkelijk hooger derzoek verliet in April 1889. De een zoowel als de ander
dan gewoonlijk. Hiermede g i n g groote droogte over den zijn sedert naar Nedarland teruggekeerd. Eerst in bet
geheelen Archipel gepaard, t.ehalve ter Sumatra's West- begin van Maart 1889 is de door het Genootschap voor
kust, waar de regenval weinig van den normalen ver- het geographisch-topographisch onderzoek gekozen desschilde. Vooral gedurende de maanden J u n i , J u l i , Üetolier k u n d i g e , de civiel ingenieur R. VAN DEN BROEK , op Flores
en November werd over geheel Java een aanmerkelijk tekort aangekomen, die van plan is eene zoo nauwkeurig mogegeconstateerd. De regenval in December was ongevser lijke kaart van het oostelijk gedeelte des eilands samen
normaal. Volgens de waarnemingen op Sumatra's Oost- te stellen.
kust, Borneo, Celebes en in de Molukken was aldaar de
Uit Amboina werd bericht dat een tweetal Duitsche
hoeveelheid regen ruim 20 pet. minder geweest dan in nor- natiiuronderzoekcrs, de heeren J . A. JAOOBSEN en H KÜIIN ,
male jareu. De grootste regenval daad u e h in 1888op Java die van aanbevelingsbrieven der Indische Regeering waren
voer te Buitenzorg en op Sumatra te Padang Pandjang. voorzien , zich te Ilwaki op Wetter hadden ontscheept,
Voor liet geheele jaar bedroeg hij op de eerstgemelde met bet doel ethnographische voorwerpen t e verzamelen
plaats 4462 en op de laatstgenoemde 4005 millimeters. ten behoeve van het Koninklijk museum voor volkenkunde
Daarentegen werd in 1888 ds geringste regenval op Java te Berlijn. Met hetzelfde oogmerk vertrokken zij later naar
waargenomen te Kraksaiin (Ó88 millimeters) en op Sumatra Kisser, R o m a , Letti en andere daaromheen gelegen eilante Palembang (1478 millimeters). Op de overige eilanden den. De heer K Ü H N was te voren reeds in de residentie
van den Archipel werd de grootste regenval 13473 milli- Ternate werkzaam geweest, waar het landschap Tomboemeters) te Pontianak, en de kleinste (710 millimeters) te koo en de Bangaai-eilanden door hem bezocht waren g e Gorontaio waargenomen. ')
worden. In dat gewest kwam in Augustus 1888 nog een
andere Duitsche natuuronderzoeker, de heer A. BAUSLER,
Naluurkundiye , clhnoiraphische en geographische medcdie mede in het belang van genoemd museum reisde en
declingen. Van wege het Koninklijk Nederlandsen Aardeeuigen tijd op Halmaheira vertoefde.
rijkskundig genootschap te Amsterdam werden in 1888
Professor MOMOH, directeur van het zoölogisch museum
zoowel op de Kei-eilanden (residentie Amboina) als op het
eiland Flores (residentie Timor) wetenschappelijke onder- te Zurich, deed in de residentie Oostkust vau Sumatra
zoekingen ingesteld. *) Bij het in g a n g brengen van de nasporingeu naar de fauna. Met hetzelfde doel bevond zich
expeditie naar de Kei-groep werd tegenspoed ondervonden , aldaar ook zekere heer HASTKRT. Nadere bijzonderheden
daar de voor het geogrnphisch onderzoek aangewezen des- omtrent hunne onderzoekingen zijn niet gemeld.
Tijdens zijn verblijf in de residentie Batavia, waar hij
kundige (de heer R. POSTHUMUS MEYJES , luitenant-ter-zee
2de klasse) door ziekte op Java teruggehouden werd en zicb nader voorbereidde voor eene wetenschappelijke reis
sedert vervangen is moeten worden, In zijne plaats werd naar Britseh Nieuw-Guinea, werd aan een ltaliaanschen
door het Genootschap de beschikking verkregen over een natuuronderzoeker, professor LAMBERTO LOHIA , door de
bij den Indischen hydrographischen dienst werkzamen zee- Indische Regeering vergund (April 1889) om zich met
officier (den luitenant-ter-zee 2de klasse H. O. \V. PLANTEN), eenige door hem als jagers en dragers in dienst genomen
die in het najaar van 1888 naar het terrein van onderzoek Javanen (verg. blz. 84 hiervóór) in te schepen aan boord van
waarmede h i j , op de reis
vertrok. Bij het einde van 1888 was dientengevolge het net oorlogsstoomsehip de liuyttr,
opnemingswerk op de Kei-eilanden, waar zich reeds sedert van uien bodem naar Australië en Nieuw-Guinea, zou
het voorjaar (zie vorig verslag blz. 119) de particuliere mijn- worden Overgebracht naar Port uarwin of Thursilay-eiland.
ingenieur C. J . M WBRTHEIM voor geologische onderzoe- Aan deze g u n - t werd evenwel het voorbehoud verbonden
kingen bevond, in vollen g a n g . Als vrucht van den dat van de door hem op Nieuw-Guinea op het gebied van
arbeid der beide onderzoekers stelt het Genootschap zich zoölogie, anthropologie, botanie of ethnographie te vervoor eeue volledige hydrographische — ten deele ook topo- zamelen voorwerpen een gedeelte ten Iiehoeve van de
graphische — zoomede eeue geologische kaart der genoemde Nederlaiidsche musea zou worden afgestaan. 3)
eilandengroep te verkrijgen. De in 't vorig verslag bedoelde
Over pogingen van particuliere zijde in 't werk gesteld
zending naar de Kei-eilanden , op 's lands kosten , van een om reizen van Nederlandscne natuuronderzoekers naar
élève-mantri uit 's lands plantentuin en een helper voor het .Nfderlanusch-lndië te bevorderen, zie men wat lager
maken van botanische verzamelingen , is sedert afgeloopen onder »'s Lands plantenluin'',
zoomede in § 4 dezer afen heeft, volgens bericht van den directeur van genoemde deeling wordt medegedeeld.
instelling, tot zeer bevredigende uitkomsten geleid.
Wcteuscliapprtijke onderzoekingen van landswege ingesteld.
Voor geologische onderzoekingen op Flores stelde zich
Naar
aanleiding van een voorstel , door den Utrechtschen
beschikbaar de Utrechtsche hoogleeraar dr. O E. A . W I C H MANN, terwijl de Amsterdamsche hoogleeraar dr. .MAX hoogleeraar rir. H. W E F E R S BETTINK na overleg met den
WEBER , die in de eerste helft van 1888 (vergezeld van directeur van 's lands plantcutuin te Buitenzorg g e d a a n ,
zijne, mede aan de beoefening van natuurwetenschappen is bij Indisch besluit dd. 18 Augustus 1888 n°. 31 de
zich wijdende , echtgenoote) tot bet instellen van zoölogische militaire apotheker der 2de klasse bij het Indische leger
onderzoekingen voor eigen rekening eene reis naar Neder3
landsch-lndie ondernam, zich bereid verklaarde zooveel
) Tea einde- de verrijking der Xederlandsche verzamelingen te
doenlijk zijn arbeidsveld ook tot Flores uit te strekken. lievorderen, is in September 1887, overeenkomstig het dezerzijds aanDr. WICHMANN kwam in 't laatst van Augustus 1888 in bevolen denkbeeld (zie vorig verslag blz. 120), door de Indische
Kegeering besloten o m , zoo dikwijls harerzijds of van wege de geIudië kW), en nam zijne reis naar Flores via Makasseren westelijke'
of plaatselijke bestuurders aan wetenschappelijke reizigers
') In den Kcgeeringsaluianak van Nederlandscli-Indië voor 1889,
deel I I , blz. l.'l—17, komt eene opgaaf voor van den gemiddelden
regenval per maand over da jaren 1871—1887 , berekend uit de
aanteekeningen voor die plaatsen waar de waarnemingen gedurende
vjjt' jaren ot' langer zijn voortgezet.
:
) Voor de onderzoekingen op Flores verleende het Gouvernement in 1888 — en ook weder in 1S8'J — eene subsidie van
f 10 000.

in het belang van hunne onderzoekingen hulp wordt verleend, aan
zoodanige hulp eene voorwaarde ais de hierbedoelde te verbinden of
te doen verbinden. Verder is in Octobcr 1888, nadat aan den Gouverneur -Generaal de wenseli van iWn directeur van 's Kijks ethnographisch
museum te Leiden was overgebracht , dat de Indische Kegeering zich
in ge,-n geval van haar in handen komende ethnologische voorwerpen
zou ontdoen , hoe gering hunne waarde, ook sc,h(jnen mocht, van
gi Hielde Kegeering de toezegging verkregen dat er voor zal worden
gezorgd dat voortaan geen ethnographica , waarover zjj te beschikken
heeft| worden verkocht, vernietigd of ter zijde gelegd.
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dr. M. GKESHOIT , voorloopig voor een laar (gedurende
■welken lijd hij bij den militairen geneeskundigen dienst
i'i la suite gevoerd wordt), toegevoegd tuin den directeur van genoemden ])lanteutuiu tot het instellen vi,n
oen chemisch-pharmacologisch onderzoek naar de plan*
tenstoffen in Nederlandsch-Indië, in het bijzonder met
het oog op hare beteekenis voor de geneeskunde. Te dien
einde is bij den plantentuin een chemiseh-phariiincologisch
liiboratoriuni in 't leven geroepen , voorzien van de uoodlgste
toestellen, welke inricliting, volgens de ree Is ontvangen
berichten, overliet algemeen zeer goed MM bet oogmerk
voldoet. Als nuttige hulpmiddelen voor zijn onderzoek (zie
daarover ook de volgende rubriek) is dr. QuSBOVY bezig
eene verzameling van inlaudschc geneesmiddelen en geneeskrachtige plantendeelen , zoomede een klein herbarium
van medicinale en giftige gewassen aan te leggen. Als
helper bij dit laboratorium fungeert een J a v a a n , oud-lcerling der vroegere Buitenzorgsche landbouwschool, die zicli de
eenvoudige chemische handgrepen , als distilleeren , liltreeren , enz., spoedig heeft eigen gemaakt.
Een tot den militairen geneeskundigen dienst ter Siima
tra's Westkust bchooronde officier van gezondheid der2de
klasse, de lieer Al. IS. F . T. ÜDBOM, die sich bijzonder tot
palaeontologisehe studiën aangetrokken gevoelde en sedert
zijne plaatsing in 1888 te Paijakonibo (Padaugsche Bovenlanden) zich veel moeite gaf voor onderzoekingen op dat
gebied, waarin hij ook van de zij Ie van het civiel bestuur
gesteund w e r d , is in den aanvang van 1889 door de Indische Regeering in de gelegenheid gesteld zich vooreerst
onverdeeld aan dit in Indiö nog weinig ontgonnen arbeidsveld te wijden. Hij Indisch besluit dd. (> Maart I8&9 n*.6
is namelijk de lieer DOBOIS , nadat door hem de wenaelielijkheid was aangetoond van een onderzoek naar de diluviale fauna van JS'ederlandsch-lndië, voorloopig voor den
tijd van eeu jaar ter beschikking gesteld van den directeur
van onderwijs, eeredienst en nijverheid , ten einde te worden
belast met palaeontologisehe nasponngen in grotten in het
gouvernement Sumatra's Westkust en eventueel op Java.
"sLands jjlaule/iluiii Ie Buitcn.:orij m daarbij bchoorende
inrichtingen.
Deze instelling beantwoordde ook in 1888
weder alleszins aan haar doel, zooals in bijzonderheden
kan blijken uit het jaarverslag van baren directeur dr. M.
TRKUB , afgedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant,
van 28 J u n i 1889. Aan verreweg liet meerendeel der talrijke aanvragen om zaden en stekken van nuttige gewassen
en om collecties van botanischen en teehnisehen aard kon
worden voldaan. ') De betrekkingen met oorrespondenten
in de kolonie breidden zich u i t , evenals die met Nederlandsche en andere Europecsche instellingen, hetgeen gedeeltelijk nog een gevolg was van het verblijf in Europa
gedurende 1887/1888 van den directeur van den tuin. Het
aantal personen, die met wetenschappelijke doeleinden de
inrichting kwamen bezoeken, was in 1888 grooter dan
in vroegere jaren.
In het vorig verslag (blz. 1*20) werd reeds melding gemaakt van het »Huitenzorg-fonds", door particulieren gevormd met het doel om geregeld om de twee jaren een
Nederlandschen kruidkundige naar ludië te laten gaan ten
einde te Buitenzorg , enz., botanisch materiaal te verzamelen
ter latere verwerking in Nederland. Reeds in 1888 heeft,
nadat daartoe door belangstellenden nog afzonderlijk fondsen
waren bijeengebracht, gedurendeeenige maanden bij 'slands
plantentuin vertoefd dr. J. G. BOEKLAGE, conservator aan
's Rijks herbarium te Leiden, nopens wiens werkzaamheden
in het aangehaalde jaarverslag mede het een en ander
voorkomt. J)
In de eigenlijke botanische afdeeling van den plantentuin
werd een begin gemaakt met een zeer tijdroovend doch
hoogst n u t t i g w e r k , namelijk de nummering van alle
hoornen en heesters uit den tuin. Üoor het overbrengen
i) De verzendingen in 1888 bestonden uit 1335 colli, waarna er
1170 waren bestemd voor personen in Nedcrlandsch-Indië gevestigd,
en 165 waren geadresseerd naar plaatsen daarbuiten gelegen.
i
) Ten behoeve van de uitgave van een door dr. BOEUI.AGE onderhanden genomen werk, handelende over de plantengeslachten van
Ncderlandsch-Indië, is bjj Koninklijk besluit dd. 10 Januari 1889 n \ 21
eene som van f 650 toegestaan als eerste termijn van eene over
vier jaren te verdeden subsidie.
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van de nummers op detailkaarten , met legenda's , der verschillende kwartieren hoopt men eene afdoende controle
op het juist blijven der Daampalen te verkrijgen. Tegelijkertijd is eene volledige herziening en uitbreiding van de
determinaties der planten ter hand genomen. Aan de uitbreiding der verzameling orchideeën en aan eene betere wijze
van cultiveering dezer planten werd veel zorg besteed.
Eene vrij groote opene serre voor orchideeën was in aanbouw.
Door storm en buitengewoon grooten regenval werd in
de eerste vier maanden van 188H veel schade aan wegen

en waterleidingen toegebracht.
Met de bewerking van het nieuw ontgonnen terrein in
de bergtuinen te Tjibo ins (welke bij opmeting van wege
het kadaster eene oppervlakte bleken te beslaan van 44
bouws) werd voortgegaan. Deze tuinen zijn door hunne
ligging onmiddellijk tegen hot oorspronkelijk woud tevens
een station voor de botanische studie der flora van de tropische oerbosschen. Door den directeur van 's lands plantentuin is het voorstel gedaan om de aangrenzende woudstrook uitsluitend onder zijn toezicht te brengen , opdat
te beter het kappen daarin kunne worden tegengegaan.
In de af leeling » cultuurtuin " werden nieuwe aanplantingen gemaakt van Unearia gambir (de gambierplant)
en Swietenia macrophylla (een boom tot hetzelfde geslacht
als de, mahonie behourcude). De bestaande aan plantingen
van Cubebe oliiciualis (staartpeper) en Alusa-Miudanensis
werden eveneens uitgebreid. Bijzondere aandacht werd gewijl aan Polygala-oleifera, de nieuwe oliehoudende plant
uit Midden—Amice, en aan Erythroxylon Coca, het cocaïne-leverende g e w a s , wat dit laatste betreft, omdat uit
de onderzoekingen door den hiervoren genoemden heer
GsiBHOVV ingesteld in de nieuwe tijdelijke afdeeling
» chemisch en pharmacologisch laboratorium" gebleken
is, dat de jonge bladeren van het gewas ongeveer twee en
een half maal meer alealoïd inhouden dan de oude (zie
eeu verslag omtrent deze onderzoekingen gedrukt als
bijlage bij bovengenoemd jaarverslag). ')
In 1888 verscheen slechts één aflevering van de » Annales du Jardin Botauique", te weten deel VII (2de helft),
inhoudende eene verhandeling van dr. A. VOIGT uit Göttingen , over den bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis
van eenige zaden uit de familiëu der palmen, Myristicaceae en Anonaceae, opgehelderd door vier platen;
phytochemische aanteekeningen van den heer J. F . EYKMAN,
vroeger hoogleeraar te Tokio ( J a p a n ) ; eu drie artikelen
van dr. TEEUB , het eerste over Lycopodiaceae, met vier
platen ; het tweede over de Myrmecodia's van J a v a , met
drie p l a t e n ; het derde over de nieuwe flora van Krakatau ,
met een kaartje.
De bibliotheek verkreeg eene aanzienlijke uitbreiding ,
vooral ten gevolge van het jongste verblijf van dr. TREUH
in Europa.
De speciaal onder de leiding van den adjunct-directeur
dr. W . BOBOS staande proeftuin van getahpertja produceerende boomsoorten te Tjipetir , in het district Tjitjoeroeg der Preanger Regentschappen , breidt zich zoodanig
uit (in 1888 met ruim 40 bouws), dat weldra deze a a n plantingeu geheel van 's lands plantentuin gescheiden
kunnen worden. Het goed gedijen dier boouien in W e s t Java is afdoende gebleken , terwijl voor de mogelijkheid
van eene gestadige uitbreiding der getahpertja-aanplantingen met zekerheid kan worden ingestaan sedert proeven , in den cultuurtuin g e n o m e n , hebben aangetoond
dat vermenigvuldiging der boomen op ongeslachtelijken
weg niet moeielijk is. Ook is uitbreiding gegeven aan de
aanplantingen van Urostigma (karet) en lsoptera Borneënsis
(tengkawuug), die te Tjipetir waren aangelegd met het
doel om in d n proeftuin , na verloop van weinige j a r e n ,
een product te kunnen winnen, waarvan de opbrengst geheel of ten deele de kosten van de aanplantingen van
getahpertja-boomen zou kunnen goedmaken.
Door den adjunct-diiectcur werden de proeven ter bestrijding van de koffiebladziekte voorlgezet, waartoe hij iu
het najaar van 1888 gedurende bijna drie en en een halve
maand eene reis over Java maakte. In Juli jl. is machtig i n g verleend om eene door dr. BURCK samengestelde
s
) In Juli jl. is machtiging verleend om in de Javasche Courant
ook op te nemen eene bjjdrage van dr. GRESiioiïoverdebcteekeniy
voor den handel van het product van Uixa orellana.
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memorie nver gemelde ziekte en de middelen 0 0 liuitr te j 2 en 3 van deel XI.VII1). Tot de daarin opgenomen bijbestrijden open buur te maken door middel vandeJavascbe dragen behooren onder andere' verhandelingen en opstallen
van dr. C. 1'. SI.UITKK over de tropische zeefauna ; meteoCourunt.
In verband met de heerschende riekten ook in andere rologieche stodün en mededeelingen van dr. J.P. VAN D U
tropische gewassen, — men denke in de eerste, plaats Mn STOK ; het verslag eener dienstreis van den technischen ambde serehziekte in liet .suikerriet,— is in den laat.sten tijd ! tenaar bij bet boschwezen 8, II. KoOBDBM naar de bij
bijzondere aandacht geschonken aan de vraag, langs wel- •lava's DOOrdkust gelegen Knrimnn- Djawa-eilanden , zooken weg de Indische landbouw on doeltreffende wyzevso mede eene nota van de liand vanden op blz. 124 hiervóór
bestuurswege met hulp en voorlichting zou zijn t e g e - ' ree la genoemden officier van gezondheid M. B. P. T. Drums ,
moet te komen. Die overwegingen hebben bet voornemen aangaande de wanscbelijkhetd van een on lenoek naar de
doen opvatten om UU 'stands plantentuin met bijbe- | diluviale fauna van Nederlandech-Indifi, in het bijzonder van
hoorenden cultuurtuin een lundbouw-proefstation te ver- Sumatra, Het toOlogiseli station (zie vorig verslag blz. 121)
binden , en daartoe het personeel dier inrichting uit te bleef geheel aan de daarvan gekoesterde verwachtingen
breiden met een kruidkundige ten behoeve van het onder- voldoen. De twee groote aquariums waren het geheele
zoek van de levensvoorwaarden , den bouw en de ziekten jaar door niet tal van levende diereii gevuld , en dr. SLIJITEK
dof tropische cultuurgewassen, on met een landbouwschol- was daardoor in de gelegenheid verschillende belangrijke
kundige voor het onderzoek van alles wat op de; teelt van
waarnemingen nopens bel leven deser dieren te doen. De
nieuwe landbouwproducten en op de verbouwing en be- • bibliotheek en bel museum der Vereeniging namen in
reiding van reeds gecultiveerd wordende gewassen betrek- omvang en belangrijkheid toe. Op enkele der ïnaandeking heeft^Aan dit voornemen ml uitvoering worden ge- lyksche bestuursvergaderingen werden voor de gewone
geven zoodru de daartoe benoodigde fondsen door de Wei- leien voordrachten gehouden over onderwerpen van natuurgevende M.iel.t zullen zijn toegestaan.
wetenschap! dijken aard , waardoor bet bestuur hoopt de
Nog verdient vermelding dat sedert bet laatst van April
belangstelling in natuurwetenschappen in Nederlandach1888 twee Kuropeesche volontairs bij 's lands plantentuin
ludiQ levendig te bonden, (lp het herziene reglement der
zijn werkzaam gesteld, die nuttige diensten bewezen eens- 1 Vereeniging werd in Mei 1888 door de Indische Begeering
deels bij de ordening ••uu het herbarium en bet museum , goelkeuring verleend !/,ic Indisch Staatsblad 1888 n°. 93,
anderdeels bij de booger bedoelde nieuwe wijze van c u l - ; zoomede de J a v a s c h e C o u r a n t van 29 .Mei 1888)
tiveering der orchideeën-soorten. (Jok worden een viertal ontDe Nederland8cb-Indiscbe Maatat;iiapp(j van Nijverheid
wikkelde inlandsche jongelieden als volontairs in de : en Landbouw breidde bare betrekkingen steeds uit. Van
kweekerijen opgeleid.
haar Tijdschrift, waarvan opnieuw twee deelen verschenen ,
namelijk deel XXXVI en X X X V I I , bevattende tal van bij§ 4. Genootschappen, ter bevordering van
tMttUteigfpt»
dragen op bet gebied van landbouw, industrie, h a n d e l ,
en nijverheid; lijdschriften en nieuwsbladen.
geldwezen, enz., werden 700 exemplaren verspreid ten behoeve van de gewone leden, leden van afdeelingen en geGedurende het jaar 1888 gaf bat Bataviaasch Genoot- : abonneerden. Men zeer uitvoerig verslag van de werkzaamschap van Kunsten en Wetenschappen het XXVIste deel heden der Maatschappij over 1887 is in eerstgenoemd deel
zijner Notulen u i t , zoomede drie afleveringen van zijn Tijd- opgenomen. In het andere deel komen ook notulen voor
schrift (n°. 2 , 3 en 4 van deel XXXII) au öéo allevering \ van de in 1883 (zie vorig verslag blz. 121) te Amsterdam
zijner Verhandelingen (i\°. 2 van deel XLV). Deze laatste opgerichte Nederlandscbe afdeeling der Maatschappij.
aflevering bevat eene lfenaogkabausch-Maleiscbe legende ,
Aan de maandelijksche vergaderingen van de Vereeniging
» Tjindoer Mato " geheeten , door M. J. L. VAN DEK TOOHN. tol bevordering der geneeskundige wetenschappen in NederVan de stukken , in de genoemde afleveringen van het Tij l- landsch-Indiê , welke vereeniging mede haar reglement aan
schrift voorkomende , zijn er reeds eenige in 't vurig ver- eene herziening onderwierp (zie Indisch Staatsblad 1889 n°.
•lag (blz 121) vermeld. De overige zijn de in de S§ 1 en 2 op 105, zoomede de Javasche Courant van 14 Mei j l . ) , werd in
blz. 121 en 122 hiervóór bedoelde opstellen van dr. BfUNDM en ' 18S8 door vele leden trouw deelgenomen , en tul van belangdat van den heer GRONEMAN , zoomede twee bijdragen van I rijke onderwerpen, meestal van actueel belang, kwamen in
ambtenaren bij het binnenlandscb bestuur, het eene han- ; die bijeenkomsten ter sprake. In de Juli-vergadering werd
delende over de overblijfselen van een oud vonten verblijf eene permanente commissie van drie leden benoemd tot het
op Madura, het andere over sterrekunde bij de Dajaks. verzamelen van gegevens omtrent in Indië voorkomende
Bovendien ging 's Genootschaps ondervoorzitter, mr. J. A. , ziekten , len einde langs dien weg te komen tot de beVAN DER CHIJS, voort met de uitgave, deels op kosten i antwoording van voor de practijk en de wetenschap bevan de Indische Regeering, van twee omvangrijke werken langrijke vraagpunten, zooals bijv. of het aanbeveling
uit het oud-Iudisch archief (het »Ne lerlandach Indisch Plak- verdient om aan phthisis lijdende Europeanen tot horstel,
kaatboek" en bet »Daghregister gehouden in 't casteel of liever tot verzachting van hun lijden , naar Europa te
Batavia"), van elk waarvan in 1888 een vervolgdeel het zenden , en meer dergelijke. Op de in 1887 door de Verlicht zag (verg. vorig verslag, blz. 7 7 , en hoofdstuk I I eenigüig uitgeschreven drie prijsvragen was tot 1 Januari
hiervóór). Talrijk waren weder de aanwinsten gedurende het 1889, den voor de indiening der beantwoordingen gestelden
afgeloopen jaar door het Genootschap voor de boekerij en voor
termijn , geen enkel stuk ingekomen. Het aantal leden
de verschillende afdeclingen van zijn museum verkregen , i
der Vereeniging was op 31 December 1888 geklommen tot
van welke aanwinsten, als vervolg op de bestaande in i
druk uitgegeveu catalogussen , lijsten :'.ijn opgenomen in ; 209. Van het orgaan der Vereeniging, het Geneeskundig
bet aangehaalde deel der Notulen. ') In toenamende mate Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, zagen vijf tot deel
deed zich, wat het museum betreft, gebrek aan plaats- XXVIIl behoorende afleveringen het licht Behalve tal van
ruimte gevoelen. Sedert Februari 1888 is door de Indische referaten , opstellen en korte mededeelingen vindt men in
Begeering vrij vervoer langs de staatsspoorwegen toege- bet tijdschrift ook de notulen der gehouden vergaderingen,
staan voor de voorwerpen, bestemd voor 'aGenootschaps voor zooveel het wetenschappelijk gedeelte betreft. In g e verzamelingen. Bij het einde des jaars telde het Genoot- I noemd deel zijn ook afgedrukt twee jaarverslagen van den
chef van den geneeskundigen dienst (de militaire summiere
schap 221 leden.
ziekenrapporten over 1880 en 1887), zoomede een rapport
De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging, welker ! (over November 1887) betredende onderzoekingen in het
ledental in 1888 klom van 36C tot 387 , g i n g geregeld I laboratorium voor pathologisch- • anatomisch en bacteriolovoort met de uitgave van haar Tijdschrift, waarvan vier gisch onderzoek in t^jt hospitaal te Weltevreden (zie over
alleveringen verschenen (n°. 4 van deel XLVII en n°. 1, dit laboratorium meer in afdeeling V van dit hoofdstuk).
De werkzaamheden der » Afdeeling Nederlandsch-lndiö
van het Keninlijk Instituut van Ingenieurs " strekten tot
') In eene algemeene vergadering van de leden des flenootscliaps ,
bevordering der belangen van de bouwkunde en de daargaboaéaa in December i8«8tot vaststslHag va»eea nieuw Algeawea mede in verband staande vakwetenschappen. Met medeBegiesMat voor da bHtaWag (sedert op 1 Januari i88t> in •rarkiag
werking van de zooeven genoemde Vereeniging tot bevorgetreden), is een verslag uitgebraebt nopens den toestand en da
dering der geneeskundige wetenschappen schreef zij eene
werkzaamheden van liet (ienootseliap gedurende de laatst rSfioopCfl
tien laren. Uit belangrijk ovor/.irlit is ook gedrukt als bijvoegsel tot
vóór 1 October 1889 te beantwoorden prijsvraag uit voor
de Javasche Courant van 1 Februari 188'J.
eene practische handleiding tot toepassing van de gezondHandelingen der Btaten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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heidsleer bij het bouwen iu Nederlandsch-Indië. Bij liet
begin van dit jaar gaf zij deel XII van haar tijdschrift
u i t , dat o. a. verhandelingen en beschouwingen bevat over
het vervaardigen van tegels van Portland-cement, over
proefnemingen met eena bijzondere inrichting van een overwelfden panoven , en met zink tot wering van ketelsteen ,
over de bouwwerken van het ïnari.'ie-otablissoiiient la Soerabaija in verband niet de bodemsgesteldheid ter plaatse,
zoomede eene beschrijving van het leggen van een steenen
drempel in de rivier Pategoenn (residentie 1'asoeroean).
Wegens gebrek aan fondsen zag de Vereenigiug voor
oudheid-, t a a l - , l a n d - e n volkenkunde te Djokjokarta zich
niet in staat veel van belang te verrichten. De door haren
voorzitter geleverde beschrijving van den Tjandi Idjo in
Djokjokarta vond, zooals reeds hiervóór is a a n g e t e k e n d ,
eene plaats in het tijdschrift van liet Bataviaascli Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
De » Nederlaudsch-Indische Juristen-vereenigiiig" hield
in 1888 eene algemeeue vergadering ter behandeling van
huishoudelijke aangelegenheden. De uitgave harer «Handelingen" wachtte op de toezending van een uit Amsterdam nog tegemoet gezien praeadvies.
Blijkens haar jaarverslag, loopende van 1 Juli 1887 tot
30 Juni 1888, mocht de »Vereenigiug tot bevordering van
veeartsenijkunde in Nederlandsch-Indië" zich in toenemenden bloei verheugen. Van haar tijdschrift, verschijnende
onder den titel «Veeartsenijkundige bladen voor Nelerlandsch-Indië", werden gedurende gemeld tijdvak de 2de,
3de en 4de aflevering van deel II verspreid , terwijl later
nog de eerste twee afleveringen van deel III het licht zagen.
De betrekkingen met buitenlandsehe vereenigingen ondergingen voortdurend uitbreiding. Door minder gunstige
financieele middelen moesten echter de werkzaamheden der
Vereeniging meer beperkt worden dan wel wenschelijk
mocht heeten. Over eene door haar, met geldelijke regeer i n g s h u l p , aan te leggen verzameling van pathologische
praeparaten zie men het medege leelde op blz. 106 hiervóór.
In het aantal der in Nederlandsch-ludiö verschijnende
dag- en weekbladen en periodieke geschriften kwam weinig
verandering. Alleen kan worden vermeld, dat met April
1888 de uitgave werd gestaakt van het te Soerabaija verschijnende, aan nijverheid en landbouw in NederlandschIndiè' gewijde weekblad «De Indische Upmerker", terwijl
aldaar sedert November 1888 een nieuw blad het licht z a g ,
getiteld: «Weekblad van Nederlandsch-Indië". Te Samarang werd in 1888 de uitgave ondernomen van eene nieuwe
Maleische c o u r a n t , genaamd «Tamboor Melajoe ".
De hier te lande bestaande particuliere lichamen, die
zich de verspreiding van kennis aangaande NederlandschIndië ten doel stellen , werden iu het begin van 1888,
door de pogingen van eenige geleerden, vermeerderd met
eene te Amsterdam opgerichte «Commissie tot bevordering
van het natuuronderzoek der Nederlandsche koloniën",
welke vereeniging zich ten doel stelt door samenwerking
tusschen genootschappen , instellingen en deskundigen in
het moederland , en voortdurend overleg met vereenigingen
en deskundigen in Indie , het natuurwetenschappelijk onderzoek, in den ruimsten zin, der Nederlandsche koloniën
op spaarzame en degelijke wijze te bevorderen. Voornamelijk
door de bemoeiingen van dr. M. TREUB , directeur van
's lands plantentuin te Buitenzorg, heeft zich voor de beoogde samenwerking een permanent comité in Indië gevormd , bestaande o. a. uit gedelegeerden van de Koninklijke
Natuurkundige Vereeniging , het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen en de Vereeniging tot
bevordering der geneeskundige wetenschappen. Het Nederlandsche en het Indische uitvoerend comité zijn aanvankelijk reeds met vrucht werkzaam (de op blz. !23/124 hiervóór
besproken opdrachten aan dr. GRESHOFF en aan den heer
DUBOIS zijn min of m ^ r als uitvloeisels van die werkzaamheid te beschouwen), terwijl plannen , op de beoefening
van andere takken van natuurwetenschap gericht, tusschen
de beide comité's nog in voorbereiding zijn.
Het Koloniaal Museum to Haarlem van de Nederlandsche
Maatschappij ter lievordering van nijverheid , dat in hoofdzaak dienstbaar wordt gemaakt aan de vermeerdering van
de kennis der koloniale grondstoflen en natuurvoortbrengselen , werd steeds uitgebreid en verkrijgt in toenemende
mate eene nuttige werking. Van den Beschrijvenden Catalogus van het Museum verschenen in Maart 1883 het Vde

[Nederl. (Oost-) Indiö.]
deel, handelende over voortbrengselen van Nedorlandsch
Wcst-Indië, en in Maart 1889, uls Iste stuk van het Vide
deel, eene beschrijving van het tin, een en ander van de
hand van dr. D. D K LOOS.

Het te 's-Gra ven hoge gevestigde Koninklijke Instituut
voor de taal- land- en volkenkunde van NederlandschIndië gaf in het afgeloopen jaar tiet XXX Vllsto deel (van
de vijfde volgreeks het derde deel) van zijn tijdschrift in
het licht, bevattende weder onderscheidene belangrijke
bijdragen en studiën op historisch, ethnographisch en
geographisch gebied betreffende het een of ander gedeelte
onzer Oost-Indische bezittingen. Afzonderlijk werden door
het Instituut, deels met subsidie van de Regeeriug, in
1888 eu in de eerste maanden van 1889 uitgegeven de op
blz. 122 hiervóór bedoelde Atjehsche taalwerken van den
heer k. F . H. VAN LANIJKN, zoomede een omvangrijk
«zerk van dr. C. SNOUCK HUKGRONJK , getiteld M e k k a , en
bevattende de uitkomsten van zijne reis naar Arabië. Als
supplement op dit werk , bestaande uit twee deelen en een
album met 40 photographieën, zullen nog verschijnen een
19-tal photographieën met korten beschrijvenden tekst.
Het Indisch Genootschap, mede te 's-Gravenhage , tracht
insgelijks over vraagstukken van koloniaal belang licht
te verspreiden , eu g i n g voort met het uitgeven van de
«Verslagen dor algemeeue vergaderingen".
Van het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandse!) Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam verscheen iu 1888
deel V der tweede serie, verdeeld iu twee afdeelingen : «Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen" . en «Meer uitgebreide artikelen". De in laatstgemelde afdeeling opgenomen stukken tot Nederlaudsch-Indie betrekking hebbende,
handelen o. a. over Timor en de Timoreezen, over gedeelten van de residentie Benkoelen (het stroomgebied der
Beneden-Ketaun en de eilandengroep Eugano) en over
Atjeh's westkust. Van de bij laatstbedoeld opstel behoorende
kaart werden van regeeringswege een aantal exemplaren
aangeschaft ter verdeeling onder de daarvoor in aanmerk i n g komende ambtenaren en officieren in Indië.
Als periodiek geschrift tot verspreiding van kennis aangaande Nederlandsch-Indië, wat de zending, de talen en de
land- en volkenkunde betreft, verdienen ook genoemd te
worden de » Mededeelingen vau wege het Nederlandsch
Zendelinggenootschap te Rotterdam ", waarvan in 1888 de
bestaande reeks met het XXXIIste deel werd aangevuld.
Van de twee geheel voor private rekening hier te lande
uitgegeven wordende maandwerken aan Indische belangen
gewijd, het «Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië", en de
» Indische G i d s " beleefde in 1888 het eerste den 17den
jaargang van de in 1872 begonnen nieuwe serie, en het
laatste zijn lOden j a a r g a n g .
§ 5. Landsdrukkerij,

enz.

Ter landsdrukkerij te Batavia verlieten iu het afgeloopen
jaar de pers 10 283 202 exemplaren van 2529 modellen
ten dienste van verschillende landsadministratiën, 2 515 915
afdrukken van 81 diverse boekwerken, enz., en 3 1 0 5 0
afdrukken in de inlandsche en Chineesche talen van in het
Indisch Staatsblad opgenomen algemeene verordeningen.
In het geheel werden al zoo 12 830 167 afdrukken afgeleverd,
tegen 13 059 786 iu 1887. Van de vertaalde verordeningen
werden er 18 gedrukt in het Maleisch, 16 in het Javaansch ,
4 in het Soendaasch, 4 in het Madureesch en 20 in het
Chineesch.
Volgeus voorloopige opgaven bedroegen de ontvangsten
dezer inrichting gedurende 1888 f 1 4 3 1 4 8 , en de uitgaven
(behalve die voor aankoop van materieel en andere benoodigdheden in Nederland) f 134 957. Iu 1887 waren (volgens
verbeterde opgaven) de ontvangsten geweest f 140 243 en
de uitgaven f 106 344.
Met betrekking tot de in Indië bestaande particuliere
drukkerijen zijn eenige bijzonderheden, ontleend aan opgaven der hoofden van gewestelijk bestuur, bijeengebracht
in de bij hoofdstuk O , afd. V , van dit verslag behoorende
lijst van fabrieken en andere industrieele inrichtingen.
Ingevolge Indisch Staatsblad 1887 n°. 150 geschiedt
sedert het najaar van 1887 de verkoop van de bij de landsdrukkerij gedrukte werken , zoomede van de elders van
regeeringswege uitgegeven of door de Regeering aangekochte werken , een en ander voor zoover deze werken voor
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het publiek verkrijgbaar gesteld worden, niet m«er bij de
landsdrukkerij zelve (alleen uitgezonderd enkele periodieke
werken voor zooveel hunne eerste verstrekking betreft),
maar is daarmede belast het mede te Batavia gevestigde
depot van boeken en andere leermiddelen voor bet inlandsch
onderwijs. Bij dit depot (waarover ock gehandeld is op
blz. 119 hiervóór) bedroegen gedurende 1888 de ontvangsten
ter zake van deze» verkoop f 4865 , makende met de opbrengst van verkochte iulandsche leermiddelen (ad f 1901 j ,
eene totale ontvangst van f 6766.
III.

KERKDIENST.

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

e eredienst.

Omtrent de grondslagen waarop eene dezerzijds wenschelijk geachte reorganisatie van de Protestantsche Kerk in
Nederlandsch-Indië zou kunnen en moeten rusten , zijn
zoo hier te lande als in Indië overwegingen aanhangig.
Over vroeger in 't werk gestelde, doch zonder gevolg
gebleven pogingen om ten deze tot eene nieuwe regeling
te geraken, werd laatstelijk gehandeld in het verslag van
1875, blz. 118.
In verband met de uitkomsten van een reeds met het
Indisch Bestuur ter zake gehouden overleg is tevens nader
in behandeling genomen de vraag , op welke wijze 't best
ware tegemoet te komen aan een zoowel te Batavia als
hier te lande tot de Regeering gekomen wensch dat de
Christelijk Gereformeerde Kerk te Batavia (en c. q. elders
in Nederlandsch-Indië), nevens het Protestantsche Kerkgenootschap , als zelfstandig lichaam worde erkend. Zcoals
reeds met een enkel woord op blz. 60 hiervóór is aangeteekend , was in 1888 door de Indische Regeering afwijzend
beschikt (besluit dd. 2 Juni 1888 n°. 29) op een door twee
ingezetenen van Batavia, respectievelijk als praeses en
scriba van den kerkeraad der Christelijk Gereformeerde
Kerk te Batavia , onderteekend verzoek om erkenning van
die Kerk als rechtspersoon. Die afwijzing, waarbij — toen
de adressanten daartegen bezwaren hadden ingebracht —
volhard werd bij Indisch besluit dd. 28 September 1888
n°. 20, grondde zich op de overweging dat de adressanten ,
als naar het inzien der Indische Regeering rechtens ')
behoorende tot het Proteslantsche Kerkgenootschap in
Nederlandsch-Indië zoolang zij niet vrijwillig en duidelijk
verklaard hadden zich daarvan af te scheiden , vooralsnog
onbevoegd waren ten behoeve van de Kerk waarvoor zij
optraden rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Tevens werd
hun bij eerstgemeld besluit opgemerkt dat zij, na eventueele afscheiding op hun verzoek willende terugkomen ,
alsdan statuten zouden hebben over te leggen, bevattende —
overeenkomstig den eisch van art. 2 , alinea 2 , van het
Koninklijk besluit dd. 28 Maart 1870 n°. 2 (Indisch Staatsblad n°. 64), regelende de rechtspersoonlijkheid van vereenigingen in Nederlandsch-Indië — het doel, de grondslagen
den werkkring en de overige regelen der vereeniging.
Inmiddels werd door de Indische Regeering uitstel verleend
voor de overschrijving ten name der rechthebbenden van
een door een der adressanten, ten behoeve van het Christelijk
Gereformeerd Kerkgenootschap in Nederland, gekocht en
tot kerk en pastorie verbouwd perceel te Batavia.
Predikanten, enz. Van de 39 predikautsplaatsen, bij
Koninklijk besluit dd. 1 Augustus 1886 n°. 16 (Indisch
Staatsblad 1887 n". 28) toegestaan ten dienste der Protestantsche Gemeente in Nederlandsch-Indië, waren er op
31 December 1888 33 bezet (2 meer dan op uit. 1887),
namelijk 32 door predikanten en 1 — Bonthain in ZuidCelebes — voorloopig nog door een bij de invoering van
het aangehaald Koninklijk besluit in functie gebleven
hulpprediker der 1ste klasse. Bovendien bevonden zich op
uit. 1888 met verlof buiten Nederlandsch-Indië 3 predi') Zie art. 1 van het in Indisch Staatsblad 1844 n°. 34 afgekondigd Koninklijk besluit dd. 11 December 1835 n*. 8 8 , zoomede art.
2 van liet in datzelfde .Staatsblad opgenomen, bij Koninklijk besluit
dd. 28 October 1840 n°. 57 vastgestelde, reglement op liet bestuur
der „ Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië ".
Over de „ Britsche Protestantsche Gemeente" te Batavia zie men
Indisch Staatsblad 1885 n". 130.

kanten (1 minder dan het jaar te voren). Üeze 3 waren
allen in 1888 niet verlof vertrokken , hetzij wegens ziekte ,
hetzij wegens langdurig onafgebroken verblijf. Tegenover
deze 3 tijdelijk opengevallen plaatsen , kwamen in 1888
5 predikanten beschikbaar, namelijk 4 nieuw benoemden ,
die hier te lande voor den Inlischen dienst bestemd waren
geworden , en 1 van de 4 op uit. 1887 met verlof afwezigen , die zijn dienstwerk in Indië hervatte Aan de drie
anderen werd in den loop van 1888, op hun verzoek,
eervol ontslag uit 's lands dienst verleend. s)
Bij het einde van 1888 was op do drie hoofdplaatsen
van Java en Madura het vereischte getal van 9 predikanten
in functie, doch voor de 14 kleinere standplaatsen aldaar
waren slechts 12 predikanten beschikbaar (onbezet waren
Cheribon en Pasoeroean), terwijl in de buitenbezittingen
10 standplaatsen, overeenkomstig de formatie, door 11
predikanten bezet, doch vacant waren Benkoelen, Pontianak,
Ternate en Koepang, terwijl te Bonthain, zooals gezegd ,
de plaats van predikant voorloopig nog door een hulpprediker 1ste klasse bleef vervuld.
Te Cheribon werd voorloopig door zendelingleeraren van
de Nederlandsche Zendingvereeniging in het werk van
den afwezigen predikant voorzien (eerst door eene opdracht
aan de twee die te Indramaijoe en te Koeningan gevestigd
waren , en later, toen één hunner zijne standplaats van
Koeningan naar de hoofdplaatj Cheribon overbracht, aan
dezen laatste alleen). Voor Benkoelen was, blijkens het
vorig verslag (blz. 123), in den aanvang van 1888 de
waarneming van den dienst (viermalen 'sjaars) mede aan
een zendelingleeraar opgedragen , doch deze voorziening
is, door het vertrek van genoemdeu zendeling naar een
ander gewest, slechts van korten duur geweest. Ook voor
Pasoeroean (trouwens eerst in November 1888 vacant geraakt) was bij het, einde des jaars nog geen tijdelijke of
definitieve voorziening kunnen worden getroffen, terwijl
Pontianak het geheele jaar door onbezet bleef. Echter
maakte in Mei/Juli 1888 een der predikanten van Batavia ,
ingevolge opdracht van het Kerkbestuur, eene dienstreis
naar Pontianak en de verdere gemeenten in de Westerafdeeling van Borneo , zoomede naar Billiton. De gemeenten
te Ternate e:i Koepaug werden, evenals vroeger, bediend
door de hulppredikers ten dienste der inlandsche Christengemeenten te Bat jan en Babauw , die zich daartoe tijdelijk
op de genoemde hoofdplaatsen gevestigd hadden.
Met wijziging van de in April 1887 tot stand gekomen
nieuwe verdeeling van het dienstwerk der predikanten
(Bijblad op het Indisch Staatsblal n°. 4395) werden bij
Indisch besluit dd. 9 Maart 1889 n°. 20 aan het ressort
van den predikant te Padang, tot dusver omvattende alle
gemeenten der Padangsche Benedenlanden en van Tapanoli,
onttrokken de onderafdeelingen Klein-Mandheling enz. en
Groot-Mandheling enz. van laatstgenoemde residentie , zoomede de onderafdeelingen Rau enz. en Ophir-districten der
Padangsche Benedenlanden , tot welke streken nu de met
den dienst in de Padangsche Bovenlanden belaste predikant te Padang Pandjang voortaan zijne bezoekreizen zal
hebben uit te strekken. Evenals vroeger zullen die bezoekreizen tweemaal 'sjaars moeten plaats vinden.
' Bij de inlandsche Christengemeenten waren op 31 December 1888 21 hulppredikers 2de klasse in functie, zijnde
5 minder dan de formatie toestaat, doch 4 waren met
buitenlandsch verlof afwezig en 1 huipprediker moest nog
aangesteld worden. 3) Op 31 December 1887 waren er,
blijkens het vorig verslag, 20 in functie, 2 afwezig met
buitenlaudsch verlof en 4 nog niet benoemd. Ouder bedoeld
personeel vielen in 1888 de, volgende mutatiën voor. In
het begin van het jaar vertrokken , wegens ziekte of wegens
onafgeuroken langdurig verblijf in Indië, 2 hulppredikers
;
) Te hunner vervanging zjjn in de eerste maanden van 1889 hier
te lande drie nieuwe predikanten voor den lndisehen dienst benoemd
geworden , die reeds bun dienstwerk aanvaard hebben. Intusschen
zjjn onder de overige in functie zjjnde predikanten weder drie nieuwe
vacatures ontstaan (2 door eervol ontslag uit *s lands dienst en 1
door overlijden).
5
) Ter vervulling van de/e laatste; plaats en ter voorziening ook
in de vacature, ontstaan door liet aan één tier 4 hulppiedikers met
verlof in Juni jl. verleende eervol ontslag uit 's lands dienst, zullen
waarschijnlijk binnenkort twee geschikte candidaten kunnen worden
aangewezen. Van de 3 andere hulppredikers met verlof kunnen er
spoedig weder 2 in Indië worden terugverwacht.

-las
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met verlof naar Europa, namelijk de tijdelijk teKoepang ter bestrijding; van de kosten hunner verpleging (de vergevestigde bulpprediker van Babauw, die vervangen werd strekking van kleedingen leermiddelen daaronder begrepen).
door dan inedet^jdelyknaarKoepaiigovergeplaeteten 111111»- Onlangs is dezerzijds bij den Gouverneur-Generaal de vraag
prediker van Baa (eiland Rotti), en de bulpprediker van aanhangig' g e m a a k t , of de Regeering zich niet in ruimereu
Langowan in de Minnhnssn (residentie Menado), wiens kring de vorming van en het toezicht op kweekelingen
dienetwerk tijdelijk werd verdeeld onder drie andere hulp- voor het inlandsen leeraarsambt zou behooren aan te trekken,
predikeri in de liliinlinsaa Daarentegen kwameu 3 nieuwe door bijv. de bepalingen van Indisch Staatsblad 1870
nulppredikert

uit Nederland aan , allen daartoe opgeleid

door liet Nederlan dscb Zendellnggenootsonap te Rotterdam ,
waarvan er twee in de Ifinahaaia werden geplaatst, namelijk te Tanawangko en te Koemelemboeal, en de derde

n°. 71 en 125 uit te breiden tot zendelingleerarcn die zich
mei de opleiding van inlandsche godsdienstvoorgangers

ten behoeve der iulandscbe Christengemeenten bezig houden,

of tot inrichtingen voor zoodanige opleiding, zooals het
te Serwaroe op Letü (residentie Amboina).
op blz. 115 hiervóór bedoelde Seminarie te Depok. Ten
Drie der in functie zijnde hulpprediken waren bij het aanzien van de aan de hulppredikers 2de klasse opgeeinde van 1888 niet op hunne eigenlijke standplaatsen dragen opleiding van kweekelingen als de bedoelde, zijn
gevestigd , namelijk die van lialiauw en van Batjan , welke , in 1873 de noodige bepalingen door het Protestantsch
zooals reeds g e z e g d , tijiltdijk te Koepang ') en te Ternate Kerkbestuur vastgesteld, waarbij tevens de verplichtingen
werkzaam waren , toomede die van Hoetoemoeri (Amboina), als inlaudsch Christen leeraar geregeld zijn , omtrent welke
die tijdelijk ter hoofdplaats Amboina gevestigd bleef voor verplichtingen nog eene nadere regeling in 1880 is gede opleiding van kweekelingen voor het inlandsen leeraars- maakt (verg. het verslag- van 1873, blz. 1 2 6 , en dat van
ambt in de residentie van dien naam. De standplaatsen 1881, blz. 102, zoome Ie de daar aangel.aaide Javasche
der 18 anderen waren: in de residentie Menado: Tana- Courant van 7 Maart 1873 en 29 October 1880).
wangko , Koomelemboeai. Aijer Madidi, Maoembi, Katahan,
Tondano , Tomohon , Amoening en Sonder; — in de resiOpenbare eerediensl, yodsdienslondcrwijs,
enz. Aan de
dentie Amboina: Waai (op Amboina), Allang (mede op gemeenten te S a l a t i g a ' e n Willem I werden voor 1889,
Amboina), Saparoea , Haroekoe , Ameth (op Xcessalaut), evenals in vroegere j a r e n , weder kleine maandelijksche
Amahei (op Ceram), Lokki (mede op Ceram) en Serwaroe tegemoetkomingen toegekend voor de kosten van den
(op Letti); en eindelijk in de residentie. Batavia: De pok. openbaren eeredienst.
Behalve het nader aan te wijzen ressort voor den hulpNevens de 35 Europeesche gemeenten zonder eigen
pre liker die nog aan de formatie ontbrak , waren bij het lceraar, aan welke blijkens het vorig verslag (blz. 124)
einde van 1888 4 standplaatsen onbezet, zijnde Bal en in 1888 toelagen (ïi f 3 0 's maands) voor het onderwijs
Langowan (zie hooger), zoome Ie , evenals op uil. 1887 , in de Bijbelsche geschiedenis en de Christelijke zedeleer
Wonreli op Kisser en Wangil op Aroë. In de vacante waren verleend, kwam daarvoor in den verderen loop
ressorten werd het dienstwerk der hulppre likers, waar van het jaar nog de gemeente te Loemadjang (Probolinggo)
mogelijk, aan geëxamineerde inlandsche Christenleeraars in aanmerking, zoodat het aantal tot 36 steeg (32 op
opgedragen, als bedoeld bij Indisch Staatsblad 1870 n°. 125 Java en Madura, en voorts de gemeenten te Benkoelen ,
(zie ook ii°. 3786 van het Bijblad op het Indisch Staatsblad). Muntok , Pontianak en Maros) Het ligt in de bedoeling
In 't geheel waren bij het einde van 1888 75 zoodanige deze toelagen te doen vervallen , vermits zij meestal werden
inlandsche Christenleeraars aangesteld (4 meer dan op uit. genoten door personen (doorgaans onderwijzers der Euro1887), namelijk 51 in de residentie Menado , 23 in de peesche openbare lagere school ter plaatse) die tot het
residentie Amboina en 1 op Timor. ;) Twee hunner ont- geven van kerkelijk onderwijs bevoegd noch geschikt zijn
vielen aan den dienst door overlijden , doch daarentegen te achten, terwijl bovendien dit hun onderwijs ook weinig
werden 6 nieuwe aangesteld, die in 1887 te Menado aan n u t kan stichten als door de opvolgende titularissen gehet gevorderd examen hadden voldaan (2 van dit zestal, heel op uiteenloopende wijze en aan telkens andere leerdie wegens comptabele re lenen — zie vorig verslag blz. lingen gegeven. In de werkelijk gevoelde behoefte aan
123 — aanvankelijk op tvjdelijken voet waren aangesteld , godsdienstonderwijs zal in 't vervolg op betere wijze kunnen
werden later definitief benoemd).
worden voorzien door aanstelling van de personen, beOnder de voor het inlandsen leeraarsambt in opleiding doeld bij het op blz. 45 hiervóór besproken Koninklijk
zijnde candiclaten vielen in 1888 11 plaatsen open (6 door besluit dd. 28 Mei 1889 n°. 19 (Indisch Staatsblad n°. 170).
voltooide opleiding en 5 , in de residentie Amboina, door
Voor het godsdienstonderwijs bij inlandsche Christentusschentijdsch ontslag). Slechts 6 plaatsen (5 in Amboina gemeenten werd voor 1888, evenals voor 1887, weder
en 1 in Timor) werden aangevuld door nieuwe kweeke- een bedrag van f 8 6 3 's maands beschikbaar gesteld,
lingen , zoodat bij het einde van 1888 60 jongelieden in namelijk ten behoeve van die te Toegoe (Batavia) en
opleiding bleven Daarvan had de hulpprediker van Tomo- Gorontalo (Menado) elk f 15 's maands , en voor zoodanige
hon in Menado er 34 onder zijne leiding , die van Hoetoe- gemeenten in de residentie Amboina waar geen u i t ' s lands
moeri (daartoe te Amboina verblijf houdende) 2 8 , die op kas bezoldigde Europeesche of inlandsche leeraar geplaatst
Timor 3 en die van Depok op Java 1 (deze laatste kwee- is , in 't geheel f 8J.'3 'S maands. Ook voor 1889 is dit bedrag
keling was met zijn leermeester van Batjan medegekomcn ; ten behoeve der Ambonsche gemeenten beschikbaar gesteld.
zie vorig verslag, blz. 124, noot 1).
In den aanvang van 1889 verminderde het aantal kweeZendelingen. W e r d reeds in 't vorig verslag vermeld,
kelingen met 1 0 , door de benoeming tot inlandsen leeraar dat in den aanvang van 1888, met vergunning van de
van hen , die in 1888 (te Menado) in het eindexamen Indische Regeering , 3 door het Java-comité te Amsterdam
waren geslaagd. Daarentegen werd een gelijk aantal nieuwe uitgezonden zendelingleeraren hun arbeid hadden aangekweekelingen te Menado aangenomen.
vangen op de Sangi- en Talaut-eilanden , en een ander,
Voor zooveel de Regeering zich met de zorg voor de behoorende tot de Ermelosche Zendelingvereeniging, in
opleiding tot het inlaudsch leeraarsambt belast, is die de dessa Njemoh en omstreken (afdeeling Salatiga, resiopleiding tot dusver enkel aan hulppredikers 2de klasse dentie S a m a r a n g ) , gedurende den verderen loop van het
opgedragen , en wel tot een beperkt getal kweekelingen jaar werd de bijzondere toelating, bedoeld bij art. 123 van
tegen eene vergoeding van f 20 's maands per kweekeiing het Regeeringsreglement, nog verleend : 1°. voor het eiland
Savoe en de van dat eiland afkomstige inlandsche Christenen o p S o e m b a , aan een zendelingleeraar, thans in dienst
') In November 188') was aan den bulpprediker te Koepang op van het Nederlandsen Zendelinggenootschap te Rotterdam
Timor opgedragen om tweemalen ' i j a s i l een dicnstbezoek te. brengen
(vroeger reeds in Midden-Java werkzaam geweest zijnde
aan de inlandsche Christengemeenten op Ssvoe, <li<*, «regens liet in dienst van eene andere zendingvereeniging); 2°. voor
vertrek van den daar gevestigden zendelingleeraar, van herderlijke
het landschap Oeloe en Pakantau (residentie Tapanoli), aan
zorg rerttokea waren. Deze regeling kon in Augustus 18x8 worden
Ingetrokken , daar zich inmiddels weder een zendelingleeraar op een zendelingleeraar van de Doopsgezinde Zendingvereeniging ; 3°. voor de Dajaksche streken der residentie Zuider- en
Bavoe gevestigd had.
Oosterafdeeling van Borneo, aan een zendelingleeraar van
-) Ingeval de liierhedoehle godsdienstleraars voor himne diensthet Rijnsche Zendelinggenootschap te Barmen , en 4". voor
reizen van particuliere .--toonisehcpen gebruik maken , worden zjj,
de
onderafdeeling Toba (residentie Tapanoli), aan een anderen
ingevolge Indisch Staatsblad ihHfi n". UW, vervoerd als gonvernezendelingleeraar van hetzelfde genootschap. Deze laatste
jnentspassagiers der 2de klasse.
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had ook nog u n T i u i gedaan om tot de nabijgelegen
onafiiankelijko Iiattaksche landschappen to worden toegelaten ; omtrent dit gedeelte v;\n liet verzoek werd — daar
gelaten de vraag of eene regeeringstoelating voor derge
lijke streken wel te nas kwam — voorloopig nog geen
beslissing genomen , in verband niet het in overweging
genomen denkbeeld oin weder van kracht te verklarende
■edert September 1883 (verg. het verslag van 1884 blz. 100)
voorloopt buiten toepassing gebleven machtiging van
Maart 1880, volgens welke het aan de binnen OM gebied
in Toba en Silindong toegelaten zondelingleeraren kon
•worden vergund zich ook naar het onafhankelijk gebied
te begeven , wanneer de hoofden aldaar voer de veiligheid
der zendelingen verklaarden in te staan.
In 't vorig verslag (blz. 12-i) werd overigens nog melding
gemaakt van de vergunning tot uitoefening van het zen
dingswerk In J u n i en Juli 1888achtereenvolgens verleend
voor do afdeeling Manna en Pasoemah Oeloe Manna der
residentie Benkoelen aan een zendelingleeraar van het
Nederlandsch-Luthersch Genootschap voor in- en uitwen- |
dige zending te Amsterdam , en voor de residentiën Banjoemas, Tegel en Pekalongan aan een reeds in Bagelen j
toegelaten zendelingleeraar van de Nederlandsche Gerefor- j
meerde Zendingvereniging te Amsterdam. Met betrekking
tot deze zendelingen kan nog worden vermeld , dat de
eerste van het zendingswerk in Benkoelen heeft afgezien
(verg. blz. 13 hiervóór), en sedert (in Februari 1889) toelating
heeft verkregen voor de zuidelijk van Nias gelegen Batoeeilanden, behoorende tot de afdeeling Aijer Baugies en
Rau der Padangsche Benedenlanden (gouvernement Sumatra's W e s t k u s t ) , terwijl de ander, ingevolge eene in Maart
1889 verkregen v e r g u n n i n g , zijn arbeidsveld nog zag uit
gestrekt tot de residentie Kadoe.
Van andere in de reeds verloopen maanden van 1889
verleende vergunningen tot uitoefening van het zendings
werk zal eerst in het volgende verslag zijn melding te maken.
Aanteekeuing verdient dat in Augustus 1888 van het
bestuur der Algemeene Nederlandsche Zendingconferentie ' ) ,
waarop de meeste Protestantsche vereenigingen voor de
zending in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd w a r e n ,
de mededeeling ontvangen werd dat bedoelde vereenigingen
zich tegenover elkander verbonden hadden » elkanders
arbeidsveld te eerbie ligen, nimmer elkander te bemoei
lijken , en waar één gerootschap den arbeid beeft aange
vangen , nooit anders dan in geineen overleg met dit ge
nootschap eene aanvrage tot vestiging van een zendeling
leeraar aan de Regeeriug te richten ".
Ten einde aller godsdienstvrijheid te eerbiedig-en en aan
niemands recht tot Evangeliepreiiiking afbreuk te doen ,
meende de Regeering zich er van te moeten onthouden
voor de verschillende godsdienstige gezindheden bepaalde
gedeelten van Nederlandsch-Indië aan te wijzen, waar
zij , met uitsluiting van elke andere gezindheid, bevoegd
zijn zouden te arbeiden.
Op verzoek van den j resident der in de residentie Zuider
en Oosterafdeeling van Borneo gevestigde zendelingen van

bet Rijnsche Zendelinggenooteobep werd in Juli 1888 ook
aan een inlandsehen
uitoefening van zijn
het Bijblad op het
district Oost-Doesoeu

hulpzendeling aldaar vergunning tot
dienstwerk verleend (zie n*. 4225 van
Indisch Staatsblad), en wel voor het
der afdeeling Doesoenlenden.

Inlandsche Christenen. W a t in de bestuursberichten over
1888 omtrent de evangelisatie onder de inlandsche bevol
king op en buiten Java meldenswaardigs is aangetroffen ,
heeft reeds eene plaats gevonden in de §§ 2 , 5 , 14, l(i,
17 en 18 van hoofdstuk C hiervóór (zie blz. 5 , 1 3 , 17,
19, 20 en 21).
Gewestelijke opgaven omtrent het aantal inlandsche
Christenen (zoo Protestantsche als Roomsch-katholieke)
vindt men over 1887 in bijlage A n°. VI hierachter.
Naar aanleiding van bemoeilijking die zekere Christen') Het beatuar der Zendingconferentie bestond nit afgevaardigden
van liet Centraal comité voor het Seminarie te Depok, van het
Hulpcomité voor de Kjinsche zending, van het Christelijk nationaal
zenilingfcest, van het Nederlandsche Zendelinggenootsclwp, van het
Nederlandsche Bijbelgenootschap, van de Nederlandsche Zending
vereniging, van het Java-Coniité, van de Utrcchtsche Zendingvereeniging ca vau de Nedcrlandsch-Luthersche Zendingvereeniging.
Handelingon d e ' S t a t e n - ^ n e r a a l . Bijlagen. 1889-1890.
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inlander uit Baletlge en eenige lieden uit de dessa's Temlpoeroeng en Weleng (districten Bingen-Kidoel en Grogoe
der afdeeling Samarang) van de zijde der inlandsche politie
bedden ondervonden , ter zake o. a. van beweerde, schoon
niet bewezen, oproeping of verzameling van andere dessalieden, en niet-opvolging van gti^^vuu bevelen, waarbij
lijdeus hun verhoor vuor het regentschapsgerecht de patih
hunne godsdienstige gezindheid aan bespotting had bloot
gesteld, werd de resident uitgenoodjgd (Januari 1889) om
aan do in zijn gewest dienende Kuropecsclie en inlandsche
ambtenaren de regeeringsaanschrijving vau 9 September
18S7 in herinnering te brengen, waarbij het stellig ver
langen van den Gouverneur-Generaal was kenbaar gemaakt
dat Christen-inlanders ter wille van hun geloof niet noodeloos worden lastig gevallen, en dat daartegen door de

Europeesohe beataun-ambtenaren zooveel mogelijk gewaakt
dient te worden.
Over hetgeen van bestuurswege te doen of te verordenen
zou zijn om Christen-inlanders iii sommige opzichten aan
eene bejegening op den voet hunner Mohammedaanscbe
Iandgenooten te onttrekken, en over de nog in andere
opzichten te nemen voorzieningen om aan rechtmatige
wenechen van de zending (zoo Protestantsche als Roomschkatholieke) tegemoet te komen , zijn in Indië overwegin
gen aanhangig.
b. R o o m s c h - k a t h o l i e k e

eeredienst.

Gelijk uit vorige verslagen en uit het lager voorkomende
overzicht blijken k a n , zijn bij de Roomsch-katholieke
missie in Nederlandsch-Indië, naast de van landswege be
zoldigde geestelijken, ook hulppriesters buiten bezwaar
van den lande werkzaam, die geheel voor rekening van
het vicariaat komen en wier kosten van uitrusting en
overtocht uit Nederland door de kas der missie worden
gedragen. Uitsluitend uit deze hulppriesters worden al
sedert jaren de vacatures onder de van landswege bezol
digde geestelijken aangevuld , waarbij dan aan de benoem
den, evenals of zij van landswege waren uitgezonden, als
tegemoetkoming in de kosten vau vestiging, eene gratifi
catie van f 1000 wordt toegelegd, doch geen restitutie plaats
vond wegens de door de kas der missie gedragpn kosten
van uitrusting en overtocht naar Indië. De Roomschkatholieke missie zag zich derhalve tot hiertoe met de
kosten van uitzending van al hare geestelijken bezwaard,
terwijl die uitgaven, voor zoover ze althans de van lands
wege bezoldigde geestelijken betrelfen, naar de bedoeling
van den wetgever voor rekening van den lande moeten komen
(Koninklijk t.e.-luit dd. 25 December 1855 n°. 6 4 , Indisch
Staatsblad 185b' n°. 2 1 , aangevuld bij dat van 25 Mei 1864
n°. 5 3 , Indisch Staatsblad n°. 130). Om aan de hieruit
voortvloeiende bezwaren , waarop de Indische Regeering
door den Roonisch-katholieken Kerkvoogd gewezei: werd ,
tegemoet te komen , is bij het Koninklijk besluit van
10 Januari jl n°. 19 (Indisch Staatsldad 1889 n°. 82) be
paald , dat hulppriesters, die voor het eerst in eene van
staatswege bezoldigde kerkelijke betrekking worden be
noemd of geplaatst, voortaan in stede van f 1000, eene
som van f 3000 als gratificatie ontvangen , zooals (in rond
cijfer) ook betaald zou zijn geworden indien zij van lands
wege weren uitgezonden.
Omtrent de mutatiën onder de in Nederlandsch-Indië
dienstdoende Roomsch-katholieke geestelijken is het vol
gende aan te teekenen. Zes hulppriesters, die blijkens
het vorig verslag (blz. 125) voor den dienst van bet "vica
riaat in 1888 naar Indië vertrokken, werden vóór het
verstrijken van dat jaar bij de statiën te Batavia, Sama
r a n g , Soerabaija en Padang te werk gesteld. ! ) Daarentegen
ontvielen door den dood aan het vicariaat één der van
landswege bezoldigden, wiens overlijden reeds in het vorig
verslag werd vermeld , en één hulppriester buiten bezwaar
van den lande, die te Atapoepoe (Timor) werkzaam was.
Bij het einde van 1888 beschikte de Roomsch-katholieke
missie derhalve over 4 geestelijken meer dan op uit. 1887,
toen de dienst door 36 geestelijken werd waargenomen.
Onder de bedoelde 40 geestelijken waren er 21 vau lands;
) Bering vertrekken weder 3 geestelijken naar Indië , die het
radicaal bezitten om , l>y vacature, onder de van landswege bezol
digden te wolden opgenomen.
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wege bezoldigd (liet voornemen bestaat om in 1M)() dit en omtrent het aantal in elk dier ressorten' op uit. 1888
aantul op 2'.i te brengen).
In het volgende overzicht vindt men opgaven (over de
eer.ste maanden van 18<S8J omtrent het zielental der Roomschkatholieke bevolking in de verschillende kerkelijke ressorten

STANDPLAATSEN.

B J J 8 S O H

bescheiden geestelijken, waarbij voor het eerst in eene
afzonderlijke rubriek zijn aangeduid de liulppriesiers die
uitsluitend voor het missiewerk zijn aangewezen op plaatsen
waar nog geen gemeente wordt aangetroffen.
Aantal dienstdoende geestelijken,
Zielen tal
dor
Roomsenbuiten bezwaar van
vnn landswege
katboliekn
bezoldigd.
den lande.
bevolking
waaronder
ook
Missio
Onder
Hulpmilitairen), Pastoors.
pastoors. priesters, narissen.

T E N.

. . . .

Residentièn Batavia, Bantam on Krn%vang. zoomcle de

Chcribon....

l'reangor Regentschappen
Residentièn Cberibon, Tagsl on Preangor Rcgentsehap-

Batavia

nfdcclingon

'Ijian>ij■ 'Oi- en Soekahoomi

dor residentie

pea (wat dit laatste g e w e s t betreft mot uitzondering
van de reëels «rouoetnde twee afdeolingen)
Samarang . .

Soerabaija . .
Padan"
Medan . . . .
Kotta Radja
Soengeislan .
Singkawang.
Menado
Larantoeka

(Flores)

Mniimeri (Flores).
Atapoepoe (Timor) .
Kendari-baai . . . .
ï o e a l (op Klein-Keij

1

428

1

3174

1

1713

1

3373

1

è) 3

(residentie

Samarang) on residentièn Boerakarta en Madioen . .

Djokjokarta

<>)

< 11 ■ ! ; l : i

en Kon
Kombang
.Assistcnt-residentien Anibarawa eu Salatiga

Ambarawa.

4179

Te

Residentièn Djokjokarta, K a d o e , Bagelen en Banjoeinas r)
Residentièn Soerabaija. Kodiri. 1'asoeroean. Probolinggo,
Bezoeki, Madura en Z u i d e r - en Oosterafdeeling van
Bornoo
Gouvernement Bumatra'l W e s t k u s t en residentie B o n kooien
Residentie Oostkust van Sumatra
Gouvernement Atjeh en onilorhoorighoden
Re-idontien lianka, Palcmbang en Riouw
Residentie Westerafdooling van Borneo en assistentresidentie Billiton
Residentièn M e n a d o . .Amboina en T e r n a t e
Eiland Flores [gedeeltelijk), met omliggende eilanden,
zoomede de hoofd| laats K o e p a n g op Timor (residentie
Timor en onderhooriglieden) en gouvernement Celebes
en onderhoorigheden h)
Eiland Flores (residentie Timor en onderhoorigheden)
voor zoover het niet t o t de statie Larantoeka behoorenda gedeelte betreft
Lauilsohappen Fialarang en Djenillo op bet eiland Timor
Kuststreken der Kendari-baai (Zuid-Celebes)
. . . .
Afdeeling Kei (residentie Amboina), omvattende h e t
eiland G r o o t - K e i . de kleine Kei-eilanden, en de
westelijk gelegen Kei T e n i m b e r - , T i a n d o e - en Koor
eilanden

2013

1

151-2
445
1140
801

1

490
4092

d)

1

f) „

ff)

1
1

1
1

5019
14170
970

k)
k)

Laoera (Soemba).

13

14

2
1

40

ff) Deze geestelijke (aartsbisschop van Sirace. apostolisch vicaris en pastoor van Batavia) is het hoofd der Roomsch-katholieko missie in
Nederlandsch-Indiè.
b) E e n der onderpastoors is waarnemend pastoor
c) H o t ressort van den pastoor te Djokjokarta is in Mei j l . . na verkregen toestemming van de Indische R e g e e r i n g (zie Indisch Staatsblad
1889 n". 05), gesplitst, door de plaatsing van don onderpastoor als pastoor te Magelnng (residentie Kadoe), tot wiens ressort nu belmoren de
gewesten Kadoe en Hanjoeinas dit laatste met uitzondering van de assistent-residentie Tjilatjap), zoomede één der vijf afdeolingen van de
residentie B a g e l e n , namelijk de assistent-residentie Ledok.
d) Deze onderpastoor was tij lelijk tn Tandjong Sakti (Benkoelen) werkzaam voor het missiewerk onder de bevolking der P a s i e m a h - l a n d e n
(verg. v o r i g verslag blz. 125;. Ook deze geestelijke is derhalve te rangschikken onder de missionarissen.
e) V e r g . de voorgaande noot.
ƒ ) Voor dit ressort kon ook in 1888 nog geen vaste geestelijke worden aangewezen. Inmiddels wordt het gewest tweemaal 'sjaars bezocht
door een in dienst reizenden geestelijke.
7) De standplaats in Atjeh is slechts tijdelijk ingesteld.
k) Ingevolge eene machtiging van Maart jl. zal het gouvernement Celebes en ondrrb.oorifrb.eden, ofschoon behoorende tot de statie Larantoeka
en door den geestelijke aldaar eenmaal 'sjaars te bezoeken, gedurende 1889 nog bovendien tweemalen voor 's lnnds rekening kunnen worden
bezocht door oen der geestelijken van Soerabaija.
/) De in 1887 naar elders overgeplaatste missinni. ris aan de Kendari-baai was bij het einde van 1888 n o g niet door een ander vervangen.
k) H e t missiewerk of de voorbereiding v a n h e t missiewerk op K l e i n - K e i en op Soemba heeft eerst in den loop van 1888 een a a n v a n g g e 
nomen (verg. vorig verslag blz. 125).

Evenals in vorige jaren werd bet kerkelijk bezoek ann
de verschillende gemeenten ook in 1888 door den Boomschkatholieken Kerkvoogd meermalen opgedragen aan onbe
zoldigde hulppriesters, waartoe tot September van dat
jaar telkens eene afzonderlijke machtiging door de Indische
Begeering placht verleend te worden, ook om aan die
hulppritsters aanspraak te geven op vergoeding van reisen verblijfkosten. Bij Indisch besluit van den 2'lsten dier
maand n°. 2:i is echter aan den Aartsbisschop in het al
gemeen de bevoegdheid tot het doen van dergelijke op
drachten toegekend, mits de kerkelijke dienstreizen be
perkt blijven tot het bij de betrekkelijke bepalingen vast
gestelde a a n t a l , terwijl aan de hulppriesters , die daarvoor
worden aangewezen . het recht is verleend om hunne reizen

in rekening te brengen overeenkomstig de 3deklas.se van
Let reglement op de reis- en verblijfkosten van burgerlijke
ambtenaren (Indisch Staatsblad 18(V2 n°. lö'.ia).
De Roompch-katholieke gemeenten in de verschillende
statiën of kerkelijke afdeelingen werden gedurende 'iet
afgeloopen jaar zooveel mogelijk overeenkomstig de be
staande bepalingen door de dienstdoende geestelijken ker
kelijk bezocht. Bovendien werden , krachtens speciale ver
g u n n i n g der Indische Regeering, n o g dienstreizen gemaakt
door een der geestelijken van Batavia binnen de statie
Cheribon , waar toen lijdelijk geen geestelijke was aange
steld; door een der geestelijken van Soengeislan en door den
pastoor te Singkawang naar de residentie Oostkust van
öumatra (zie hooger noot /*); door den pastoor te Kotta-
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Radja n a a r d e noordelijke h a v e n s van S u m a t r a t W e s t k u s t ,
en door den p a s t o o r (6 Meimdo (voor w i e n s ressort n o g

gi'cn vaste regeling der dienstreizen was tot stand gekomen)
binnen liet gewest zijner plaatsing, Eoomede naar de
reiidentiea A.mboina en Ternate. verdec verkreeg de
Kouinseh-katholieke Kerkvoogd in liet beginvan 1888 toestemming om , vergezeld van een der geeatelyken van
Batavia , op 's lands kosten de statiën Soengeislnn en Singkaw.jig te bezoeken, doeli deze dionstbezoeken bebben
niet plaats gehad.
In verband met de in noot c hiervóór vermelde splitsing1
van de statie Djokjokarta werd hij Indisch heil uit dd. 27
Juni 1881) n'. 'i'A eene nieuwe regeling vastgesteld van de
kerkelijke diensthezoeken der geestelijken te Djokjoknrtii
en Magelang naar de buiten deze hunne standplaatsen
gelegen gemeenten in de roeiden tien Djokjokarta, Hagelen , Kadee en Banjoemas.
in den loop van 1888 werden voor bet eerst ook ten
behoeve van Roomsob-katholieke gemeenten toelagen uit
's lands kas aangevraagd en toegekend voor bet Christelijk
onderwijs der jeugl. De/e toelagen bleven beperkt tot
enkele plaatsen , die slecht! zelden door geestelijken kunnen
worden bezocht. In liet geheel deelden 10 gemeenten in
bedoelde geldelijke tegemoetkoming.
Voor de kosten van den openbaren «.eredienst zag alleen
de gemeente te BoerabftUa zicb , evenals in vorige jaren ,
een klein bedrag uit 's lands kas toegelegd.
Omtrent den arbeid der Boomsch-katbolieke missionarissen in Benkoeleu en op Kleiii-Kei zie men bet aangeteekende op bis. 13 en '20 biervóór. zijnde nopens het
werk der missionarissen op Ti mor en Soetnba in de over
1888 voor uit verslag ontvangen bestuursberichten niets
gemeld. ') Ten vervolge op eene in 1884 verleende verdunning (zie het verslag van 1885 bil 107) om eene missie
onder de Dajaks in de Westerafdceling van Borneote vestigen , is in Juli il. nader door do Indiscbe Begeering
verklaard dat bij baar geen beswaren bestaan tegen de
vestiging van missionarissen te Bengkaijang en te Sinitau ,
aan welke laatste plaats de Begeering de voorkeur gat
boven Nanga LSadou.
§ 2. Muhammidaauschc godsdienst.
Over de in 1888 op Java waargenomen woelingen op
Mohammedaanse!) gebied is reeds gehandeld in hoofdstuk
*J § 2 hiervóór, terwijl in datzelfde hoofdstuk ook reeds
eene plaats heeft gevonden hetgeen voor dit verslag is bericht geworden omtrent het Mohammedanisme in de verschillende gewesten der buitenbezittingen.
Ontbrak bet van bestuurswege niet aan de noodige waakzaamheid tegenover geestdrijvers en andere Blecbtgezinde
personen, aan de hoofden van gewestelijk bestuur is tevens
voorgehouden dat niet met blinden ijver tegen het fanatisme I ehoort te worden opgetreden , of dat niet als voor
de rust en orde gevaarlijk behooren te worden aangezien
samenkomsten van inlanders die slechts het karakter bezitten van eene gemeenschappelijke , niets kwaads bedoelende godsdienstoefening ter onderlinge stichting, ter opwekking van zedelijk leveu ui' ter bestrijding van volkszon 'en. Voor het verzamelen van gegevens omtrent de
Mohamme laansche instellingen , gelijk zij in NederlandFchhidië toepassing vinden , beschikt de Indische Begeering',
na het vertrek met verlof van haren vroegeren adviseur
voor M o h a m m e d a a n . - ! he zaken , t h a n s tijdelijk over een
n i e u w e n d e s k u n d i g e (verg. bis. 121 hiervóór).
A a n de door de b e s t u r e n d e a m b t e n a r e n over 1888 verzamelde opgaven omtrent het aantal Mohamme laanscbe

godsdienstscholen en het cijfer harer bezoekers, ontleent
men onderstaand gewestelijk overzicht, waarin echter slechts
sommige gewesten der buitenbezittingen zijn genoemd,
omdat in de meesten daarvan, evenals in Djokjokarta,
geen eigenlijke Uobaminedaansche godsdienstscholen worden aangetroffen, zij het ook dat er veelal in iedere dessa
of kampong van beteekenii eenig elementair onderricht
w o r d t g e g e v e n , b e s l a a n d e in het leien en van b u i t e n
leeren van e n k e l e verzen u i t den Koran en in de u i t t r l i j k e
v o r m e n door een Moslim bij de v e r v u l l i n g zijner g o d s ') Over de bjj de gevestigde gSBiceateu op Flores geplaatsts
geestelijken is het een eu ander gezegd op blz :M hiervóór.

dienstplichten in acht te nemen.
Aantal Mol
in daaosobs
godsdienstscholen.
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JAVA BH MAJR'RA •).
Bantam
//) MS
Batavia
1 132
Krawang
200
Preanger ffisgfflltsfllisnpsil .
1 14S
Cheribon
801
1'agal
• .
1 057
Pekalongan
SM
Kamarang
1 «7S
Japara
010
Rembang
SM
Soerabnija
2 507
Pasoeroean
8'.3
Probolinggo
1 134
Bezoeki
1 I9S
Banjocma.s
ir,:!
Bagclen
280
Kadoe
IM
Djokjokarta
rf)
Soerakarta
■2\a
Madioen
MS
Kediri
108
Madura
2 ssa
Te Bunen.

10 800

BUITEXBEZITTINOE.v.
2 182
Pai
BoviMilonden .
Sumatra's i Padangsche
503
Benedenlanden.
W°stkust
( Tapanoli
«
2S8
e) 215
Palembang (hoof Iplaats)
Bilüton
:ios
Zuider- en Oosterafdeeling van üorneo.
Amboina
/') HO
Tc aunen

. . .

3 001

Aantal
leerlingen.

15 001
11 785
1 0M
11 809

10 M l
MMI
s Mi

21 "IJ
e) 15 875
1 1 310
•JU | M
8 731
IO::ÏO

20 340
:i M l
0 8SH
1 M9
3
7
4
r.2

..

200
002
182
153

203 400

:u
II
2
e) I

083
SM
58 4
008
200
7 5t3

f) 1 040
5S303

a) Onder de hier voorkomende opgaven zijn niet, begrepen de opeen
vijftal plaateen van Java bestaande II scholen voor Arabieren, 5 voor
Sloorcn en 1 voor Beogaleezeo, waarvan melding b genaakt op bh. 120
hiervóór. Afzonderlijke vermelding verdient 'ene zeer druk namchta .
eenigszins op Europeeecho lee»t geach >eide Arabische school te MageUng
{Kadoe), onder leiding vau zekeren panghoeloe N\\in. De leerlingen,
bestaande uit Javanen en enkele Arabieren en Mnleiors. ontvangen voornamelijk onderricht in lezen, schrijven en rekenen in bet Arabisch.
Verder wordt er eenig ondersvijs gegeven in zingen , aardrijkskunde en
het lezen en schrijven in het Maleisen.
I) Hierojider 149 scholen voor meer uitgebreid en 840 voor elementair
godsdienstonderwijs.
c) Hieronder 2080 vrouwelijke leerliogen.
d) In Djokjokarta bestaan geen eigenlijke Hohammedaansche froii.sdienstseholen (zie hooger).
e) Hieronder 50 scholen voor meer uitgebreid en 150 voor elementair
godsdienstonderwijs. Voorts zijn er ook onder beo-repen 14 scholen voor
kinderen van Ara' ieren . waarvan 8 voor elementair en 0 voor meer
uitgebreid onderwijs, die respectievelijk cl, or 101 en 212 leerlingen bezocht werden.

f) Hieronder, voor zooveel is opgegeven, 108 meisjes, en 1 school
met eene vrouw aan het hoofd. Anuere opgaven, verzameld door den
ïnspecteerendeu ambtenaar van het inlandarh onderwijs in dit gewest,
maken melding van 118 scholen met 1731 leerlingen (waaronder 50 meisjes'.
In de afdeeling Banda worden 5 Moln.mmednansohe godsdienstscholen
aangetroffen met 100 leerlingen (waaronder 14 mei.-p-s .

Opgaven nopens het aantal personen tot de erkende
Monammodaanpclie geestelijk hei' uehuorende,evenals nopens
het aantal Mohammedaansche go lsdi«nstonderwijzers en het
aantal inlanders die eens of meermalen de bedevaart naar
Mekka hebben volbracht (hadji'si, vind; men in tabel n°. IV
van de bevolkingsstatistiek, gedrukt :ds bijlage A hierachter.
Wat betref' de in die tabel voorkomende opgaven nopens
het aantal Mohaumedaansche godsdienstonderwijzers in
elk gewest. moet evenwel opgemerkt worden dat deze
gewestelijke cijfers niet wtd voor onderlinge vergelijking
vatbaar lijn, daar er allicht verscheidenheid van opvatting
kan bestaan nopens de personen die tot gemelde e.itegorie
behooren. In de eene residentie bijv. kunnen daaronder
verstaan zijn lieden die eene geregelde school hebben,
met inwonende scholieren wier doel het is zich . evenals
hun onderwijzer, geheel aan het godsdienstonderricht en
bet beoefenen van de tedeleer te wijlen; en in bet andere
gewest vrome lieden die in een langgar (bidhuis) aan de
af en toe tot hen komende jeugd eenif,'- elementair .Mohammedatnscb onderricht geven als dat waarop hiervóór
gedoeld is.
In 1888 ondernam een veel grooter aantal personen de
bedevaart naar Mekka dan in de twee voorgaande jaren ,
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waartoe rooral ca] hebben bygu Iragen de reedtop bis. ö hier- aansienlyk als in de aan 1886 voorafgegane tien jaren,
vóór in .berinnering Kebracüte bijzonderheid, dat in 1888 du toen hi-t (gemiddeld per Jaar 5417 was geweest, en wel:
in 1870
4G04
in 1881
4005
■oogeuaamde dag vau Arafat weder op een Vrijdag viel,
, 1H77
G155
„ 1882
4302
hetgon in de oogen van den Mohammedaan de bedevaart
„ 1878
5115
„ 1883
6209
bijzonder verdienstelijk maakt. Blijkene het hij het Neder*
„ 1879
6331
„ 1884
4540
landaob consulaat te Djeddab (Arabifi) aaugeboudeii paaten, 18*0
9541
„ 1885
4712
register klom het aantal der zich hij bet OOUSlllaatoangelloevelen er, voor zoover bekend *), in de Jaren 1886,
meld hebbende Nederlandach-lndifche bedevaartgangers, 18S7 en 1888 uit elk gewest vertrokken en in diezelfde
dat in 1886 en 1887J achtereen volgona bedragen bad 2524 jaren in Nederland ■eh-lndie' terugkeerden , vindt men in
en 242(5, in 18S8 tot -i'Ml. Toch was dit cijfer niet too liet volgende overzicht opgegeven.

Ö K W K S I E K.

lTit Xedcrlamlsch-Indié vertrok Te Djed lah (Arabié) aangekomen In Nederlandsch-Indic terugge
ken (volgens o| gaven van de ; (volgens opgaven van den Ncder- keerd (volgens opgaven van de
hoofden van gewestelijk bestuur).
landscnen consul aldaar).
hoofden van gewestelijk bestuur).
bv;

188;

18*8.

18S0.

1887.

1888.

lsxi.

1887.

1888.

JAVA KN MADUKA.
Bantam
Batavia
Krawang
Preanger Regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarnng
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean

91

59

1G5

87

98

1GI

125

71

89

1G5

172

1G2

105

G3

149

113

77

104

3

1

IG

3

3

17

3

3

15

93

73

270

94

G7

277

132

39

328
127

77

03

158

80

5G

149

51

37

37

33

50

30

32

4G

33

31

52

44

53

45

43

49

30

43

49

31

149

45

218

187

48

229

159

70

177

31

23

GO

25

20

GO

45

25

GS

32

24

0G

30

23

G3

28

33

48

258

312

587

2G5

342

G32

195

150

370

48

03

GG

50

79

72

49

59

80

31

9

47

31

10

54

33

9

42

15

9

57

II

8

53

26

4

41

Bezoek i . .
Banjocinns .
Bagelen . .

30

19

2G

25

18

21

21

£8

43

81

137

284

74

82

282

75

71

233

Kadi). •.

.

C3

(il

173

39

34

120

42

38

104

Djokjokarta
Soerakarta .
Mailiocn .
Kediri. . .
Madura . .

3

31

73

3

11

59

4

5

32

ÜO

9

30

27

14

30

2

30

22

.

Totaal

32

10

44

51

31

3G

30

53

37

24

4G

IU7

21

20

130

31

15

120

80

07

217

84

GO

209

57

58

143

1422

1353

2933

1379

1058

2885

1277

935

2199

31G

BITITENBF.ZITTIXGEX.
Sv;matra's Westkust
Benkoelen
Lainpongsche Districten
Palembang
Oostkust van Sumatra
Atjeh
Biouw . .
Banka
Billiton
Westeraldeeling van Borneo . . . .
Zuider- en Oosterafdeeling van üorneo
Celcbcs en onderhoorighedeu
. . . .
Menado
Amboina
• .
Ternate
Timor
Buli en Lombok
Totaal Buitenbezittingen.
Totaal Java en Madura .
Totaal voor geheel Nederlandsch-Indië

a)

324

319

135

274

3C9

391

179

290

28

29

23

23

28

28

10

21

IG

•29

171

20

27

1G0

29

39

172

51

159

157

252

151

150

348

185

153

235

49

242

210

11

54

81

Gl

108

193

25

28

3

131

07

49

3G

?

I

9

31

11

II

|

9

23

IG

12

27

ii

G

G

31

13
G

11

120

99

187

HG

91

IG4

235

III

173

98

109

185

303

77

108

97

75

90

5

18

10

21

11

28

19

IG

10

25

G

12

G

11

93
188
57

|
a) 14
5

G

ii

21
4
ii

134

130

141

209

53

70

20

7

22

Ü

5

8

4
3
1318

1498

974

1182

1341

894

1107

1270

1422

1353

2933

1379

1058

3885

1277

935

2199

2GG3

2G71

4431

2353

2240

422G

2171

2102

34G»

151

182

153

30

4

8

2524

2420

4387

1241

Bovendien meldden zich bij het consulaat te Djcddah nog aan zonder passen .
en met passen die elders (buiten Xederlandsch-Indic) waren afgegeven .
Totaal
a) Aan dit cijfer ontbreekt de opgaaf betreffende de afleeling Banda.
') Bg vertrek uit Nedoi-landsch-Indië
passen: dit is o. a. het geval n u t v.-lc
andere büaadaafca staten. Ook neemt
Kederlandacb-IaaaKhe bedevaartgangers

voorzien niet allen z'u-li van
vertrekkenden uit At.'n -h en
jaarlijks bet aavtal van die
toe, met wie onze autori

teiten onbekend blijven, omdat zü in Mekka koïr.en na zich vooraf
kortOM of langeren tjjd in de Straita-Settlements te hebben opge
houden , en ook by het verlaten van Mekka niet aanstonds weder naar
Xcderlandsch-Indië terugkeeren (verg. vorig verslag, blz. 127, noot 1).

f*.

Bijlag» G.

Koloniaal verslag van 1889.
Onder de voor de bedevaart aangekomenen waren er 2296
die da reis rechtstreeks uit Nederlandsch-Indiscl.e huvens
hadden gemaakt met stoomschepen onder Nederlandsche
ving (<üe van de maatschappijen «Nederland" en »Rotterdamsche Lloyd"), op welke wijze er 2005 naar NederlandschIndiö terugkeerden. De overigen kwamen of gingen via
Singapore en Pinang Velen zagen zich echter hij hun
\ertrek van gemelde plaatsen genoopt om via tfombay naar
Djeddah te rpizon, wegens de moeilijkheid om rechtstreeksche
scheepsgelegenheid te vinden uithoofde vau de stijging der
vrachtprijzen voor goederenvervoer.
Over het geheel was de gezondheidstoestand onder de
te Mekka aanwezige pelgrims gedurende het geheele
hedevaartseizoen voldoende te noemen.
Toen iij Juni jl. bij de Regeering hier te lande bericht
werd ontvangen dat in Arabic eene besmettelijke ziekte
was uitgebroken (die voor pest werd gehouden) en dat
dientengevolge in A'geriê de bedevaart naar Mekka verboden
was geworden, is het wenschelijk geacht een en ander ten
spoedigste in Nederlandsch-Indifi bekend te maken ten
einde de bevolking te waarschuwen tegen het gevaar van
besmetting en tegen ontberingen waaraan bedevaartgangers wellicht zouden zijn blootgesteld.
IV. INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID ; UITKEEHINOSEN SPAARFONDSEN.

Omtrent de in Nederlandsen-Indië bestaande weeshuizen
en andere gestichten van liefdadigheid zijn verschillende !
bijzonderheden , ontleend aan de over 1888 ingekomen ver- |
slagen , bijeengebracht in de bijlage V hierachter. Daarin i
komt niet meer voor het liefdadigbei Isgesticht te Depok i
(Buitenzorg), hetwelk, wegens gemis aan fondsen, in 1887 j
werd opgeheven. Daarentegen is in genoemde bijlage voor
het eerst melding gemaakt, van het in 1888 geopende
immigranteu-asyl te Medan (Suniatra's Oostkust), laatsteUitgekeerd
in 1888.

DIACONIEËN.

Diakenen der Evangelische gemeente te Batavia

f

Diaconiefonds der Protestantsche
gemeente te Pckalongan
Idem te Samarang

3 608

387
3 937

f.M

Idem te Bandjermaain
Idem te Makasser

1004

Idem te Amboina

5 700

Idem te Neira (Banda)

2 879

Totaal . . .

Aantal
bedeelden.
in 1888.

[Neder!. (Oost-) Indiö.]
lijk bedoeld in het vorig verslag, blz. 128.
Met uitzondering van deze instelling, waaromtrent geen
cijferopgaven ontvangen werden, bleef het totaal der verpleegden in de hierhedoelde inrichtingen in 1888, evenals
in de laatste jaien , tusschen de 1100 a 1200 bedragen.
De als centrale gestichten aan te merken weeshuizen te
Samarang (het Protestantsehe en hut Roomsch-katholieke
weeshuis) telden op uit. 1888 te zamen 416 verpleegden,
zijnde 5 meer dm bij h. t einde van 1887. Deze weezen
komen bijna allen voor rekening vau bet üouveruemeut,
'lat in 1888 f 78 650 voor hen betaalde, tegen f 78 583
in 1887. Bovendien ontvingen nog 3 andere gestichten
(het Parapattan-weezengeslicht te Batavia, het oudemannenhuis te bamarang en de Jongonsweezeniuriciiting te Soerabnija) eene tegemoetkoming uit 's lands kas tot een gezamenlijk bedrag van f 10 938, tegen f 12 961 in 1887.
Van de in Nederlandsch-Indië bestaande 4 hulp- of
voorschotbanken (te Batavia, Samarang, Soerabaija en
Padang) zond alleen de te Soerabaiji gevestigde inrichting
een jaarbericht in, wanruit blijkt dat door haar in 1888
aan 594 personen gelden ter leen werden verstrekt, terwijl
208 aanvragen werden afgewezen. Het bedrag, dat aan
iederen geldnemer werd toegestaan , wisselde af van f 50
tot f 1000. In het geheel werd uitgeleend een totaal bedrag
van f 149 885, makende met het saldo, groot f40 430,
dat door 322 debiteuren op het einde vau 1887 nog verschuldigd was, f 190315. Daarvan vloeide door maandelijksche aflossiugen gedurende 1888 terug f 85 938, zoodat
bij het einde des jaars nog was in te vorderen f 104 377.
De maandelijksche terugbetalingen liepen uiteen van f 5
tot f 100 per persoon , en kwamen , op zeer enkele uitzonderingen na, zeer geregeld binnen. Het getal debiteuren
gedurende 1888 bedroeg 955.
Nopens de bedeeling door kerkelijke armbesturen zijn
ditmaal slechts van een 7-tal plaatsen (2 minder dan over
1887) opgaven ontvangen, die men hieronder laat volgen.

VERDERE

BIJZONDERHEDEN.

Van dit bedrag ontvingen 54 personen bedeeling; in 1887 genoten 58 bedeelden f G214. Da
ootvangsten bedroegen in het afgeloopen jaar 1 14 950 en de uitgaven f 1*576, waarvan
t' 5008 aan hedeelingen , f 7065 wegens kosten van het diaconie-armenhuis op Molenvliet,
en f 1303 uit anderen hoofde, zoodat de rekening een voordeelig saldo aanwees van f 374.
In 1887 sloot de rekening met een tekort van f 1593.
Uit de baten van ls88 (collecten en giften», ten bedrage van f 422, werden 53 personen
bedeeld.
Het aantal bedeelden is niet opgegeven. Aan kerkcollecten nis anderszins werd gedurende 1888
I' 3812 ontvangen, tegen ( 4003 in 1887, toen de uitgaven (volgens verbeterde opgaven)
f 3550 bedroegen. Het saldo in kas was. van f 447 op uit. 1887 , teruggegaan tot 1 352 bij
het einde van 1888.
Over 1888 kwam eene som van f 753 aan verschillende giften binnen , zijnde f 139 meer dan werd
uitgegeven. Daar op uit. 1887 voorhanden bleef f 1414, was dus bij het einde van 1888 het
kassaldo gestegen tot f 1553. Cijfers betreffende het aantal bedeelden zijn niet vermeld.
20 huisgezinnen of op zich zelf staande personen werden gedurende 1888 met f 1604 bedeeld. Uit
anderen hoofde werd nog uitgegeven f87. terwijl de ontvangsten beliepen f2924. Er bleef dus een
voordeelig saldo over van f 1173 , waardoor liet kapitaal van het fonds klom tot f 36 314.
Bij het einde van 1888 bedroeg het aantal bedeelden 78, tegen 85 op uit. 1887. Maandelijks
werd p. m. f 480 uitbetaald; in 1887 was dit bedrag gemiddeld op f 500 te stellen.
Aan 24 personen (hetzelfde {retal als in 1887) wenl in 1888 een onderstand van f' 15 a f 20
's ïnaands toegekend.

Betreffende de van regecringswege op de vier voornaamste hoofdplaatsen van Nederlandsch-Indiö ingestelde
commissiün tot ondersteuning van zoodanige behoeftige
Christenen als niet in de termen vallen om door de kerkelijke armbesturen te worden bedeeld , vindt men in het
volgende overzicht eenige opgaven.
COMMISSIE TE :
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2.

Uitgekeerd Saldo in kas
bedrag
op 31 December 1888.
in 1888.

101

f 14 029,50

f 48 204,69

158

8031,48

20 641,98

C7

8 655,85

39 901,88

55

3 658,90

22 167,05

441

f 34 375,73

f 130915,60

n*n lelingen der Staten^Oéneraal. Bijlagen. 1889-1890.

Van de particuliere vereenigiugen voor armenverzorging
kwamen over 1888 de volgende berichten in.
Te Batavia zag de Vereenigiug tot uitoefening van Christelijke liefdadigheid , om de armen bedeelingen op den bestaanden voet te kunnen blijven voortzetten , zich genoopt
een buitengewoon beroep te doen op de liefdadigheid der
ingezetenen. Als gevolg hiervan was liet aantal contribuanten, dat in den loop van 1887/.S8 allengs tot 102 gedaald was,
bij de sluiting van gemeld boekjaar (30 September 1888)
geklommen tot 138 , terwijl aan buitengewone giften eene
som van f 694 ontvangen werd. De gezamenlijke inkomsten
beliepen f 2911 , en de uitgaven f 2358, zoodat werd overgehouden f 553. Als gewoonlijk bestond de verleende hulp
hoofdzakelijk in de uitreiking van levensmiddelen, doch
soms werden ook geldelijke bedeelingen verstrekt, ten
bedrage van f 2,50 a f 5,50 's niaands. Doorloopend -werden
in 1887/88 bedeeld 6 gezinnen , 22 vrouwen en 4 mannen en
gedurende een zeker aantal maanden 3 gezinnen , 4 vrouwen
en 2 mannen , terwijl nog 36 personen eene uitkeering in
eens, hetzij in levensbehoeften , hetzij in geld ontvingen.
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Door de in 1886 opgerichte Vereenigiug tot weezenverpleging te Pa lang (wier bij Indisch Stunts I.lid 188(5 n°. 232
goedgekeurde statuten zijn opgenomen in de Juvasohe
Courant van 14 December 1886, en die haar ontstaan
verschuldigd is aan het initiatief van de vrijmetselaarsloge
ter plaatse) wvrden in 1887 3 kinderen ter verzorging
afgestaan aan verschil lende huisgezinnen, die daarvoor
eene liiilijke vergoeding ontvingen. Omtrent den stand der
geldmiddelen van deze vereenigiug, die over een klein
stamkapitaal beschikt, is niets gemeld.
Het «Fonds des Vredes door het bloed des Kruises" te
Soerabaija verleende ook in 1888, voor zooveel zijne fondsen
het toelieten, hulp aan de inlandsche Protestantschc gemeenten en zendelingen te Modjowamo en Malang, en
bezoldigde geheel of gedeeltelijk de voorgangers en kweekeliugeu dier gemeenten , terwijl het verder gelden toestond
tot waardige viering van het Kerstfeest onder de leden
dor bedoelde gemeenten, zooinede onder de verpleegden
in het beielaarsgesticlit te Soerabaija. Da geldmiddelen
van bet fonds waren achteruitgaande. Terwijl het over
1888, met inbegrip van het kassaldo op uit. 1887, te
beschikken had over f 2995, besteedde het daarvan een
bedrag van f 2678, zoodat nog slechts f 317 in kas verbleef.
Van de op enkele plaatsen bestaande schoolkleerenfondsen ,
opgericht met het doel om , door bet verstrekken van de
noodige kleedingstukken aan behoeftige kinderen, het ter
schole zenden van dezen te bevorderen , zijn g:cm bijzonderheden gemeld. Een dergelijk fonds werd m Februari 1889
ook opgericht te Batavia. De statuten van deze, bij Indisch
Staatsblad 1889 n°. 37 als rechtspersoon erkende , vereenigiug zijn te vinden in de Javasche Courant van 12Februari jl.
Drie vereenigingen (de Studiefondsen te Batavia en te
Samarang en het Soerabaija'sche Schoolfonds) stellen zich
ten doel om onbemiddelde leerlingen van goeden aanleg
geldelijk behulpzaam te zijn tot het genieten van middelbaar onderwijs. Het Studiefonds te Batavia ondersteunde
bij het einde van het 12de boekjaar (30 September 1888)
9 jongelieden (7 ingeschreven bij afdeeling A en 2 bij
afdeeüng B van het Gymnasium Willem III aldaar);
terwijl het fonds te Samarang in 1888 gedurende korteren
of langeren tijd in de kosten hunner studiën tegemoetkoming verleende aan 8 leerlingen van de hoogere burgerschool op die hoofdplaats. Nopens het Schoolfonds te Soerabaija (dat echter in de eerste plaats dienstbaar wordt
gemaakt om kinderen van min bemiddelde ouders de gelegenheid te verschaffen tot bet ontvangen van onderricht
op de bestaande scholen voor gewoon lager onderwijs)
zijn ditmaal geen opgaven ontvangen. Het Studiefonds te
Batavia verkeerde gedurende bet boekjaar 1887/88 in
gunstigeu toestand. Het kapitaal vermeerderde van f4757
tot f 5624. Aan contributiën enz. werd geïnd f 1821 ,
terwijl de uitgaven slechts bedroegen f 1398. Liet fonds

te Samarang ging, door afneming van het aantal contribuanten , achteruit. Tegen
1074 op uit. 1887, bezat
het op uit. 1888 slechts f DOO ; gedurende dat jaar beliepen de baten (daaronder liet kassaldo op uit. 1887)
f 1781 , en de lasten f 1226.
Met betrekking tot de in Nederlandsch-ludië bestaande,
uitkeerings- en spaarfondsen is het volgende gemeld.
Het uitkeeringsfonds der vrijmetselaarsloge »La Constante
et Fidele" te Samarang telde in 1888 212 leden. Gedurende dat jaar had er slechts één uitkeering plaats ten
bedrage van f 2500. Het kapitaal nam toe met f 16 499
en was op uit. 1888 groot f 136 624.
De te Batavia gevestigde onderwijzersvereeniging » Onderling hulpbetoon", welks ledental gedurende 1888klom
van 190 tot 195, had mede slechts één uitkeering te doen (ad
f 2000). Dientengevolge nam haar kapitaal toe van f91666
op uit. 1887 tot f 108 879 bij het einde van 1883. Het
getal weduwen, die recht hadden op pensioen ten laste
van de vereenigiug, bedroeg 42, en dat der weezen 3.
Omtrent het mede te Batavia gevestigd uitkeeringsfonds ,
tevens weduwen- en weezenfonds, » Help U zelf" wordt
bericht, dat het aantal contribuanten in 1888 klom van
351 tot 362. Over gemeld jaar werd ontvangen f 21 787
en uitgegeven f 9673, onder welke laatste som f 8000
aan uitkeeringen. Met inbegrip van de achterstallige
contributiën en met bijberekeuing van de tot uit. 1888
verschenen rente , bestonden de bezittingen van bet fonds uit
f 51 794 '), waaronder f 19 877, uitsluitend gereserveerd
voor het weduwen- en weezenfonds.
Van de in Nederlandsch-Indië bestaande begrafenisfondsen
zijn wederom alleen opgaven ontvangen nopens het begrafenisfonds » De Eendracht" te Buitenzorg, het begrafenisfonds » Onderling hulpbetoon" te Samarang, en het
» Algemeen begrafenisfonds" te Soerabaija, die allen in
1888 in ledental toenamen. Dit aantal bedroog namelijk
op uit. 1888 respectievelijk 117, 309 en 251, tegen 112,
294 en 193 op uit. 1887. Over 1888 bedroegen de uitgaven der twee eerstgemelde fondsen f 1049 en f 3417
(waaronder respectievelijk f 840 en f 2760 aan uitkeeringen
bij sterfgevallen); de ontvangsten f 1658 en f 4142. De
bezittingen van bet eerstgemelde fonds gingen dus in 1888
met f 609 vooruit en klommen daardoor tot f 3677;
die van het andere vermeerderden met f 725 en bedroegen dus op uit. 1888 f 8300. Het iu d« derde plaats
genoemde fonds, opgericht omstreeks medio 1887, had tot
uit. 1888 ontvangen f 3 >78 en uitgegeven f 1891 (waaronder aan uitkeeringen bij 12 sterfgevallen f 1735), zoodat op uit. 1888 werd overgehouden f 1687.
Het gebruik, dat in het afgeloopen jaar van de in Nederlandsch-lndië bestaande spaarbanken gemaakt is, en de
financieele toestand dezer banken op 31 December 1888
zijn in het volgende overzicht samengevat.
SOERABAIJA.

.SAMARANG.

BATAVIA.

Kapitaal

[Nederl. (Oost-) Indie.]

MAKASSER.

PADANG.

TE

ZAMEN.

(met bijgeschreven rente) op
o) f 1389 817,35»

Gedurende 1888 ingebracht

. . . .

T e zatncn

.

.

.

Gedurende 1888 teruggenomen

.

.

.

.

.

Blijft ingelegd

f

297 477,80»
f

1687 295,16

f

375 407,37»
f

Bijgeschreven wegens dividend en rente
voor de inleggers over 1888. . . .

1 311 887,78 5

3 080 989,44»

f

4 250 219,64»

f

45 070,00

3 242 535,34»

f

3 421298.12

f 2 016 780,91

f

f

738 873,80

f

567 585,90

219 172,15»

a)f 7 656 790,98»

121 752,07
f

171 287,90

86 708,15

112 392,10

450 885,83
287 987,97

804 517,21

1 007 684,30
f

2 515 926,20
905 371,92

1 169 230,20

f

2 781819,96*

340 924,22»

f 10 438 610,95

76 132,10»

2 435 028,95

264 792,06

f

10 515,23

20 026,68

8 003 582,00
274712,16

Kapitaal (met bijgeschreven rente) op 31
f
Reservefonds op 31 December 1887.
„

„

„

n

1888.

.
.

f

1356 957,78»

f

123 000,00

f

125 000,00

3 354 927,44»
304 538,26»
304 039,54»

f 2 703 489,06

f

f

f

75 209,08
80 151.87

587 612,58
22 536,90»
27 305,79

f
f

275 307,29

i

15 536,05

f

18 274.21

8 278 294,16
540 820,30
554 771,41»

o) Verbeterde opgaaf.

Van het kapitaal der spaarbanken, zoomedc van hare ; papier (alleen bij de spaarbank te Soerabaija) f 71712,63,
reservefondsen, was bij het einde van 1888 iu het geheel ; iu beleeningen op effecten f 2.">6563,32, in beleeningen
voor een bedrag van f 7 690 776,74 rentegevend uitge- tegen persoonlijken borgtocht of onder waarborg van pandzet, welke som belegd was als volgt: in hypotheken goed (alleen bij de spaarbank te Samarang) f202 642,81,
f 4 828 210,84, in vendupapier f 392 647,14, in handels- I en in deposito's bij andere geldinstellingen f 1 939 000.
Wederom was het aantal deelhebbers bij al de spaar>) Volgens 't vorig verslag (blz. 129) zou het fonds op uit. 1887 ' banken toegenomen. Op 31 December 1888 bedroeg het
bezeten hebben f 58 401. Men leze daarvoor f39 224.
; te Batavia 3111, te Samarang 4561, te Soerabaija 3107,
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te 1'adang 6 7 0 , en te Maknsser 3 0 0 , te samen 1 1 7 5 5 ,

Zooveel mogelijk werd getracht door verstrekking' van ge-

met een gemiddelden Inleg per hoofd van f 681, tegen

neesmlddelen als anderasins de ziekte te oestrUden.

11013 inleggers bij het einde van 1887, met 2eu g e middelden inleg van f G71. Ouder de 8648 deelhebben te
Batavia, S a m a r a n g , Padang en Mnkiaaor (voor Soerahaijii
is dergelijke verdeeling niet opgegeven) waren er 200 met
een inleg van f 2000 en booger, 2107 voor lommen van
f 1000 tot f 2000, 1173 voor sommen tUMChen f 500 en
f 1000, 2199 voor ■ommen van f 100 tot f 500, en 29G0
voor minder dan f 100.

Oevallen van cholera deden zich in 1888 meiiigvuldiger
en in een grooter aantal gewes'en voor dan in 1887. A.an
de door de hoofden van gewestelijk bestuur verstrekte op
gaven (welke ook de niet geneeskundig behandelde lijders
omvatten) worden de volgende cijfers betreffende het getal
aangetasten en de sterfte ontleend.

V.

Ö K W E S T E BT.

BURGERLIJKE OENEESKUNDIOE DIENST.

In den loop van 1888 werden de residentiën Pekalongan ,
Kadoe , Soerakarta , Djokjokarta , Bagelen eu Banjoemas
door den inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen
dienst bezocht, tot het doen van de gebruikelijke inspectiön. Voorts vertrok op een der laatste dagen van Maart
1889 een ter beschikking van den chef over den genees
kundigen dienst gestelde dirigeerende officier van gezondheid
der 2 Ie klasse raar Sumatra's Oostkust, ten einde In dat
gewest eene medische inspectie te houden en te gelijker
tijd een onderzoek in te stellen zoowel naar de verpleging
en behandeling der zieken onder de op verschillende onder
nemingen werkzame koelies, als naar de vermoe lelijke
oorzaken van het voortdurend voorkomen van cholera in
die streken. De door den inspecteur ingediende verslagen
omtrent zijne bevindingen in de hooger genoemde gewesten
hebben aanleiding gegeven om in liet behing der hygiëne
aan Mholen, gevangenissen en ziekt'iiinriehtingen verschil
lende verbeteringen te doen aanbrengen. Tijdens zijn bezoek
aan de Vorstenlaiiden van Java werden , meer bepaaldelijk
voor Soerakarta , in overleg met het Buropeesch en inlandsch
bestuur belangrijke verbeteringen in den toestand der
vaccine voorbereid.
In de verstrekking vau geneesmiddelen voor 's lmids
rekening i s , ingaande met 1 Januari 188'.), eenige wijzi
ging g e b r a c h t , die tevens aan eene spoedige verzending
daarvan ten goede zal komen. Terwijl namelijk vroeger
alle aanvragen voor den civiel-geneeskundigen dienst bij
's lands magazijn van geneesmiddelen te Batavia in behan
deling k w a m e n , is sedert door den directeur van onder
wijs , eeredienst en nijverheid, in overleg met den chef
over den geneeskundigen dienst, bepaald dat de gewesten
Suniatra's Westkust, Benkoelen, Lam pongsche Districten ,
Oostku»t van Sumatra, Bsnka, Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo en Ambomn in den vervolg»; van geneesmiddelen
zullen worden voorzien door de militaire apotheek op de
gewestelijke hoofdplaats, terwijl het benoodigde voor Me
nado en Timor voortaan wordt verstrekt uit de militaire
apotheek te Mnkasser.
Voorts werd ook met de posta lininistratie eene regeling
getroffen ten einde vaccine-lancetten en kleine hoeveelbe len
geneesmiddelen in dringende gevallen per post te kunnen
verzen len.
Atgt mivuegezondheidstoestand.
Evenals in de voorafgaan ie
jaren kwamen ook in lr<88 moeras-koortsen weder wij alge
meen in Nederhindsch-lndiü voor. Uit de bijlagen \V en X
bierachter blijkt dan ook dat van de in 1888 door de stedelijke
en plaatselijke geneesheeren , zoomede door dokters-djawa,
behandelde zieken niet minder dan ruim 42 pet. waren aan
getast door tusschenpoosenIe koorts, welke verhouding
in 1887 nagenoeg dezelfde was (ruim 41 pet.). Nopens bet
heertenen van belangrijke koortsepidemieeo gedurende het
afgeloopen jaar wordt in de voor dit hoofdstuk ontvangen
berichten niets gemeld. In de eerste maanden van 1889 ;
steeg het aantal koortslijders in sommige afdeelingen van
Java ver boven do n o r m a , en wel: in rle afdeeling Tjiringin der residentie Bantam. waar van de 990 aangetasten
in Januari en Februari 120 overleden, in de afdeeling

Soekapoera der residentie Pranger Regentschappen, waar in
Februari 15 pet. van de bevolking door koorts was aangetast,
in de afdeeling Demak der residentie Samarang , waar in F t - '
bruari 600 koortslijders werden aangetroffen , in de afdeeling i
Koetonrdjo der residentie Bagelen, waar in 't begin van I
Januari p. m. 7000 gevallen voorkwamen, en in de afdee
ling Tjilatjap der residentie Banjoemas, waar van de 0709 •
aangetasten in J a n u a r i , Februari en Maart, 885 overleden.

Btitaviu

Cheribon
Samarung
.lapara
Kembang
Soerabaija
Pasoerocan
1'robolinggo
Bezoeki
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kudin
Madura. .
Sumatra's , Padangsche Bcncdenlanden
Westkust / Tapanoli
Benkoelen
Lampongschi' Districten
Palembang . .
Oostkust van Sumatra 6'
Atjeh en ondcrhoorigheden
Riouw en onderhoorigüeden
. . . .
Westeral'decling van Borneo . . . .
Zuider- en Oosteraldeeling van Borneo
Celebes en ondcrhoorigheden . . . .
Amboiua
Bali

Aantal
aangetasten
door
cholera.

Aantal
gevallen
met
doodelijken
afloop.

827

561

) t

3175
699
3(2
6497
1441
230
757

II

M
51

t

54
1
•J
3805
lol
1:17
42

t

2391
stü
5

t
2415
259
210
507K
1199
119
560
20
14
34

t

20
1
7
2386
67
77
26
647
1729
538
2

t

t

r

387
3964
6
13
1440

8339
7
13
1831

Waar een -f- |f ingevuld . ontbreken de opgaven.
'') Zie wat hooger gezegd is nopens eene in Maart jl. bevolen medi
sche inspectie ter Sumatra's Oostkust.

Toen het scheen dat op een paar plaatsen (te Siugkel
en te Baros in de residentie Tapanoli) te lichtvaardig tot
het epidemisch verklaren van de cholera was overgegaan ,
daar reeds weinige dagen later de ziekte er weder ;ds g e 
weken werd gemeld, achtte de chef van den geneeskun
digen dienst het wensehelijk de gewestelijke dirigeerende,
zoomede de eerstaanwezende officieren van gezondheid op
te dragen bij de onder hunne bevelen geplaatste officieren
van gezindheid de voorschriften in herinnering te brengen
(zie ii0*. 3858 en 4184 van het Bijblad op het Indisch
Staatsblad), waaraan de Regeering het oordeel over het
epidemisch heersehen van eenige ziekte wenseht getoetst
te hebben. Waar het noodig w a s , werden tot beteugeling
\ an de ziekte van bestuurswege de vereischte maatregelen
genomen. In enkele gewesten bad men tot dat doel op vrij
groote schaal de woningen , het huisraad en de kleederen
der aangetasten verbrand, met het gevolg dat van landswege schadevergoeding aan de rechthebhen len moest worden
uitgekeerd. Ten einde dergelijke verstrekkende maatregelen
te vermijden , zijn de hoofden van gewestelijk bestuur, zoo
dikwijls dit noodig bleek, door den directeur van onderwijs,
eeredienst en nijverhei 1 er op gewezen , dat slechts dan met
vrucht uitgaven tot tegengang van besmettelijke ziekten
zijn te doen, wanneer bet bestuur de maatregelen van
preventie wezenlijk iu handen heeft, dat is, zoolang zich
slechts op zich zelf staande gevallen van eene besmettelijke
ziekte voordoen. Zoodra echter, in weerwil vau de genomen
voorzorgen , de ziekte ean epidemisch karakter aanneemt,
mist het bestuur de middelen om bedoel Ie maatregelen
op afdoende wijze toe te passen en op eene behoorlijke t o e 
passing controle uit te oefenen , in welk geval algemeene
ontsmettingsmaatregelen niet langer zijn te rechtvaardigen.
Verder werd onder de aandacht der bestuurshoofden ge
bracht , dat tot tegengang van besmetting in de meeste
gevallen geen vernietiging van huisraad, kleederen, euz.
noodig i s , omdat hetzelfde doel kan worden bereikt door
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de voorwerpen, «iie daarvoor vatliaar zijn , mot de bekende

deainfectio-mid leien afdoende nui tinetëtof te luiveroo.
Tijdens liet voorkomen van cholera tetioerabeüasiju voor
het overbrengen van lijders van do reede naar liet hospitaal
aldaar eenige vaartuigen voor'slnnds rekening aangekocht,
waarmede de zieken langs de rivier werden verroerd, waardoor hot gevaar van besmetting voor de wijken der stad
op belangrijke wijze werd verminderd. Ook te Batavia werden
voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat besmettelijke ziekten van de haven Tandjoug Priok binnen
de stad worden overgebracht. Daartoe is op een afgezonderd
emplacement nabij die haven ee i klein hospitaal opgericht,
waarin de lijders aan besmettelijke ziekten , afkomstig van
de schepen , worden verpleegd. Zooala reeds gezegd is op
blz. 51 hiervóór, is sedert, tor benuttiging bij dat hulphospitaal , ook een ontsinettingsoven aangeschaft.
Pokken werden in bijna alle gedeelten vau den Nederlandsch-lndlschen Archipel waargenomen; doch slechts epidemisch op het eiland S i a u w , een der tot de residentie
Menado behoorende Sangi-eilanden. Aldaar duurde de pokken-epidemie ruim 21/» maand (Maart/Mei). Uit een tiental
gewesten (Batavia, Sainarang, J a p a n , P a s o e r o e a n , K a d o e ,
Kediri, Madura, Benkoeleu, Banka en Zuider- en
Üosterafdoeling van Borneo) werden in het geheel 3179
gevallen van pokken gemeld, waarvan 324 met doodelijken
afloop (alleen voor Öamarang waren die cijfers 1359 en 118).
Overigens werd door den resident der Westerafdeeling van
Borneo nog bericht dat in die residentie 225 personen aan
pokken stierven , echter zonder dat daarbij opgegeven werd
Doevelen er door de ziekte waren aangetast. Hier en daar
werden boven de formatie tijdelijke hulpvaeeinateurs van
bestuurswege aangesteld om iiet vaecineeren der bevolking
met den geweuschten spoed te doen geschieden.
Onder de in 1888 door de stads- en plaatselijke geneesheeren , zoomede door dokters- Ijawa, behandelde zieken
waren door berriberri aangetast (zie de straks vermelde

bijlagen W en X) 4405 portonen op Java en Madura en
877 op de buitenbezittingen, tegen 4727 en 1158 in 1887
en 4001 en 7GG in i88b\ Van de behandelden overleden in
1888 1025 , in 1887 786 en in 186b 502 , zijnde respectievelijk
19.4, 13.3 en 9.2 pet. Op bet eiland Banka kwam in 1888
berriberri onder de Chinee3che mijnwerkers meer voor dan
vroeger, vooral in de maanden J u n i en Juli. Zooveel mogelijk werd door afzondering van de zieken en door toepassing
van desinfectie-maatregelen verdere uitbreiding der ziekte
tegengegaan. Tevens werd zo~g gedragen voor behoorlijke
verpleging der lijders en voor verstrekking van krachtige voeding op 's lands kosten. Onder 6654 mijnwerkers telde men
432 aangetasten , waarvan 81 overleden , terwijl nog 61
lijders bij het einde des jaars onder behandeling bleven.
Ten vervolge op de mededeelingen in 't vorig verslag
(blz. 131) aangaande de toepassing van desinfectie-maatregelen in de burgerlijke ziekeninriohtingen , valt aan te
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teekenen , dat die maatregelen sedert bij alle van besmetling verdachte lokalen met zorg zijn toegepast en van tijd
tot tijd worden herhaald. Blijkens de ontvangen rapporten
had dii! zorgvuldige ontsinetting nog niet tot het geWOOaohte resultaat geleid.
Uit inlichtingen , op verzoek van den chef van don geneeskundigen dienst door de verschillende hoofden van
gewestelijk bestuur in Nederlandsch-IndiG verstrekt, valt
op te maken dat het ten zeerste .noet betwijfeld worden
of berriberri onder de vrije oorspronkelijke bevolking voork o m t , dat is onder in gewone toestanden verkeerende inlanders ter plaatse waar zij geboren en opgegroeid zijn.
Waar al eens onder de zoodanigeu gevallen van berriberri
zich voordoen , betrefTen die gevallen schier altijd zoodanige
inlnnderi die, als matroos of soldaat wegens berriberri
ontslagen of afgekeurd en naar de streek hunner afkomst
teruggekeerd, nog niet geheel genezen zijn. Hit strookt
ook met, de ervaringen bij den geneeskundigen dienst o p gedaan , dat namelijk de ziekte uitsluitend voorkomt bij
hen die in eene vreemde, om verschillende redenen minüer aangename tevens weinig afwisseling aanbiedende,
omgeving worden geplaatst, waaraan zij zich niet of hoogst
m.indijk vrijwillig kunnen onttrekken. Genoemde dienstchef constateert dan ook dat de ziekte wordt waargenomen
onder pas in dienst zijnde inlandsche militairen en matrozen , onder gedetineerden, preventief gevangenen en dwangarbeiders ' ) , in ziekeninrichtingen, in inlandsche scholen
met internaat (b. v. te Fort de Koek, Amboiua, in de
Minahaasa), in de zendingsschool te üepok , in weeshuizen,
onder de Chineeeche mijnwerkers op Banka en Billiton ,
onder do ter Oostkust van Suinatra 3 ) of elders buiten
Java aanwezige Javaansche koelies, ouder geëmigreerden,
bijv. onder de in Java's Oosthoek , voornamelijk iu Bondowosso en Djember, gevestigde Madure°zen; voorts op
langdurige eentoonige zeereizen , kruistochteu en afgelegen
stations, zoomene iu 't algemeen op geïsoleerde plaatsen
waar tevens weinig afwisseling in de eentoonige levenswijze is te brengen. Bij hen , die eenmaal aan de ziekte
leden , komen herhaaldelijk recidieven of verergeriug van
de nog bestaande lichte verschijnselen voor wanneer zij
worden teruggebracht in omstandigheden als die waarin
de ziekte ontstond. Voor verdere mededeelingen omtrent
de berriberri zie men blz. 40/42 hiervóór, zoomi de het
lager te vermelden jaarbericht van den directeur van het
laboratorium voor bacteriologie enz. te Weltevreden.
liet geheele aantal der in 1888 van wege den burgerlijken geneeskundigen dienst behandelde zieken wasgrooter
dan in de twee voorafgaande j a r e n , doch op Java en
.Madura alleen was het niet zoo groot als in 1886. Vooral
werden in het afgeloopen jaar een grooter aantal lijders
behandeld door dokters-Jjawa Een en ander kan blijken uil
het volgende driejarig overzicht (Voor 1888 wordt bovendien
verwezen naar de bijlagen W , X , IJ en Z bierachter.)

Aantal behandelden.

Aantal overledenen.

VOORNAAMSTE ZIEKTEN.

Andere koortsen

Vim deze behandelden en over- l Java en Madura. .
ledcnen telde men er op:
> de JJuitcnbezittingen
Totalen als voren . .
Hiervan telden in ( Europeesclie plaatselijke •renecsheeren
Totalen als voren

.
.
.
.

. . .

ten.

1SSC.

1887.

1888.

1SSG.

185 508
4 152
4 403
7 357
5 427
12 829
57 902
277 038

81 498
3!)10
G21
10 773
5 885
15 750
74 031
198 474

127 540
1 050
22 900
27 001
5 282
17 498
97 218
301 251

10 833
80
1 070
933
502
35
2 523
10 582

3 574
93
135
1 354
780
45
2 748
1 73.".

228 787
48 851
277 038

115 122
53 352
108 47»

222 015
78 «30
301 251

14 101
2 421
10 582

0 598
2 137
8 735

14 980
0 192
SI 178

180 103
117 535
277 C3X

123018
74 850
198 4-4

103 025
138 22(1
301 251

12 330
4 252
10 582

0 773
1 902
8 735

14 007
7111
21 178

') Over den gezondheidstoestand in de gevangenissen is gehandeld
op blz. G7/70 hiervóór.
-) BerieMaa la den aanvang van 1888 hier te lande ontvangen ,
volgens welke de berriberri in sommige streken van dit gewest
hevig onder de koelies zon heersehen , zjjn slechts gebleken waarheid
te bevatten voor zooveel betreft de tabaksondememing Hilversum in
het landschap Siak , waar niet minder dan 90 pet. van de Chineesche
koelies gegtnrren waren. Op geen der overige ondernemingen in
het gewest had de ziekte zich in zorgwekkende mate vertoond. Ook

1887.

'

5 477
00
9111
2 278
1025
55
3 1GG
21 178

werd door de eigenaren of administrateurs steeds het mogelijke gedaan tot bestrijding van de berriberri. Sommige categorieën van
koelies echter — zoo meldt de resident — bevorderen vaak de
vatbaarheid voor berriberri door uit zucht tot sparen zich dikwijls
het noodige voedsel te onthouden, alleen om des te spoediger geld
büecn te krijgen, ten einde daarmede naar Mekka te gaan, dan
wel naar hun geboorteland terug te keeren. Dit verschijnsel wordt
vooral waargenomen bij koelies afkomstig uit de Zuider- en Oosterafdeeling van liorneo ea van Bawean.

Bijlage C.
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Hierbij dient opgemerkt dat niet steeds al de ressort" 1
der Kuropeesche plaatselijke geneesheeren of der doktersdjawa in de verstrekto opgaven begrepen zijn , hetzij omdat
de geneeskundigen verzuimden een jaarrapport in te
zenden, hetzij omdat een grooter of kleiner getal ressorten
onbezet was. Zoo hebben de cijfers der behandelden door
de Kuropeesche plaatselijko geneeslieeien betrekking tot
93 ressorten in 188*5, 97 in 1887 en 103 in 1888, terwijl
de cijfers der behandelden door dokters-djawa ontleend
zijn aan de jaarrapporten betreffende achtereenvolgens 66 ,
80 en 89 standplaatsen.
In bijlage A.A. hierachter vindt men , als gewoonlijk ,
eene door de hoofden van gewestelijk bestuur verzamelde
statistiek betreffende de in het afgeloopen jaar omgekomenen
door ongelukken, moord en zelfmoord.
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bestuur, in wier gewesten cholera-gevallen in den loop
van 1888 zich hadden voorgedaan.

Europeesche geueegkuudii/en. Nevens de 8 strdsgeneesheeren (3 te Batavia, 2 te Sarnarang en 3 te Joerabaija)
en den civielen geneesheer verbonden aan het marineetablissement te Soerabaija, waren bij het einde van 1888
met de waarneming van den burgerlijken geneeskundigen
dienst belast: op 52 plaatsen van Java en Madura 34
civiele geneeskundigen en 18 officieren van gezondheid
(respectievelijk 1 en 2 meer dan bij het einde van 1887),
en op 50 plaatsen in de buitenbezittingen 3 civiele geneesheeren en 47 officieren van gezondheid (van de laatsten 1
meer dan op uit. 1887). Dientengevolge was het aantal
onbezette ressorten bij het einde van 1888 op Java teruggebracht van 7 tot 4 , en op de buitenbezittingen van 8 tot 7.
Laboratorium voor bacteriologie, enz. te Weltevreden. in den loop van 1888 kou namelijk de herhaaldelijk onverVolgens de ontvangen berichten zoude gedurende 1888 (het vuld gebleven standplaats Tangerang in de residentie
eerste jaar waarin deze inrichting onder burgerlijk beheer Batavia worden bezet, doordien zich daar een civiel gestond) gebleken zijn dat zij niet alleen diensten aan de neesheer vestigde (echter in Mei jl. weder van daar verwelenscbap bewijst, maar dat de pathologisch-anatomische trokken) , terwijl met deu dienst als plaatselijk geneesheer
onderzoekingen, die mede tot den werkkring van het Ie Madjale-gka (Cheribon), te Patjitau (Madioen) en te
laboratorium behooren , ook aan de practijk der genees- Bengkaijang (Westerafdeeliug van Borneo) officieren van
kunde ten goede kunnen komen. Door twee tijdelijke gezondheid konden worden belast. s ) Onbezet bleven nog de
laboranten werd van het laboratorium gebruik gemaakt, voor civiele geneesheeren aangewezen standplaatsen Panderespectievelijk voor een onderzoek naar de deugdelijkheid glang (Bantam), Soemedang (Preanger Regentschappen),
van den veldfilter Chamberland-Pasteur (verg. blz. 42 Soekapoera (in hetzelfde gewest), Indramaijoe (Cheribon),
hiervóór), en voor studiën in verband met» de in de laatste Bontbain (Zuid-Celebes) en Saleijer (mede behoorende tot
maanden van 1888 geheerscht hebbende cholera. Tot de het gouvernement Celebes en onderhoorigheden), zoomede
werkzaamheden van de vaste laboranten (den directeuren de vroeger af en toe door officieren van gezondheid bediende
den onderdirecteur) behoorde in de voornaamste plaats de ressorten Kepahiaug (Palembang), Toboali (Banka), Segiri
studie der berriberri, terwijl de keuze der andere onder- (Zuid Celebes), Gorontalo (Menado) en Wahaai op Ceram
werpen voor een goed deel bepaald werd door het voorban- (Amboina). Wel vestigde zich in den aanvang van 1888
den onderzoekingsmateriaal. Het in druk ') verschenen eerste een particuliere geneesheer te Soemedang en werd deze
jaarverslag van den directeur, dat ten deele ook gewijd met deu plaatselijken geneeskundigen dienst belast, maar
is aan zijne werkzaamheden gedurende de laatste vijf maan- reeds na weinige maanden kwam de standplaats weder
den van 1887 (toen het ten behoeve van de zending van vacant, dewijl er niet genoeg kon worden verdiend. Sedert
professor dr. C. A. PEKELHAUINO ingerichte laboratorium jaren is ondervonden dat verscheidene plaatsen, die allesnog niet eene vaste organisatie gekregen had) behelst uit- zins in aanmerking komen om door een civielen geneesvoerige mededeelingen omtrent de verschillende onderwerpen heer te worden bezet, toch onbezet moeten blijven , omdat
waaraan meer bijzonder de aandacht gewijd was; zoo bijv. aldaar met de particuliere praktijk zóó weinig te verdienen
omtrent bacteriologische techniek en methodiek in het alge- is dat de inkomsten van den geneesheer zich hoofdmeen , omtrent onderzoekingen aangaande de berriberri, zakelijk bepalen tot de toelage van f 200's maands , welke
aangaande den onder den naam van frarnboesia tropica het Gouvernement in den regel aan civiele geneesheeren
bekende huidziekte, en aangaande cholera asiatica; verder uitkeert. Uit dien hoofde is thans besloten om, wanneer daareen resumé betreffende den inhoud van eenige verslagen toe bij de begrooting fondsen zullen zijn toegestaan (bij de
omtrent verrichte lijkopeningen (van de 66 onderzochte ontwerp-begrooting voor 1890 is met dat doel op eene verlijken waren er 40 van aan berriberri gestorven persenen, hooging met f 10 000 gerekend), ten behoeve van plaatsen
terwijl de verdere secties, die gehouden werden, betrekking als de bedoelde, als toelage aan civiele geneesheeren voor
hadden tot 12 andere ziekteu), mitsgaders mededeelingen de waarneming van den burgerlijken geneeskundigen
omtrent de uitkomsten der onderzoekingen waartoe sommige dienst, voor zoolang noodig, meer dan f200 's maands
der beschreven gevallen aanleiding gaven. In het aange- uit te loven, tot een maximum van f 400 's maands.
haald verslag wordt door den directeur van het laboratorium Tot dusver wordt eene hoogere toelage dan f200 's maands,
ook gehandeld over zijne mede in't vorig verslag (blz. 239) namelijk f 250 's maands, alleen genoten door den plaatvermelde zending naar Banka, waar hij in Augustus 1888 selijken geneesheer te Laboeau Deli (Oostkust van Sumatra),
in de gelegenheid was de toenmaals in verschillende mijn- uit hoof Ie van het duurdere leven aldaar. Waar elders de
districten heerschend» berriberri plaatselijk na te gaan. laudsinkomsten als plaatselijk geneesheer f 200 's maands
Ten einde beter den aard te herkennen van gezwellen, ont- overschrijden, is dit een gevolg van de toekenning van
stekingen van verschillende organen , enz., welke zich voor- extra-toelagen wegens de tijdelijke toevoeging aan zoodeden bij lijders in het militair hospitaal te Weltevreden, danig ressort van den dienst in naburige afdeelin°-en , of
werden tal van pathologische producten onderzocht. Met wegens de opdracht aan de plaatselijke geneesheeren op
behulp van het ten dienste staande materieel werd een Madura van de geneeskundige behandeling der drie barissanaanvang gemaakt met het aanleggen van een ruimen voor- kor; sen aldaar. Zoo was aan den plaatselijken geneesheer
raad van culturen om bij bacteriologische onderzoekingen te Bandong (residentie Preanger Regentschappen) sedert
als vergelijkings-objecten te dienen. Tot hetzelfde doe! Mei 1S80, tegen eene extra-toelage van f 100 's maands,
werden bacteriën uit lucht, bodem en water verzameld. tijdelijk tevens de dienst opgedragen in de afdeeling
Ook op veterinair gebied werden onderzoekingen verricht, Limbangan , behoorende tot het vacante ressort Soekapoera.
ter verkrijging van culturen van kippencholera, kwaden In Januari 1889 is zoo Innige extra-toelage ook uitgeloofd
droes, veepest, enz. Tijdens het voorkomen van cholera voor de naburige afdeeling Galoeh der residentie Cheribon,
te Batavia werden in het laboratorium proeven genomen
met het kweeken der als ziekteoorzaak aangemerkte bacteriën , waarmede men goede uitkomsten verkreeg. Ver=) De dienst te Madjalengka werd opgedragen aan den officier
scbeideue ontsmettingsmiddelen , bij cholera aan te wenden,
werden aan nauwgezette proefnemingen onderworpen; van gezondheid van Palimanang (verg. vorig verslag blz. 132). AU
van officieren van gezondheid, waarnemende plaatterwijl van de uitkomsten herhaaldelijk partij werd ge- standplaatsen
selijke geneesheeren, kwamen in 1888 te vervallen: Onrast (resitrokken ter voorlichting van de hoofden van gewestelijk dentie Batavia), Soeroelangoen (residentie Palembang) en Nanga
') Zie het te Batavia verschijnende Geneeskundig Tijdschrift voor
Nederhndsch-Indiè, deel X X I X , aflevering 1.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

Badou (residentie Westerafdeeling van Borneo >; daarentegen werden
in 1888 officieren van gezondheid geplaatst, en met de waarneming
van den burgerlijken geneeskundigen dienst belast, teBanjoewangi
(residentie Bezoeki), Taroctocng (residentie Tapanoli) en Bindjei
(residentie Oostkust van .Sumatra).
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tengevolge waarvan zich als plaatselijk geneesheer voor
de drie ufdeolingen Soekapoera, Limbangun en Galoeh
beschikbaar stelde ee r . oud-offlcier van gezondheid,
laatstelijk particulier geneesheer te Bandong. De, plaatselijke geneesheer te Bandong is nu van de tijdelijke waarneming van den dienst in Limbangan ontheven, evenals
in den aanvang van 1889 de plaatselijke geneesheer te
Modjokerto (residentie Soerabaija) van de tijdelijke w a a r neming (tegen eene extra-toelage van f 50 's maands)
van den dienst in de afdeeling Djombang, voor welk ressort zich beschikbaar stelde een in Januari 1889 tot de
uitoefening van de genees-, heel- en verloskundige praktijk in Nederlandsch-Indiü toegelaten arts.
Te Tandjong Priok (Batavia) kwam in de regeling van
den geneeskundigen dienst in zoover eene verandering
dat de oudst-aanwezende officier van gezondheid van het
wachtschip aldaar wegens zijne talrijke ambtsbezigheden
in September 1888 van de waarneming van dien dienst
ontheven werd; hem is echter bij voortduring het toezicht
opgedragen over de werkzaamheden van den te Tandjong
Priok geplaatsten dokter-djawa, onder verplichting tevens
om dien inlandsehen geneeskundige in allo belangrijke g e vallen voor te lichten en behulpzaam te zijn
Het aantal Europeesche geneeskundigen in NederlandschIndiS , die zich uitsluitend aan particuliere praktijk wijdden ,
bedroeg bij het einde van 1888, voor zooveel het te Batavia bekend was dat zij de vereischte akte van toelating
bezaten, 34 (7 meer dan op uit. 1887), nagenoeg allen
op Java en in de afdeeling Deli der residentie Oostkust
van Sumatra. ') In 1888 vestigden zich als particulier geneesheer 5 eervol ontslagen officieren van gezondheid en
1 gewezen plaatselijk geneesheer, die uit Europa was teruggekeerd , terwijl aan 7 personen akten van toelating
tot uitoefening van de geneeskunde in haren geheelen
omvang werden verleend. Een dezer laatsten en twee der
bedoelde gewezen officieren van gezondheid gingen bij den
burgerlijken geneeskundigen dienst over, hetgeen ook liet
geval was met drie reeds vóór 1888 in Indië tot uitoefening
van de praktijk toegelaten particuliere geneesheeren.
Van de gelegenheid om het practisch artsexamen af te
leggen , werd in 1888 door 9 candidaten gebruik g e m a a k t ,
waarvan 6 slaagden.
Aan het practisch verloskundig examen onderwierp zich
1 candidaat, een gewezen officier van gezondheid, aan
wien het diploma kon worden uitgereikt.
Voor het tandheelkundig examen deden zich geen candidaten op.
Particuliere apothekers. Ook voor 1888 onderging het
aantal plaatsen , waar apotheken zijn gevestigd , geen verandering ; evenmin het aantal apotheken. Er bestonden
dus op 31 December 1888 nog 2 stads- en 32 particuliere
apotheken , benevens 1 filiaal-apotheek te Batavia. Daar
ter plaatse werd wel in September 1888 eene nieuwe apotheek opgericht, doch deze werd den 31stcu December
daaraanvolgende weder gesloten.
Tot het afleggen van examens voor apotheker en apothekersbediende werd te Batavia gelegenheid gegeven in
de maanden April en October 1888. Voor het eerstbedoelde
examen had zich 1 candidaat aangemeld, die alleen in het
theoretisch gedeelte slaagde en daarvoor het getuigschrift
verkreeg. Aan het examen voor apothekersbediende onderwierpen zich 7 candidaten , waarvan 5 het getuigschrift
bekwamen.
Akten van toelating werden uitgereikt aan 1 apotheker
en 1 vrouwelijke apothekersbediende, die beiden in Nederland het diploma hadden behaald , terwijl 1 gewezen
militaire apotheker zich in eene particuliere zaak vestigde.
Miropeesche vroedvrouwen.
Het aantal der in Neclerlandsch-Indië tot uitoefening van de verloskundige praktijk
toegelaten Europeesche vroedvrouwen vermeerderde in 1888
') In genoemde afdeeling waren er 9 van de 34. Volgens het
jaarverslag van den civielen geneeskundigen dienst ter Sumatra's
Oostkust waren echter op de verschillende tabaksondcrnemingen in
Deli 11 particuliere geneesheeren gevestigd. Daar het vau 2 hunner
niet bekend was of zij de vereischte akte van toelating bezaten,
zijn ter zake door den chef van den geneeskundigen dienst inlichtingen gevraagd.
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Dtet 1 , en bedroeg dus op het einde van het jaar 26.
Hiervan oefenden 19 (waaronder de 6 stadsvroedvrouwcn)
haar lioroep uit te Batavia, Samarang en Soerabaija, 2
te Madioen en 5 te Buitenzorg, Pekalongan, Soerakarta,
Djokjokarta en Bezoeki. Behalve de in 1888 toegelaten
vrouwelijke verloskundige, hadden zich nog 3 candidaten
aan het examen voor vroedvrouw onderworpen, waarvan
2 het diploma verwierven. Deze beiden vroegen echter nog
geen vergunning on tot de praktijk te worden toegelaten.
Als leeriing-vroedvrouw werden in 1888 vier candidaten
ingeschreven.
Inlandsche geneeskundigen.
Bij het einde van 1888 waren
in de verschillende gewesten van Java en Madura werkzaam 66 dokters-djawa, dus 2 minder dan op ultimo 1887.
Terwijl namelijk, na voltooide studie, een 4-tal inlandsche
jongelieden als dokter-djawa in dienst traden en 1 uit
particulieren dienst weder bij het kader o v e r g i n g , werden
6 van de op Java en Madura geplaatste dokters-djawa uit
hunne betrekking of uit 'slands dienst ontslagen (waarvan
3 onder genot van pensioen, 1 wegens ziekte en 2 wegens
dienstweigering) en 1 tijdelijk naar Banka gezonden, om
daar in bet belang der aau berriberri lijdende Chineesche
mijnwerkers werkzaam te zijn. Op de buitenbezittingen
bedroeg het aantal dokters-djawa op ultimo 1888 3 9 , tegen
38 het jaar te voren. (In beide opgaven zijn buiten rekening
gelaten 2 dokters-djawa-vaccinateurs, aangesteld op den
voet der oudt. bepalingen, die enkel de diensten van
vaccinateur verrichtten. Voorts is in de opgaaf betreffende
1888 niet begrepen de als dokter-djawa op het eiland
Rotti — residentie Timor — fungeerende radja van het
landscbap T h i e , d i e , in het bezit van het vereischte
diploma, ook vroeger deze functiën had waargenomen,
doch ze in 1875, wegens ziekte, had nedergelegd.) In
1888 werd één dokter-djawa in de buitenbezittingen op
verzoek eervol ontslagen, doch daarentegen werd er één,
die in 1886 's lands dienst verlaten h a d , op nieuw aangesteld, en één tijdelijk van Java naar Banka overgeplaatst.
Het aantal door dokters-djawa bezette standplaatsen verminderde in 1888 op Java en Madura van 59 tot 55 , terwijl
het op de buiteubezittingen vermeerderde van 38 tot 40.
In de laatstbedoelde gewesten werden namelijk 4 nieuwe
standplaatsen ingesteld, terwijl er 2 werden ingetrokken
of vacant geraakten (zonder bij het einde des jaars weder
bezet te zijn geworden). En op Java en Madura gingen
er om de opgegeven redenen 15 standplaatsen af en kwamen
er slechts 11 bij.
De te Weltevreden gevestigde school voor de opleiding
van dokters-djawa, sedert 31 Januari 1888 onder de leiding
staande van den directeur van het laboratorium voor bacteriologie enz. daar ter plaatse : ) , leverde in 1888 de 4
geöxamineerden op (3 afkomstig van Java en 1 uit de Minabassa), van wier aanstelling tot dokter-djawa hooger sprake
was. Blijkens het vorig verslag (blz. 132/133) was in Juli
1887 de cursus 1887/88 begonnen met 75 leerlingen die
van den cursus 1886/87 waren overgebleven (44 in de voorbereidende afdeeling en 31 behoorende of bevorderd tot de
geneeskundige afdeeling) en met 25 nieuwe leerlingen
(van de 51 die zich aangemeld hadden), van welke er
5 aanstonds tot de geneeskundige lessen konden worden
toegelaten. Onder deze 100 leerlingen (het nominaal bepaalde aantal) telde men 8 inlandsche Christenen en verder
77 J a v a n e n , 7 Maleiers en 8 Amboiueezen. Gedurende den
loop van den cursus werden nog 3 jongelingen tot de voorbereidende afdeeling toegelaten, uit welke er 15 (meerond^els wegens gebrek aan aanleg en ijver) werden ontslagen,
zoodat bedoelde afdeeling van 64 tot 52 leerlingen verminderde , terwijl het aantal van hen die aan de geneeskundige
lessen deelnamen, door ontslag van 2 wegens wangedrag
en van 2 wegens onvoldoenden a a n l e g , terugging van 36
!
) Dez« trad tevens als leeraar aan de school op, in de plaati
van den in militairen dienst ziimlni geneeskundige die tot dusver
leeraar-directeur was. De onderdirecteur van gemeld laboratorium
was in Januari 1888 mede benoemd tot leeraar aan de school en
tevens tot plaatsvervangend directeur. Diens optreding als lecraar
had echter niet de aftreding van een der andere docenten ten gevolge , zooals bij vergissing in 't vorig verslag (blz. 133) werd vermeld. Hun aantal bleef, als in 1887, vfjf bedragen (vier officieren
van gezondheid en één militaire apotheker).
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tot 32. Van do 52 maakten er 18, van de 39 maakten er
4 de hoogste klasse uit. Hij do in Mei 1888 gehouden examens
behaalden bedoelde 4 leerlingen liet diploma van dokterdjawa (zie boogor), 80 werden van de 1(5 verstge vorderde
leerlingen der voorbereidend') af.leeling 12 bevorderd tot
de geneeskundigo afdeeling. Deze laatste was derhalve bij de
opening der lessen op 1 Juli 1888 tot 40 leerlingen aange
groeid, terwijl toen, in verband met de toelating van 20
nieuwe leerlingen (40 hadden zich ter plaatsingaangemeld),
de voorbereidende afdeeling 60 leerlingen telde. Derhalve was
bij den aanvang van den cursus 1888/8!) het aantal van 100
plaatsen weder geheel bezet, en wel door 6 inlandsche
Christenen, 79 J a v a n e n , 5 Maleiers en 10 Amboineezen.
In verband met den uitslag der gehouden overgangsexamens ') bestond op 1 Juli 1888 de voorbereidende afdeeling
uit eene laagste klasse van 17 leerlingen , eene middelste
van 26 en eene hoogste van 17 leerlingen, terwijl tot het
lste studiejaar der geneeskundige lessen behoorden 13 leerlingen , tot het 2de 1 1 , tot het 3de 5 , tot het 4de 5 en
tot het 5de of hoogste studiejaar 6. *) De in 't vorig verslag
(blz. 133) bedoelde tijdelijke versterking van bet onderwijzend personeel bij de voorbereidende afdeeling niet een tweeden Europeeschen hulponderwijzer werd ook voor het leerjaar
1888/89 toegestaan. In 1887/88 is het onderwijs in die afdeeling , ten behoeve van de hoogste klasse, uitgebreid met
algebra en Indische plantkunde, zoodat sedert in gemelde
klasse les wordt gegeven in Nederlandsehe taal (roet inbegrip
van lezen en schrijven), rekenen, algemeene aardrijkskunde,
physica , plantkunde, algebra en meetkunde. Van de, nevens
den directeur en den onderdirecteur, aan de geneeskundige
afdeeling als docenten verbonden vijf officieren van den
militairen geneeskundigen dienst werden er in het cursusjaar
1887/88 drie door anderen vervangen. Aan den docent in
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de ontleedkunde werd opgedragen de samenstelling van
een leerboek over anatomie. Do berichten aangaande
het gedrag en den ijver der leerlingen luidden , over het
geheel genomen, even gunstig als vroeger. De uitgaven ten
behoeve der school bedroegen over het cursusjaar 1S87/88
f 4 4 587, tegen f 4 3 983 over 188G/87, waaronder aan
toelagen voor do leerlingen respectievelijk f 21395 en
f 20 2(57. Berekend over het kalenderjaar werd in 1888
uitgegeven f 40 7 8 1 , en in 1887 (volgens verbeterde
opgaven) f 42 2 3 2 , waaronder wegens toelagen aan de
leerlingen respectievelijk f 20 366 en f 20 568.
Inlandsche vroedvrouwen.
In 1888 waren , onder genot
van een onderstand uit 's lande k a s , werkzaam 24 geëxamineerde inlandsche vroedvrouwen. Hocveleu er verder nog
zonder geldelijke tegemoetkoming haar bedrijf uitoefenden ,
is niet met zekerheid op te geven.
Omtrent de vraag hoe de sedert 1875 gestaakte opleiding van inlandsche vroedvrouwen met de meeste kans
van slagen weder ter hand zal zijn te nemen (zie vorig
verslag blz. 133) heeft reeds een voorloopig overleg met
het Indisch Bestuur plaats g e h a d , zoodat eerlang voorstellen te dier zake worden legemoetgezien.
Ziekengeslichten.
Op vele gewestelijke- en afdeelingshoofdplaatsen worden inlandsche ziekeninrichtingeu aangetroffen. Stof tot bespreking leverden deze echter niet
op. s ) Als gewoonlijk laat men hier over het jongst
verloopen jaar eenige opgaven volgen omtrent het aantal
verpleegden in de groote burgerlijke ziekeninrichtingen op
de drie hoofdplaatsen van J a v a , zoomede omtrent de onder
hen voorgekomen mutatiön.

Percentsgewijze verhouding tot
Afgevoerd gedurende den loop
Aantal
Aantal
Bijgehet totaal behandelden (na
van
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verplesg- aftrekking van de geèvacueerdec)
verpleeg- komen
gedurende
den ep
den op den loop
de nog
van de van
als geals
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onder beals
i Januari van het
overjaar.
ëvacueerd. hersteld. overleden.
handeling
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1888.

Stadsverband te Batavia . . . .

345

5 257

3719

1028

406

72.17

19.95

7.88

Idem te Samarang

222

2C5G

2 341

346

191

81.34

12.02

C.64

Idem te Soerabaija

189

3 470

3 110

386

163

84.99

10.55

4.46

Chineesch hospitaal te Batavia . .

128

357

208

140

137

42.89

28.87

28.25

81

81

65

89

40.12

4.94

54.94

9C5

11821

986

76.54

15.47

7.99

Idem te Samarang
Te zamen

a) 449

449

9 443

1 908

o) Meerendeels dwangarbeiders die, als lijdendo aan berriberri, naar hot zoogenaamde berriberri-gesticht te Buitcnzorg werden overgebracht.
In het gesticht voor zieke prostituees te Batavia en
in bet voor dergelijke lijderessen ook bestemde 1'egiriangesticht te Soerabaija werden in 1888 respectievelijk 642
en 1724 vrouwen verpleegd. Van de 642 werden er 510 als
hersteld ontslagen, terwijl 3 overleden ; van de 1724 te Soerabaija verpleegde vrouwen herstelden 1519 en stierven er 5. 4 )
') Voor bijzonderheden omtrent do in 1888 gehouden examens
zie men het in de Javascho Courant van 11 September 1888 in uittreksel opgenomen verslag van den directeur der inrichting over het
cursusjaar 1887/88.
=) Deze 6 hebben in April 1889 het diploma verworven.
3
) Het hospitaal voor dwangarbeiders te Neira (Banda) werd in
Mei 1888 opgeheven. Omtrent eene aldaar bestaande particuliere
ziekcninrichting, door de eigenaren der spccerjjperken opgericht ten
behoeve van hunne arbeiders, vindt men aangeteekend dat daarin
gedurende 1888 behandeld werden 1318 lijders, tegen 1407 in 1887.
Het beheer over dit gesticht berust bjj den te Neira bescheiden
officier van gezondheid.
*) De plaatsen voor welke politiekeuren bestaan tot wering van
de schadelijke gevolgen der prostitutie werden (zooals reeds gezegd
is op blz. 73 hiervóór) in 1888 met twee vermeerderd. Over de
vraag of en in hoever het tot dusver in Indië van bestuurswege
tegenover de prostitutie gevolgde stelsel zou behooren verlaten te
worden, is in December 1888 met de Indische Kegeering in overleg
getreden. De Indische adviezen zyn nog niet ontvangen.

De uitkomsten der verpleging van berriberri-lijders in
het voor dezen bestemde gesticht te Buitenzorg blijven bij
voortduring zeer bevredigend. In Augustus 1888 kwamen
onder de verpleegden eenige gevallen van pokken voor.
Door isoleering van de aangetasten en revaccinatie van
de overige patiënten gelukte het om verdere uitbreiding
te voorkomen. In 1888 telde de inrichting gemiddeld 1112
verpleegden per d a g ; volgens eene opgaaf van 23 December
1888 waren er toen 1136 berriberri-lijders in verpleging.
Gedurende 1888 deden zich slechts 59 sterfgevallen in het
gesticht voor. De voorgenomen uitbreiding van het gesticht (zie vorig verslag blz. 69), waartoe dit jaar wordt
I overgegaan , zal bestaan in de bijbouwing van 5 ziekenzalen,
■ elke voor 70 lijders, met de noodige overdekte gangen tot
i onderlinge verbinding en eenige oppasserswoningen. De
| kosten van een en ander zijn geraamd op f 5176.
Van de in enkele gewesten nog bestaande afzonderlijke
| gestichten voor lepralijders werden met 1 Januari 1889
i die te Beukoelen en Tandjong Pinang (Hiouw) opgeheven ,
en het daarbij van landswege aangestelde bedieningspersoneel buiten dienst gesteld. De weinige nog aanwezige
leprozen aldaar (op uit. 1887 ten getale vau 9 en 13)
; werden door hunne aanverwanten weder tot zich genomen,
i In de vier thans nog aanwezige lepruzengestichten bevond
I zich bij het einde der jaren 1887 en 1888 het volgende
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deelingen ontvangen.
In het centralo gesticht te Buitenzorg nam het getal
der verpleegden toe van 251 bij het einde van 1887 tot
uit. 1887. uit. 1888. 271 op 31 December 1888. In de beide hulpgestichten (te
23
Pclantoengan (Samarang)
,
30
Samarang en te Soerabaija) werd echter de opneming van
nieuwe lijders getemperd, omdat zich de nadeelen begon28
22
LoMa (Djokjokarta)
nen te doen gevoelen van de bestaande overvulling. Dien92
M
Wangkoen}» (Soerakarta) . . .
tengevolge werd te Samarang het aantal verpleegden in22
22
Kemang 1'ampang (Palembang).
gekrompen van 110 tot 100 en te Soerabaija van 127 tot
108. In totaal bedroeg derhalve de bevolking der drie ge172
159
Te zamen
stichten op uit. 1888 479 (339 mannen en 140 vrouwen),
tegen 488 (335 mannen en 153 vrouwen) op uit. 1887.
De twee particuliere gezondheids-etablissementen in de liet getal tot de Europeanen behoorende patiënten daalde
Preanger Regentschappen, te Sindanglaija en Soekaboemi, van 173 tot 1(50, dat der verpleegde inlanders klom van
genoten ook in het afgeloopen jaar eeno gouvernements- 262 tot 281, dat der vreemde oosterlingen van 40 tot44,
subsidie, onder gelijke voorwaarden als vroeger, namelijk dat terwijl het getal patiënten van Afrikaansche afkomst van
hij die inrichtingen de noodige localiteit beschikbaar zij voor 4 tot 3 verminderde.
vijf door bet Gouvernement aan te wijzen lijders der 1ste
In den loop van 1888 werd voor 109 nieuwe lijders
k iasse, om er onderhoud en verpleging te genieten tegen een (9 minder dan in 1887) eene plaats in de krankzinnigenverlaagd tarief. Het bestaande algemeene voorschrift van 1867 gestichten aangewezen. Daarvau vond het meerendeel, en
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2081), houdende wel 6 1 , plaatsing te Buitenzorg; een 16-tal werd te Saaanwijzing in welke gevallen landsdienaren gerechtigd zijn marang opgenomen , terwijl voor do overige 32 werd beop dien voet van de gezondheids-etablissementen gebruik stemd liet gesticht te Soerabaija, dat reeds in 1887 (toen
te maken , werd bij gouvernementsbesluit dd. 19 Mei 1888 het getal patiënten er van 177 tot 127 werd ingekrompen)
n°. 19 door eene nieuwe regeling vervangen , welke reeds voor het grootste deel van de vroeger bestaan hebbende overvan Mei 188(5 af gevulgd was voor het etablissement te bevolking ontlast was. Gedurende 1888 stierven in de drie
Soekaboemi.
gestichten 46 verpleegden, terwijl 36 als hersteld en 18 als
verbeterd uit de sterkte werden afgevoerd, en om andere
Kranliïiumgcn-Tcriileginfl. Aan de door tijdsverloop en redenen werden ontslagen mede 18, waaronder—te Soeom andere redenen noodig geworden omwerking van het rabaija— 9 ongeneeslijke, maar rustige patiënten, dienaar
reeds vroeger in behandeling geweest zijnde ontwerp- de gewone burgerlijke ziekeninrichting (stadsverbund) werreglement op de krankzinnigen-verpleging in Nederlandsch- den overgebracht, omdat bet nuttiger voorkwam hunne
Indië , welks vaststelling tot hiertoe nog s»eeds was achter- plaatsen in bet krankzinnigengesticht te doen innemen
wege gebleven (verg. vorig verslrg blz. 134), werd, vol- door een gelijk getal in het stadsverband verpleegde krankgens berichten van Juni jl., toen door den directeur van zinnigen , wier toestand meer uitzicht gaf op herstel.
onderwijs, eeredienst en nijverheid de laatste hand gelegd.
Het volgende staatje geeft een overzicht van de mutatiën
Omtrent de drie eigenlijke krankzinnigengestichten in bij elk der gestichten afzonderlijk , terwijl voor meer bijNederlandsch-Iudië ') zijn over 1888 de volgende mede- zonderheden wordt verwezen naar bijlage BB bierachter.
aantal verpleegden (waaronder — alleen te Pelantoeugan—
achtereenvolgens 19 en IC Europeanen):

BijgeAfgevoerd in 1888:
Aantal komen
vergedupleeg- rende
den op den
1 Janu- loop
om
weals
als
ari
van
gens andere
herver- over1888. het
redejaar. steld. beterd. lijden. nen.
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31 Dee.
1888.

hersteld
overontledenen.
slagenen.

In 1887 was de
percentsgewijze
verhouding
wat betreft d e :
hersteld
ontslagenen.

overledenen.

251
110
127

61
16
32

19
8
9

1
3
14

19
8
19

2
7
9

41
26
51

271
100
108

6.09
6.35
5.66

6.09
6.35
11.95

6.33
3.15
2.10

12 32
6 30
4 73

488

109

36

18

46

18

118

479

6.03

7.70

4.32

8.64

Te Buitenzorg overleden 9 en te Soerabaija 16 lijders
aan berriberri, doch overigens was de gezondheidstoestand
in de drie gestichten gedurende 1888 vrij gunstig te noemen. Zoo stierf aan cholera slechts 1 der patiënten te
Samarang, niettegenstaande die ziekte in den oostmoesson zoowel daar ter plaatse als te Soerabaija nog al veelvuldig voorkwam. De meeste der wegens ziekte in behandeling gekomen verpleegden waren weder koortslijders.
Te Buitenzorg kwamen gevallen van gewijzigde pokken
voor bij enkelen van het in de omgeving van het gesticht
gehuisveste dienstpersoneel, doch door zorgvuldige afzondering van de aangetasten bleef de ziekte tot de gezinnen
der lijders beperkt.
Bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 194 werd in het voor de
drie gestichten toepasselijke voediugstarief eene kleine verbetering gebracht ten behoeve van de Europeesche lijders
der 3de klasse. Op de levering van geneesmiddelen voor

') Nog altjjd moet, bij gemis aan genoegzame ruimte in de hierbedoelde gestichten , een deel der inlandsche krankzinnigen in gewone
ziekeninriebtingen of in gevangenissen een onderkomen vinden.

het gesticht te Buitenzorg werd eenige besparing verkregen , doordien de plaatselijke apothekers zich thans
houden aan het goedkoopere tarief, waarnaar de stadsapotheker te Batavia sedert December 1886 zijne leveringen ten behoeve van het Gouvernement in rekening brengt
(zie het verslag van 1887 blz. 104).
Voor nuttige afleiding der verpleegde krankzinnigen
werd zooveel mogelijk zorg gedragen; bijna allen werden
in de gelegenheid gesteld zich met verschillende werkzaamheden, de inlandsche patiënten te Buitenzorg vooral
met veldarbeid, bezig te houden. De arbeid der verpleegden was niet onvruchtbaar; te Buitenzorg werden bijv.
alle kleedingstukken voor de lijders en nagenoeg alle herstellingen aan het meubilair enz. door eigen arbeid verricht. De veldarbeid der rustige inlandsche patiënten, die
in de zoogenaamde landbouwkolonie gehuisvest waren,
leverde een overvloedig rijstproduct op, dat voor het grootste
deel in de behoefte van het gesticht voorziet. Deopt ?ngst
der in de nabijheid aangelegde aanplantingen van Liberiakoffie bleef steeds toenemen.
In het volgend staatje vindt men de werkzaamheden
vermeld, waarmede een groot deel der patiënten te Buitenzorg in het afgeloopen jaar werd beziggehouden.
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Veld- en tuinarbeid. . . .
Grassnijden
Huiswerk
Houtzagen
Kleermakerswerk . . . .
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1888c) 702228 1:1.21

701 208 1:1.88
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u) Van Djokjokarta en liezoeki werden slechts gedeeltelijke,
van Sumanap (Madura), Hilliton en liali en Lombok werden in
het geheel geen opgaven ontvangen.
Ii) Van liiouw werd geen opgaaf ontvangen.
<) Van rliHHln'l Oostkust zjjn de opgaven niet volledig, ver
mits die van Laboeaii Deli ontbreken.
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Vaccine. Onder het van landswege aangestelde in
landsen personeel voor de uitoefening der koepokinenting
onder de inlandsche bevolking op en buiten J a v a , be
staande uit vaccinateurs, h u l p - en élève-vaccinateurs,
kwamen in 1888 16 vacatures voor (3 door overlijden , 3
door overgang in eene andere betrekking en 10 door ont
slag wegens ziekte of andere redenen). Op 2 na konden
die vacatures worden aangevuld. In Aanban (residentie
Oostkust van Sumatra), waar voor de betrekking geen
geschikt persoon was te vinden , werd voorloopig de aldaar
geplaatste dokter-djawa tevens met de uitoefening der vac
cine belast. In de residentiën Djokjokarta en Soerakarta
waren in 1888 25 vaccinateurs in dienst (deze komen niet
ten laste van 's lands kas). Zooals in den aanhef van deze
afdeeling is gezegd , wordt eene verbetering van de vac
cine in Soerakarta voorbereid. Het van gouvernementswege bezoldigd vaccinateuispersoneel werd in den aanvang
van 1889 weder vermeerderd, en wel met nog een vaccinateur in de residentie Pasoeroean en met twee hulpvaecinateurs in de residentie Madura. Bij wijze van proef
worden ook in 1889 weder tijdelijke vaccinateurs in dienst
gehouden in het landschap Bangnai en onderhoorighedon
(residentie Ternate), op de Kei-eilanden (residentie A m boina), en in de Batang Loepar-landen (residentie Westerafdeeling van Borneo). In Februari j l is besloten om , i.i
het belang van de invoering der vaccine in meer andere
streken van laatstgenoemd gewest (waar reeds 10 vacci
nateurs voor vast zijn aangesteld), voor den tijd van twee
jaren nog vier tijdelijke vaccinateurs in dienst te nemen.
In 1883 moet ook een tijdelijke vaccinateur zijn in dienst
gesteld ten behoeve van het tot de residentie Ternate be
lmore ie landschap Tomboekoe op de Oostkust van Celebes,
nopens wien in Juni jl. inlichtingen van den resident zijn
gevraagd, daar tot dusver nopens zijne werkzaamheid nog
geen bericht was ingekomen.
Aan de ontvangen opgaven omtrent de geslaagde en de
niet-geslaagde inentingen in de verschillende gewesten is
het volgende driejarig overzicht ontleend.
Handelingen dar Staten-G-jneraal. Bijlagen. 1889-1890.

107 861 1:1.18

81 792 1:1.80

I

m 666 1:1.10 273 830 1 : 2.54

De proefnemingen ter bestendiging van de animale vac
cine, die ook gedurende 1888 te Meester-Comelis werden
voortgezet, gaven wederom bevredigende uitkomsten, wat
aangaat het aantal geslaagde inentingen rechtstreeks ven
het kalf. De toevloed van kinderen en volwassenen voor
vaccinatie en revaccinatie te Meester-Cornelis en in het
groot militair hospitaal te Weltevreden was zóó groot, dat
er niet aan te denken viel bij ieder de resultaten na te
gaan. Voor zoover bekend was, behoorde het niet slagen
der vaccinatie tot de uitzonderingen , en hadden revaccinaties dikwijls een positief resultaat. Van de I172revaccinaties onder het garnizoen te Meester-Cornelis slangden
er 4S7 of ruim 41 pet. Vrij gering daarentegen was het
resultaat der inentingen met de naar elders verzonden stof
tusschen glasplaatjes of in haarbuisjes. Nadat in het begin
van 1889 in de verpakking van de stof eene wijziging
was gebracht, zijn terstond betere uitkomsten verkregen.

li. Departement der burgerlijke openbare
werken.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

Beheer en toezicht. Het is in Indië wenschelijk geacht
om in tweeërlei opzicht terug te komen op de beginselen
van het met 1 Januari 1886 ingevoerde en in J u n i 1887
eenigszins gewijzigde nieuwe reglement op het beheer en
toezicht over den waterstaat en 's lands burgerlijke open
bare werken in Nederlandseh-Indië (Indisch Staatsblad 1885
nQ. 173 en 1887 n°. 114), en wel 1°. door aan de toen in
gestelde irrigatie-brigade niet langer het haar bij het regle
ment toegedachte zelfstandig karakter te doen behouden,
dat voor eene practische voorziening in de irrigatie-be
langen belemmerend werd geacht, en 2° door niet langer
alle gewesten deel van eene waterstaatsafdeeling te doen
uitmaken, en derhalve te doen vervallen de (>de en 7de
waterstaatsafdeelingen , vermits ten behoeve van de daartoe
behoorende gewesten (zijnde het groote meerendeel der
buitenbezittingen, waar in deu regel de uit te voeren
werken niet zoo belangrijk zijn,) in de aan de chefs van
waterstaatsafdeelingen opgedragen functiën op eenvoudiger
voet kan worden voorzien. Ter verwezenlijking van deze
oogmerken, die in onderscheidene bepalingen van het re
glement wijziging noodig maakten, is bij gouvernementsbesluit dd. 7 Februari 1839 u°. 8 (Indisch Staatsblad n°.
39) het reglement in zijn geheel op nieuw vastgesteld,
waarbij nog op een paar andere ondergeschikte punten
wijziging is aangebracht, o. a. wat het gebied der 1ste
waterstaatsafdeeling betreft, waarvan werden nfgescheiden
de gewesten Wetterafdeeling van Borneo en Hilliton, voor
welke de residentie Lampongsche Districten in de plaats
kwaai, op grond dat daardoor voor deze afdeeling een
beter geheel verkregen werd, terwijl de heide eerstge
noemde gewesten toch hoogst zelden door den chef der
waterstaatsafdeeling werden bezocht, zoodat zij in 't vervolg
mede geen deel van eene waterstaatsafdeeling behoefden
uit te maken.
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Ttchniieh ptrioaeel. In verband met de zoo even besproken veranderingen was hot t o t de f o r m a t i e behoorende technisch peraoueal van den waterstaat en 't lands
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h), mitsgaders voor de opnemingen ter verbetering van de
bevloeiing en den waterafvoer in het stroomgebied van
de Serajjoe-rivier (residentiën
Banjoemas en Bagelen) /) . .
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al Als een gevolg van het hooger bedoelde nieuwe reglement is
b|| bet departement eene tweede technische afdeeling ingesteld, aan
bet hoofd waarvan de ingenieur is geplaatst die tot dusver chef
was van de irrigatie-brigade. Het overig personeel, tot gemelde
brigade behoord hebbende, is nu aan de chefs der waterstaatsaf-

voor bet overbrengen van de
fabriek voor de marine en het
stoomwezen te Soerabajja naar
het marine-etablissement ter
plaatse
b o v e n de formatie
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deelingcn toegevoegd (verg. de Javasche Courant van 8 Maart 1889).
Ii) In elke waterstaatsafdeeling is een opzichter aan den chef
toegevoegd.
c) Tot de werken van den algemeenen dienst (waarvan er twee

[&,

Z.]

143

Koloniaal verslag van 1889. [Neder!. (Oost-) Indie.]
— in Cheribon en Matlloc — naar don gewi stel.jkcn dienst werden
overgebracht, verg. de noten <• en f) behoorden : verschillende opnemingen in het belang van de bevloeiing en den waterafvoer (namelijk in eenige gedeelten van de residentie» Clicrihini, 'l'agal ,
I'ckalongan , Kadne, Madioen , Pasoeroean , I'n>bolinggo en liezoeki);
de opneming der lirantas- en Kediri-rivieren ; het verbeteren van de
bevloeiing uit de Kali Kening (residentie Kcmbang); liet verlengen
van de havenhoofden te Samar.ing; het afsluiten van de Snmarungsche rivier nabij net déversoir van het bandjirkanaal ter genoemde
hoofdplaats; het oprichten van een kustlichttoren en van lichtopstanden in straat JSanka . en het maken van cene prist d'eaii in de
rivier Waloeh (residentie Tagal).
il) HU het meerbedoelde nieuwe reglement is gerekend op 5
waterstaatsafdeelingcn, omvattende te zamcn de gewesten van Java
en Madiira, zoomedc de residentiën Lampongsche Districten en liali
en Lombok. Worden in één of meer der overige gewesten werken
uitgevoerd, die geacht worden eigenaardig tot den algemeenen dienst
te belmoren, dan worden voor de uitvoering daarvan speciale waterstaats-ambtenaren van dien dienst aangewezen, die alsdan rechtstreeks in betrekking staan tot den chef van het departement.
<•) Het werk „ verbetering van de haven ter hoofdplaats Cheribon "
(zie vorig verslag blz. 136) werd in 1888 van den algemeenen naar
den gewestelöken dienst in Cheribon overgebracht, en in verband
daarmede werd het personeel van laatstgenoemden dienst met 2 opzichters versterkt. Hierdoor werd hel voordeel verkregen dat aan
den ingenieur, die vroeger aan het hoold van het werk stond. eene
andere bestemming kon worden aangewezen.
/') Evenals het werk aan de haven te Cheribon (zie de voorgaande
noot) werd ook dat betreffende het maken van een los- en laadhoofd te Patjitan en het herstellen van den weg Ponorogo-l'atjitan
van den algemeenen naar den gewestelyken dienst overgebracht, in
verband waarmede het waterstaats-personeel in Madioen met één
opzichter werd versterkt.
</) HierbU niet gerekend de 2 ingenieurs van den waterstaat en
's lands burgerlüke openbare werken, tijdelijk gedetacheerd b[j den
spoorwegaanleg ter Sumatra's Westkust, en bezoldigd ten laste van
de fondsen voor den spoorwegbouw. Het ligt in de bedoeling ook
architecten en opzichters van het bouwdeparteinent bjj den spoorwegaanleg te detacheeren, omdat zy daarbü eene goede oefenschool
vinden, terwijl door zoodanige detacheering de uitgaven voor het
personeel bij den aanleg der staatsspoorwegen niet onbeduidend verminderen.
//) In Japara had men met die werken op het oog het verbeteren
van den djjk langs den rechteroever der Serang-rivier en hetinakcn
van eene sluis in het afvoerkanaal te Habalan, in Hagelen de verbetering van den waterafvoer in het zuidelijk deel van het gewest,
en in Pasoeroean het verbeteren en verleggen van eenige wegen in
het district Tcngger.
i) Het met de laatstbedoelde opnemingen belaste personeel was
in 1888 nog aan de formatie ontleend, en wel aan de irrigatiebrigade , maar bü Indisch besluit dd. 8 Februari 1880 n°. 21 werd
bepaald dat voor deze opnemingen, en voor de uitvoering van de
als gevolg dairvan inmiddels geautoriseerde werken ter verbetering
van de bevloeiing uit de Singomerto-leiding (Banjoemas), personeel
tijdelijk boven de formatie zou worden in dienst gesteld ten laste
van bovenbedoeld crediet van f l'/j millioen.
k) Meer en meer blokt dat b}j de in 1885 bevolen inkrimping
van de destyds geldende formatie te ver is gegaan. De formatie bestond destjjds uit 75 ingenieurs, 20 architecten en 1-14 opzichters,
welke laatste getallen echter 23 en 148 zouden hebben bedragen
wanneer toen reeds bü het departement der burgerlijke openbare
werken was overgegaan — waartoe in 1886 besloten werd (verg.
het verslag van dat jaar blz. 106) — het bouwkundig personeel,
tot dusver bij of ten laste van het departement der marine in dienst
voor den liehttoreubonw en het onderhoud der marine-etablissementen.
Met het oog op hetgeen , ook na afloop van de thans onderhanden
zijnde of voorbereid wordende werken, in de toekomst nog te doen
zal zijn om vooral de irrigatie op Java te verbeteren, wordt bet
noodig geacht niet alleen het thans boven de formatie gevoerde
personeel blUvcnd in dienst te houden , maar het getal ingenieurs
en architecten nog zelfs iets uit te breiden. In verband daarmede
zijn bij het ontwerp der Indische begrooting voor 1890 fondsen aangevraagd om de formatie te brengen op 6n ingenieurs, 23architecten
en 155 opzichters.
/) Hieronder 22 architecten (21 ontleend aan de formatie en 1
behoorende tot het personeel boven de formatie).

Aan het in 't vorig verslag (blz. 136) besproken voornamen "in in liet stroomgebied van do Semrjoe, en van
de overige (minder belangrijke) rivieren in de residentiën
Ba- joemas en Hagelen , het onderhoud der waterwerken
en liet toezicht op de waterrerdeeling bij wijze van proef
te doen overgaan op teclmisco personeel va:: den waterstaat,
is in November 1888 uitvnering gegeven door de tijdelijke
instelling van eene uit 1 ingenieur en 4 opzichter.-* bestaande
» irrigatie-nfdeeling Seraijoe. " B;j Indisch besluit dd. 1
November 1888 n*. 27 is namelijk aan bedoelden ingenieur,
onder toezicht van de betrokken residenten, elk voor zoo-

veel de LevloeUngaverken in ztyn gewest betreft, ingaande
niet 1 Januari 1889 , opgedragen het onderhoud van de
waterlei dingen , sluizen, kanalen en dammen in de bewuste
streek, zomoede het dagelijksch beheer vun- en toezicht o p de waterver leeling aldaar. De voor bet beheer en toezicht
op de kunst- en waterwerken in de beide residentiën geldende regleueuten werden , in verband hiermede , tijdelijk
buiten werking gesteld , met ontheffing tevens uit hunne
bedieningen van de ten beli ieve van de waterleidingen
tot dusver ter beschikking van het gewestelijk bestuur
staande beambten, in wier plaats de ingenieur, chef der
irrigatie-af leeling, overeenkomstig de voor hem vast te
stellen instructie, bet noodige aantal mandoors zal kunnen
aanstellen. Hij gemeld besluit van 1 November 1888 werd aan
den directeur der burgerlijke openbare werken opgedragen
om in de door hem voor den chef der irrigatie-afdeeling vast
te stellen instructie de volgende beginselen in acht te nemen :
a. in de waterverdeeling binnen de irrigatie-afdeeling
worden geen wijzigingen gebracht buiten voorkennis en
aanwijzing van den chef; b. deze stelt zich zooveel mogelijk
op de hoogte van alles wat op de irrigatie binnen de afdeeling betrekking heeft, en zorgt aat met de aanwezige
middelen op nuttige en billijke wijze de bestaande regelingen met opzicht tot het ouderhoud der bevloeiingswerken en tot de waterverdeeling worden toegepast;
c. geleidelijk worden door zijne zorg alle verkrijgbare
gegevens verzameld omtrent beschikbare en benoodigde
waterhoeveelheid , ten einde eene juiste kennis te verkrijgen
van bestaand» gebreken der irrigatie, als grondslag van
voorstellen tot geleidelijke verbetering, vallende binnen
den werkkring van den algemeenen dienst van den waterstaat. ') De kosten der irrigatie-afdeeling Seraijoe komen
ten laste van de fondsen bij de begrooting van liet departement van binnenlandsch bestuur toegestaan voor personeel
bij de waterleidingeu in Banjoemas en Bagelen , terwijl
hetgeen van die fondsen dan nog onbeschikt blijft, zoomede hetgeen op de begrooting van het departement der
burgerlijke openbare werken voor onderhoud en herstelling
van bevloeiings werken in de beide gewesten is uitgetrokken ,
onder helieer is gesteld van den chef der irrigatie-afdeeling
ter bestrijding van de kosten van toezicht en onderhoud
der werken. In Januari 1890 moet door den directeur der
burgerlijke openbare werken omtrent de werking van de
hier omschreven proef omstandig bericht worden ingezonden.
Toen zich in de eerste maanden van 1888 ten behoeve
van de hooger bedoelde opnemingen in de residentiën
Japara , Hagelen en Pasoeroean (zie noot h hiervóór) behoefte
deel gevoelen aan tijdelijke versterking van het ingenieurspersoneel , werd daarin voorzien door 2 ingenieurs op
wachtgeld in activiteit te herstellen, door 3 civiele
ingenieurs, die reeds bij den waterstaat of bij den spoor
wegbouw op Sumatra als opzichters in dienst waren , tot
adspirant-ingenieur a la suite te benoemen, en door 1
nog niet aan 's lands dienst verbonden civiel-ingenieur in
dienst te stellen.
De openvallende plaatsen van opzichters konden in 1888
aanvankelijk worden aangevuld door benoeming als zoodanig van candidaten die aan de vroegere eisenen van
benoembaarheid badden voldaan. Toen in Maart 1888 in
Indië het eerste opzichters examen overeenkomstig de nieuwe
voorwaarden (Indisch Staatsblad i887 n°. 18.">) gehouden
werd , bfl len zich geen candidaten aan , die konden aantoonen de vereisehte practische vorming te bezitten. Voor
de geregelde aanvulling van bet korps gedurende den
verderen loop van het jaar werd dientengevolge in April
') Hij de onder dagteekening van 16 November 1888 voor den
chef der irrigatie-afdeeling vastgestelde instructie is er op gerekend
dat hem en bet hein toegevoegd personeel ook kan worden opgedragen de uitvoering, buiten tussclienkoinst van het overig waterstaatspersoneel, van hevloeiingsweiken van bescheiden omvang,
wanneer zich, binnen den kring waar de irrigatie-afdeeling werkt,
daaraan de behoefte voordoet. Het tot stand brengen van dergelijke
kleine irrigatiewerken in de verschillende gewesten werd in 't laatst
van 1888 bij de Indische Kegeeriug aanbevolen naar aanleiding van
een advies van de hier te lande gevestigde Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Over 't algemeen zullen echter ook werken
van geringeu omvang niet wel te ondernemen zijn zonder voorafgaande technische opneming, en daartoe zal, buiten de gewesten
«raat de irrigatie-afdeeling werkt, liet gewone waterstaatspersoneel
in den regel niet kunnen worden aangewezen dan ten koste van
de overige werken.
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Landmeters.
Niettegenstaande in 1888, in opvolging van
Indisch Staatsblad 1866 n°. 8 1 , op elke van de drie hoofd
plaatsen van Java weder tweemalen (in Januari en Juli)
de gelegenheid werd opengesteld tot het verkrijgen van
het diploma van geëxamineerd er. beëedigd land meter,
meldde zich geen enkele candidaat aan (ia de jaren 1885
t,m 1887 in 't geheel slechts 2). De oorzaak dat van de
gelegenheid tot liet afleggen van bedoeld landmetersexamen,
hetwelk onder anderen den toegang opent tot de betrekking
van gouvernementslandmeter, zoo weinig gebruik wordt
g e m a a k t , is hierin gelegen dat in de laatste jaren bedoelde
betrekking, op de plaatsen waar de meeste verdiensten te
behalen zijn, wordt waargenomen door ambtenaren van
het kadaster. Voortaan zal nu het examen slechts worden
uitgeschreven wanneer zich candidaten aangemeld hebben ,
terwijl verder de bemoeienis daarmede van het departement
der burgerlijke openbare werken is overgebracht bij dat
van binnenlandsch bestuur (zie het Koninklijk besluit van
3 September 1888 n°. 13 in Indisch Staatsblad n°. 1 7 5 ,
zoomede het ter uitvoering daarvan door den Gouverneur-

Generaal vastgestelde voorschrift dd. 12 Februari 1880 iu

Indisch Staatsblad n1'. 40).

liet getal mot de functiön van laudmeter belaste waterstaatsambtenaren bedroeg in 1888 18, tegen 15 in het

voorafgegane jaar.
Uitvoering van werken, lien overzicht van de wijze waarop
gedurende de laatste vijf jaren uitvoering is gegeven aan —
dan wel afgeweken werd van — de werkplannen , waarop
de begroetingen voor de openbare werken waren gegrond ,
vindt men in liet volgende staatje.

Jaren.

1888 de uitzending van (i pructisch gevormde oplichters
uit Nederland aangevraagd , welke allen nog vóót liet
einde des jaar.s in ïndie aankwamen en geplaatst weiden.
In het najaar van 1888 werden vervolgens, voor de behoefte van 1889, nog ter beschikking van den GouverneurGeneraal gesteld 3 ingenieurs en 11 opzichters, onder welkn
laatsten één die het diploma van civiel ingenieur bezat.
Allen kwamen achtereenvolgens in 't laatst van 1888 en in
't begin van 188!) in Indiü a a n , en de meesten hadden
op 30 April jl. reeds eenc definitieve plaatsing gekregen,
terwijl de overigen, onder genot van eene toelage, tijdelijk
waren werkzaam gesteld. ') Ter deelneming aan de in
Indiein September 1888 en Maart, 188'J ') gehouden examens
voor opzichter meldden zich in 't geheel 22 candidaten aan ,
doch slechts 10 konden tot hot examen worden toegelaten,
daar de 12 anderen de vereischte practische vorming misten.
Van de 10 candidaten die aan het examen deelnamen slaag
den er 6.
In de voorwaarden van uitzending van technisch perso
neel van den waterstaat en 's lands burgerlijke openbare
werken werd bij Koninklijk besluit dd. 20 October 1888 n°.
28 (Indisch Staatsblad n°. 206) deze wijziging g e b r a c h t , dat
de gratificatie voor uitrusting voor adspirant-ingenieurs ver
minderd werd van f 3000 tot f 1500 en voor architecten
van f 1000 tot f 700.
Als tijdelijke opzichters (werkbazen) waren in 1888 238
personen in dienst, tegen 220 in 1887.

[Nederl. (Oost-) Indié.)
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1884

621

325

348

138

44

1885

335

232

297

85

22

1886

449

413

256

50

20

1887

415

352

364

86

42

1888

479

468

218

103

37

II) Hieronder niet begrepen de vernieuwingen aan koffie-inkooppakhuizen, inlandsche scholen en bevloeiingswerken , alsmede de wer
ken tot herstel van schade veroorzaakt door rampen van hooger
hnnd, waarvoor bij het werkplan globale posten zijn uitgetrokken.
In den aanvang van 1889 is onder de aandacht der be
trokken autoriteiten gebracht het verlangen van de Re
geering dat er naar gestreefd worde 1°. om op de werk
plannen geeue andere werken te brengen dan die terstond
noodig zijn, en 2° om de uitvoering van onderhanden zijnde
werken geen vertraging te doen ondervinden.
Hoeveel gedurende 1888 en de twee voorafgegane jaren
voor de uitvoering van het voor elk dier jaren aangeno
men werkplan bij de begrooting, voor zooveel betreft de
in Indië te doene uitgaven , was toegestaan , en hoeveel
in elk dier jaren in 't geheel is verwerkt geworden, kan
blijken uit het volgende overzicht.
1886.

OMSCHRIJVING DER WERKEN.

1888.

Toege
Ver
Ver
Toege
Ver
Toege
stane
werkte
werkte
werkte
stane
stane
sommen. sommen. sommen. somnicn.u) sommen. sommen.

gebouwen onder burgerlijk beheer . . .
Voor vernieuw!ngen 7 bevloeiingswerken
en nieuwe werken
ken: ( bruggen , wegen en andere waterstaatswe ken.
Te zamen
Voor gewoon
onderhoud
en herstelling:

1887

t gebouwen onder burgerlijk beboet
< bevloeiingswerken
( bruggen, wegen en andere waterstaatswerken.
Tc zamen

'')
f 792 60 f 899 000 f 810 234 f 843 500 f 1 425 945
233 789 342 000 330 503 414 000 347 622
8.'il 000 847 250 980 000 937 868 1319 000 1 199 G62

f 1 1 4 3 000
422 000

f2 396 000 f1873 646 f2221000 f2 078 605 f2 576 500 f2973 229
781 968 963 000 874 227 934 000 950 310
73 697 106 200 132 844 134 500 119 191
1 490 000 1 444 986 1 034 800 1 549 366 1 638 500 1 034 083
764 000
77 000

f2337 000 f2 300 651 f 2 704 000 f 2 556 437f 2

707 000

f2 703 584

o) Verbeterde cijfers.
b) Dat zooveel meer verwerkt is geworden dan bij de begrooting was toegestaan, vindt zijne verklaring hierin dat verschillende geen
') Ten deele iu verband met het voornemen niu van de voor den
dienst der burgerlijke openbare werken bestemde technici op ruimere
schaal dan tot dusver tijdelijk party te trekken ten behoeve van
den spoorwegbouw (zie hooger noot f), ten deele ook voor de ge
raamde behoefte van 1890, is door de Indische Regeering de uit
zending aangevraagd van nog eenige ingenieurs en opzichters. Dien
tengevolge zun in de jongste vier maanden (Juni/September) hier
te lande 7 ingenieurs voor den Indischen dienst verkregen, terwijl
de uitzending van de noodige opzichters (waartoe in September 1889
hier te lande een examen is gehouden) nog voorbereid wordt. Van
de bedoelde 7 ingenieurs zjjn er 6 reeds naar Indie vertrokken. In

middels is in Indië het ingenieurskorps nog aangevuld met 2 voor
eigen rekening derwaarts vertrokken civiel-ingenieurs en met 1 die
in 1888 als opzichter was uitgezonden.
J
) Ingevolge het in 't vorig verslag (blz. 137) vermelde Indisch
besluit dd. 29 Januari 1888 n". ■ r moest het opzichtersexainen , en
ook dat voor den rang van architect, op de drie hoofdplaatsen van
Java telkens tweemalen 's jaars worden gehouden, en wel in Maart
en September. Sedert is echter bepaald (Indisch besluit dd. 11 Maart
1889 n°. 25) dat de gelegenheid tot het afleggen van bedoelde examens
voortaan alleen in de eerste vier maanden van het jaar wordt open
gesteld.
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1880.
OMSCHRIJVING DKU WEKKEN.

Toege
stane
SDIIIIIH

Ver
werkte
.■.(iiniiii-ii.

Toege
stane
sommen.

1888.

Toege
Ver
Ver
stane
werkte
werkte
sommen. sommen. souimcn.

11 907 00011 574 571f1802 000 11 6H4 46111 777 500 f2 376 255
49!) 000 307 481 448 200 463 347 548 500 406 813
2 327 000 2 292 186 2 Ü14 800 2 487 234 2 957 500 2 833 745

Voor de tweo voor- ( gebouwen onder burgerlijk beheer . . . .
melde categorieën < bevloeiingswerken
te zamen:
( bruggen, wegen en andere waterstaatswerkcn

f 4 733 000 f4174 297 (4915000 f4035 042 f 5 283 500f 5 6V6 813

Totaal
Afzonderlijk ge
noemde nieuwe
werken:

II.

1887.

C92 000
398 500
398 000

waterwerken in Demak
werken ten behoeve van de vaarwaters in straat Madura
havenwerken bij Batavia
Tc zamen

C83 330
287 281
33Ü 3Ü7

792 500
175 000

780 736 791 000 688 G43
159 773 <) 505 400/) 510 064

. . . f1488 000 f1300 983 f 907 500 f 940 509 f1290 400 i l 199 307

Totaal-generaal.

f G 221 500f5 481280 1'5 892 500 f5 575 551 f 6 579 900 f 6 870 120

uitstel gedoogcnde werken moesten worden uitgevoerd, waarop bij het werkplan niet was gerekend, terwijl bovendien andere werken,
welke men gerekend had nog in 1887 te kunnen voltooien, door onvoorziene omstandigheden eerst in den loop vau 1888 konden worden
beëindigd.
c) Namelijk f 102 000 voor het Westgat en f 403 400 voor het Oostgat.
,/)

,

f144414

„

„

f366 250

„

„

Aan het beginsel om de uitvoering van 's l a n l s wer
ken zooveel doenlijk bij aanbesteding te doen geschieden,
■werd streng de hand gehouden. Voor de uitvoering
van 837 werken werden — voor de belangrijke afzonder
lijk , voor de minder belangrijke groepsgewijze — in
1888 aanbestedingen beproefd (zie de halfjaarüjksche o p 
gaven g e d r u k t als bijvoegsels tot de Javasche Courant van
21 September 1888 en 25 Januari 1889). Van die 837
werken werden er 315 aan particulieren gegund. De
kosten van de in uitbesteding frebrachte werken waren
gezamenlijk begroot op f 4 629 2 1 2 , die van de gegunde
werken op f 3 058 892 ' ) ; deze laatsten werden toegewe
zen voor i 2 603 293. Van de bedoelde 315 werken wer
den er door Europeanen aangenomen 98 voor een geza
menlijk bedrag van f 1 933 352 , door Chineezen 199 , te
zamen voor f 570 4 2 4 , en door inlanders 1 8 , te zamen
voor f 99 517. In de residentiëu Batavia, Samarang en
Soerabaija bevonden zich 112 van de gegunde w e r k e n ,
die werden aangenomen voor f 1 615 2 9 0 ; de overige 203
werken , te zamen aangenomen voor f 988 0 0 3 , waren
verdeeld over de gewesten B a n t a m , K r a w a n g , Preanger
Regentschappen, Ta g a l , Pekalongan, J a p a r a , Bern b a n g ,
J3anjoemas, Bagelen, Kadoe, Djokjokarta, Madioen, Pasoeroean , Probolinggo , Bezoeki, Sumatra's Westkust en
Weaterafdeeling van Borneo. De drie belangrijkste der
gegunde werken, zijnde de werken aan de Porrong-rivier
(het eerste gedeelte der werken ten behoeve van het be
houd van het vaarwater ten oosten van Soerabaija, het
zoogenaamde Oostgat van Soerabaija), de afsluiting van de
Samarangsche rivier nabij hetdévers dr van bet bandjirkanaal
te Samarang , <-n her maken van een gedeelte der ontworpen
Karangtengab-leiding nis aftapping uit de r>ingomertoleiding in Banjoemas, werden aangenomen door Europea
nen voor f 900 000, f 240500 en f 138 887. '-)
Behalve het uitvoeren van werken werd ook het leveren
van materialen in het openbaar aanbesteed. In het geheel
werden 23 aanbestedingen voor dergelijke leveringen g e 
houden, waarvan 21 slaagden. Hiervan werden aannemers
in 15 gevallen Europeanen en in 6 gevallen Chineezen.
Over slechte opkomst van koelies viel niet te klagen,
en de loonen bleven op gelijke hoogte als in 1887. Bij de
uitvoering van verscheidene werken werd partij getrokken
') Onder de geraamde kosten zijn ook begrepen de waarde der
uit 's lands voorraad te verstrekken materialen en de voor onteige
ning uitgetrokken sommen. Deze bedragen zijn ook gedeeltelijk bij
de bier opgegeven aanneiuingssonniien bijgeteld.
-) De kosten cener uitvoering in dagliuur waren begroot op
respectievelijk f 1080 885, f 275 021 en f 162 788; dit laatste bedrag
was ook als maximum der ainnemingsoiu aangenomen, terwijl voor
de beide eerstbedoclde werken de niaxiimmi aanuemingsom was be
paald op respectievelijk f 919 115 en f 242 210.
Handelingen da- Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

van veroordeelden tot dwangarbeid (verg. blz. 70 hiervóór).
De aanschaffing van de voor de werken benoodigde mate
rialen van inlandsehen oorsprong g i n g niet met moeilijk
heden gepaard. In de behoefte aan djatihout werd door
gaans door aankoop bij particulieren, slechts in enkele
gevallen djor eigen aankap voorzien.
II.

BIJZONDERHEDEN NOPENS SOMMIGE \YEBK3N.

Gebouwen. De voor het oprichten en vernieuwen en voor
het onderhouden en herstellen van gebouwen gedane uit
gaven kunnen blijken uit bet hiervóór opgenomen d r i e 
j a r i g overzicht.
Vau de ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, die
aanspraak hebben op huisvesting van landswege, waren
in 1888 153 Europeesche en 257 inlandscbe (tegen respec
tievelijk 168 en 256 in 1887) niet in het genot van ecne
landswoning. Schadeloosstelling TOOT huishuur werd name
lijk in 1.-88 uitbetaald aan 1 resident, 24 assistent-resi
denten , 128 controleurs, 13 regenten en 244 districtsiioofden.
Gedurende het afgeloopen jaar werd in de voor enkele
gebouwen bestaande normaal-ontwerpen geen verandering
gebracht. Een normaal out werp voor uistrictsï.oofds-woningen
was in behandeling. In Januari 1889 werd een nieuw normaalplan vuor schoollokalen ten dienste van Europeanen
vastgesteld (verg. blz. 111 hiervóór).
Wegen. Over het algemeen gaf de toestand der wegen
redeu tot tevredenheid.
In 1888 werd vuor het maken vau uieuwe wegen uit
gegeven f 22 5 4 3 , en voor verbetering van bestaan.:e wegen
f Ï58 134 , alzoo te zamen f 180 6 7 7 , tegen f 55 553 en
f 170 528 of te zamen f 226 081 in 1887.
i l e t het aanleggen van den in 't vorig verslag bedoelden
weg in de afdeeling Tjiringin (Bantam), bestemd om de
districtshoofdplaats Menes in die afdeeling met de afdeeling
Pandeglang en daardoor met het overig deel van het g e 
west in verbinding te brengen, werd in 1888 een aanvang
gemaakt. Bij de voor dat werk met een aannemer gesloten
overeenkomst is bedongen dat de oplevering nog in 1889

moet plaats hebben

In dezelfde afdeeling werd ook begonnen met het maken
(in di.ghuur) \an een weg langs de kust van Laboean naar
Menes, ten einde de dessa Tjiteureup aau de I'eperbaai
(waar velen zich hadden nedergezet die uit de door tijgers
onveilig gemaakte zuidelijker streken van het gewest
waren verhuisd) in gemakkelijker gemeenschap te brengen
met het bestaande wegennet.
In de residentie Batavia werden de opnemingen voor het
verbeteren van den w e g van Bekassi naar ï a u d j o n g Poera
beëindigd. Voor de uitvoering van dat werk, waarmede
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nog in 1888 werd aangevangen, werd f22 534 toegestaan.
In de Preanger Regentschappen warden opnemingen W
richt in bét helang van de verlegging van de wegen van
Paseh naar Karangsaiiibong, van Melambong naar Bloeboer Linibangan en van Manondjaija naar Parigi. De m g
■van Wnroengkaloe over Bodjonglama naar de halte Rantja
Ekek werd verbreed, welk werk nog vóór het einde des
jaars gereed kwam.
Voor het maken van een weg van LJodjonegoro (residentie
Rembang) naar het spoorwegstation Ngandjoek (Kediri)
werden de noodige opnemingen gedaan.
Aan de wegen ter hoofdplaats Soerabaija werden ook in
1888 door het opbrengen van eene verharding van steenslag
verbeteringen aangebracht. Tot dat doel werd voor de
wegen gelegen aan de oostzijde van de Kalimas eene som
van f 49 970 en voor die aan de westzijde dier rivier f 10 302
beschikbaar gesteld. De in 1887 aangevangen aanleg van
een grintweg van de spoorwcghalte Tarik (Soerabaija) naar
Bakalan kwam gerei 1. Eenige gedeelten van den weg van
Soerabaija naar Grissee werden hersteld en opgehoogd.
Voor het laatste werd f 25 556 toegestaan. Kerst tegen
het eind van het jaar kou daarmede worden begonnen.
In de residentie Pasoeroean werden voor het verbeteren
van den weg van Blitar naar Malang, voornamelijk van
de gedeelten door de ravijnen der .Metro en Lawar, opne
mingen verricht Ook werden de in het district Tengger
gelegen wegen vnn Pfesrepen over Poespa naar Tomri,
van Poerwodadi over Gerbo en Bodo neer Ngadiredjo, van
Klangrong naar Ngembal, van KrontonaarÜcmboelanen
van Tosari Laar .Mororedjo opgenomen, ten einde daaraan
de noodige verbeteringen te kunnen aanbrengen.
Voortgezet werden de opnemingen voor bet verbeteren
van den weg van Randoeagoeng uaar Djatiroto (Probolinggo).
De in 1886 bevolen herstellingen aan eenige gedeelten
van den weg van Patjitan naar Ponorogo (Aladioen) wer
den in 1838 beëindigd. In het laatst van 1888 waren
wederom >enige herstellingen noodzakelijk, ornaat zware
bandjirs den weg beschadigd hadden. Daartoe werd eene
som van f 24 960 beschikbaar gesteld.
De richting van den transport weg van Ba'uljarnegara
naar Kalibening (residentie Baujoemas) werd gewijzigd.
Voor de uitvoering van dat werk mocht over f 18 660
worden beschikt.
In de Pa laugsche Bovenlanden (Sumatra's Westkust)
werd met den aanleg van de wegen tusscheu Fort de Koek
en Sipisang en tusscheu Loeboe Soelasi en Alahan Paudjang, en met het verleggen van den weg van Bondjol
naar Loeboe Sikapii g voortgegaan. Aan den weg Kotta
Baroe-Aijerhadji (residentie Padangsche Benedenlanden)
werd ook in 1888 gewerkt, terwijl in de residentie Tapanoli een gedeelte van den transportweg van Padang
Sidempoean naar Fort de Koek en de wegen van Moeara
Sipongi en Kotta Gadang naar Larce werden hersteld.
In Benkoelen werden voor een in 1889 toegestaan werk
(het verbeteren van den weg tusscheu Soekainarindo en
Tan;!jong, zijnde een gedeelte van den militairen weg tus
scheu de hoofdplaats en Kepahiang) de noodige opnemin
gen verricht.
De uitvoering van het plan betreffende de in de Chineesche kamp te Penajoeng (Groot-Atjeh) te maken wegen
moest in 1888 ïog achterwege blijven, omdat uij de be
grooting op dat werk niet was gerekend.
De gesteldheid der wegen in de residentie Sumatra's
Oostkust liet veel te wensclien over. Alleen die op bet
eiland Bengkalis maakten hierop eene gunstige uitzondering.
De in September 18S7 gestaakte werkzaamheden aan den
weg van Pakau Baroe naar Trata Boelue (Boven-Siak)
werden in Mei 1888 hervat.
Te Ternate werd de weg in de Chir.eesclie kamp hersteld.
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Werken in het belang tan den landbouw. De voor dezo
rubriek ontvangen mededeelingen wor len hier overgenomen
uaar de gewone volgorde der gewesten.
De werken aan het Sultans- en Ingaskanaal in de resi
dentie B a n t a m , waarvan in het vorig verslag (blz. 140)
melding is gemaakt, waren op het einde van 1888 nage
noeg voltooid.
Met do in de eerste maanden van 1888 aangevangen
opnemingen ter verbetering van de bevloeiing uit de Sindcpradja-leidin.r in de afdeeling Indramaijoe der residentie
O h e ri bon (verg. vorig verslag blz. 140) werd sedert ge
regeld voortgegaan.
Het werd wenschelijk geacht om aan de opnemingen van
de districten Sragi en Tjomal der residentiön P e k a l o n g a n en T a g a l eenige uitbreiding in oostelijke richting
te geven, en die tot aan de Pekalongan-rivier uit te
strekken. Die werkzaamheden waren in Mei jl zoover ge
vorderd , dat binnenkort een voorloopig ontwerp kon worden
tegemoet gezien voor het maken van een kanaal uit de
Tjomal voor de geregelde bevloeiing van de vlakte die zich
in de beide gewesten oostelijk van genoemde rivier uit
strekt. Ter verbetering van de bevloeiing der tot de resi
dentie T a g a l behoorende gronden ten westen van de
Tjomal-rivier zullen, in aansluiting aan het reeds onder
handen genomen werk in de rivier Waloeh '), nog andere
werken moeten worden uitgevoerd. Daarvoor zal echter het
irrigatie-gebied van de Waloeh eerst nog nauwkeurig
moeten worden opgenomen, hetgeen geschieden zou zoodra
het daarvoor noodige personeel zou kunnen worden aan
gewezen. In het district Tandjong (afdeeling Brebes van
lastsrgbuielde residentie) verkeerde de bevolking, ten
gevolge van herhaalde overstroomingen en het wegslaan
van de inlandsche dammen, die voor de bevloeiingnoodig
waren, in zeer ongunstige omstandigheden. Uit dien hoofde
werd, zoodra zulks eenigszins mogelijk was, personeel
aangewezen om een nauwkeurig onderzoek naar den be
staanden toestand en naar de middelen tot verbetering
daarvan in te stellen. Dat onderzoek, met kracht aange
vangen , gaf al spoedig aanleiding tot de uitvoering van
eenige werken, waardoor de overstroomingen door de
Babakan-rivier voor het vervolg voorkomen zullen worden.
Het onderzoek naar de andere oorzaken der overstroo
mingen , en naar de middelen die zullen moeten worden
toegepast om aan genoemd district eene geregelde be
vloeiing te verzekeren , wordt intusschen voortgezet.
Met de uitvoering van de 3de en 4de sectie van de water
werken in de afdeeling Demak (residentie Samarang) werd
geregeld voortgegaan , en met de noodzakelijk gebleken
nadere opnemingen voor die der 5de sectie een aanvang
gemaakt. Het Serang-kanaal kwam nagenoeg gereed; de
laatste twee sciiutsluizen daarin werden voltooid. Met het
maken van de uit dit hooflkanaal gevoede secundaire en
tertiaire leidingen werd voortgegaan. Deze werken kunnen
in 1889 beëindigd worden. Ook werden in het afgeloopen
jaar vele afvoersloten gegraven. In de 4de sectie werd
liet kanaal , dat de verlenging vormt van het bij Glapan
uit de Toentang afgeleide oosterkanaal, nagenoeg voltooid.
Ook werden de daarbij behoorende secondaire eu tertiaire
leidingen gegraven en d9 verschillende kunstwerkjes ge
bouwd. Zooveel mogelijk wordt er naar gestreefd, — en
daartoe zijn bij Indisch insluit dd. 29 November 1888
n°. 19 de n-jodige regelingen getroffen, — om het maken
tan de kl.-iuere leidingen (die van den 21en en Oden rang)
gelijken tred te doen houden met het aanleggen van de
hoofdkanalen.
Het in 't vorig verslag (blz. 140) besproken onderzoek
ter verbetering van de waterverdeeling tUSScben de Serangen de Joana-rivier, en ter voorkoming van dijkbreuken
en overstroomingen in de residentie J a p a r a vorderde naar
wensen, zoodat het zicb laat aanzien dat reeds in den
loop van 1889 een gedeelte der voorstellen tot afdoende
bedijking van den rechter Serang-oever zal kunnen worden

Briujijm en duikers. Voor den bouw van nieuwe en de
vernieuwing van bestaande bruggen en duikers werd in voorgebracht.
1888 f 583 40» uitgegeven (in 1887 f 490 876).
De werken tot bevloeiing uit de kali Kening in de
Van de 458 bruggen en duikers, waaraan in 1888 ver residentie Re m b n n g werden dooreen aannemer uitgevoerd,
nieuwingen moesten worden aangebracht (hieronder begre ' wien in December 1887 het maken van het hoofdkanaal en
pen de 47 werken van dien aard , die blijkens het vorig
verslag bij het eiode van 1887 nog in uitvoering waren)
') Dit werk, waarvoor f 193 325 is toegestaan, bestaat in het
kwamen er 396 gereed. Aan 485 bruggen en duikers wer maken van een permanenten .stuwdam ter vervanging van drie
tijdelijke dammen in de afdeeling Pauialang.
den herstellingen verricht.
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in het voorjaar van 188S liet graven van secundaire kanalen , zoomede het verbeteren der bestaande ra het aanleggen van nieuwe waterafvoerwege:) v u gegund (respectievelijk tegen f 91 000 en f 76 150). In 1888 werd bij de
uitvoering veel tegenspoed ondervonden, hoofdzakelijk bet
gevolg van buitengewone en niet verwnchto weersgestel !beid. Daarom kon de oplevering der werken niet op bet,
vastgestelde tijdstip plaats hebben en zou de gebeele voltooiing eerst in 1889 mogelijk zijn. Intusseben werd,
voor zoover de werken gereed k w a m e n , daarvan door
de inlandscbe l>evolking reeds een nuttig gebruik gemaakt
voor de bevloeiing harer velden.
Ten behoeve van o«n belangrijk gedeelte der residentie
S o e r a b a i j a is onlangs weder liet vrsiagstuk eener verbetering van de bevloeiing der Solo-vallei aan de orde gesteld. In September jL is besloten de verdere voorbereiding
van bet p l a n , waarvoor in 1883 (verg. bet verslag van
dat jaar blz. 12"2) de opnemingen gestaakt werden, weder
te doen opvatten , en wel door een ingenieur 1ste klasse
(rechtstreeks ondergeschikt aan den directeur der burgerlijke
openbare werken), bijgestaan door 2 ingenieurs van lageren
r a n g en 6 opzichters, welk personeel boven de formatie
zal worden gevoerd.
De opneming voor eene goede waterverdeeling uit de
Patcgoean-leiding in de residentie P n s o e r o e a n kwam gereed. Met het opmaken en uitvoeren van de daarop gegronde
ontwerpen werd geregeld voortgegaan. Aan de hoofdleidmg
werden belangrijke verbeteringen aangebracht; terwijl de
streek , die door de eerste aftapping uit die leiding- beheerscbt w o r d t , van een nieuw stelsel vat. bevloeiing en
waterafvoer werd voorzien , dat zeer goed voldeed. Voor
de « r e g e l d e bevloeiing uit de Pategoean-leiding van
622 bouws snwahvelden in het district Panda&n , afdeeling
B a n g i l , en voor het maken van eeuige werken ter verbetering van de bevloeiing uit de rivier Djogonalon, die
met de Pategoean in nauw verband staat, werden ontwerpen ontvangen en goedgekeurd. Deze werken, waarvan
de koeten bij uitvoering in d a g h n u r geraamd waren op
f 1 1 0 2 0 6 , zonden in Mei 1889 worden aanbesteed.
Iu de residentie P r o b o 1 i n g go wer 1 de uitvoering van het
eerste gedielte der werken voor de verbetering van de bevloeiing ra den waterafVoer in het gebie i der Pekalen voortgezet. In het geheel werd daarvoor door den aannemer
ongeveer 317 000 M*. grond verzet, terwijl de inlaat- en
spuisluis op weinig na gereed kwam. Het ontwerp van
het tweede gedeelte dier werken, omvattende het nieuwe
hoofdkanaal met al de daaraan gelegen k u n s t w e r k e n ,
werd ontvangen on goedgekeurd. E":ie voorde uitvoering
daarvan in Maart jl. gehouden openbnre aanbesteding
m i s l u k t e ; evenzoo de herbesteling, die een maand later
werd beproefd. ' 'e aannetningssoin was begroot op f346 584
als maximum. De uitvoering zal nu in eigen beheer geschieden door personeel van den algeuiecnen dienst. Tevens is

door dat personeel het ontwerpen ter hand genomen van het
derde of laatste gedeelte der Pekalen-werkon, omvattende
de secundaire en tertiaire aai:- en afvoe.deiüngen met de
daarbij behoorende kunstwerken.
De opnemingen in bet stroomgebied der Sampeanrivier in de residentie B e z o e k i konden wegens gebrek
aan personeel in 1888 niet geheel beëindigd worden;
die opnemingen worden n o g voortgezet. Een daarop
gegrond ontwerp ter verbetering en uitbreiding van de
bevloeiing der on den linkeroever der Saropean-rivier gelegen gronden uit de zoogenaamde Panaroekan-leiding was
in behandeling.
In de residentie B a n j o e m a s werd voortgegaan met de
uitvoering der werken ter verbetering en ntbreiding van
de bevloeiing uit de Singomerto-leiding. Het maken van
de eerste hoofdaftapping daaruit, namelijk van een gedeelte
der ontworpen Karangtengah-leiding, geschiedt in aann e m i n g ; door deze aftapping, die aan de afdeeling
Bandjarnegara ten goede k o m t , zal aan eene uitgestrektheid van ongeveer 2800 bouws eene geregelde bevloeiing
verzekerd zijn. De opnemingen van het irrigatie-gebied
der Singomerto-leiding en van de daarme !e in verband
staande leidingen zijn afgeloopen; de daarop gegronde
ontwerpen ter verb'tering of uitbreiding der bevloeiing
worden , naarmate zij gereed komen , ter uitvoering voorgebracht. Zoo is in Februari 1889 het maken van eene
hoofdaftapping uit de Karangtengah-leiding in a a n besteding gebracht en in Mei jl. het verbeteren van
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de Singoinerte- en Poetjang-lcidingen , welke werken ,
waarvoor fl'>0 411 en f 62 216 was toegestaan , zijn aangenomen voor f 166 380 en f 62 210 door den/.elfden civielingenieur , aan wien (tegen f 138 887) bet eerstbedoelde
werk was gegund. In hetzelfde gewest werd in den loop
van 1888 nog aangevangen met de opnemingen ter verbetering van do bevloeiing uit de Pekadjangan-leiding in
do districten Baudjar en Tjahjana . alwaar aan de bevolking veel schade werd toegebracht door her:.aaide doorbraken in de onbeteugelde leiding. Die opnemingen worden
in 1889 voortgezet.
De blijkens het vorig verslag in 1888 op ruime schaal
aangevangen opnemingen in het zuidelijk gedeelte der
residentie B a g e l e n werden met, kracht voortgezet.
De opnemingen in de resi lentie K a d o e . ter voortzetting
en voltooiing van het w e r k : »htt verlengen der waterleiding Mangis-Poetjang en Bollong", gingen in 1888,
voornamelijk ten gevolge van ziekte onder liet daarmede
belaste personeel , niet naar wensch vooruit. Daarbij kwam
dat de beschikbare werkkrachten verdeel 1 moesten worden
om ook voor eene dringen 1 noodig geacht') verbetering
aan de zoogenaamde Loro-lei ling in hetz-lfle gewest de
vereischte onderzoekingen te kunnen instellen.
In de jongst verloopen maanden is tussencn het Indisch
Bestuur en de Regeering hier te lande een overleg aangevangen nopens de van gouvernemenUwega te v e r l e n e n
medewerking in het belang der voorbereiding en uitvoering
van een groot bevloeimgswerk in de residentie D j o k j o k a r t a , bestaande in eene afleiding uit de Progo-rivier,
waarvan reeds vroeger (in 1874 en 1882) sprake is geweest,
doch welk plan sedert was 'olijven rusten.
Ter verbetering van de bevloeiing en van den waterafvoer in de afdeeling Magettan der residentie M a d i o e u
is onlangs een onderzoek aangevangen.
Rivier- en waterk «ringttoerhm.
Te B a t a v i a werd
een gedeelte van den kaaimuur langs het Molenvliet vernieuwd , en moest ten behoeve van de prauwvaart aanhoudend in de grachten der benedenst iri gebaggerd worden.
De oevers van de Angkiio en de Mookervaart, alsmede van
een deel van het Goenoeng Saliari-kanaal , waarlangs n o g
geene bekleedingsmuren bestaan , veraschten veel onderhoud. Er werd een aanvang gemaakt met bet opruimen
van de vrij sterke aanslibbing in het Krokot-bandjirkanaal.
Met het aanleggen van kribben in do Tjimanok in de
residentie C h e r i b o n werd voortgegaan.
De verbetering der Serang- en Toentang-dijker, in de
residentie S a m a r a n g werd voortgezet. De nieuwe «'ijk
langs den linker Serang-oever kwam gereed , en de rechterdijk, op het gebied der residentie J a p a r a gelegen , werd
belangrijk verbeterd. De nieuwe rechter Toentang-dijk was
zoover gevorderd , dat de voltooiing daarvan in de eerste
helft van 1889 kon worden tegemoet gezien. Het werk tot
afsluiting van de Samarangsche rivier, in het voorjaar van
1888 aan een aannemer toeg> j we'en voor f 240 5 0 0 , werd
krachtig voortgezet. De inlaatsluis, waardoor het vo.r de stad
bencodigde water wordt binnengelaten , en de daaraan grenzende spuisluis in den bestaanden overlaat kwamen gereed.
Van de in de residentie S o e r a b a i j a onderhanden werken tot behoud rao het vaarwater in Straat M a i u r a , die
in twee hoofddoelen te splitsen zijn, namelijk het verleggen
van den mond der Solo-rivier en de verbetering van den
waterafvoer langs de Porrong, nadert het eerste met rassche
schreden zijne algeheele voltooiing. De geul van den
nieuwen mond strekt zich tot nabil Oedjong Pangka uit.
De voltooide schutsluis in de KaHMiring werd in gebruik
genomen. De werken in de Porrong-rivier, Maar;..ede
beoogd wordt het slib uit het Oostgat te weren en «raardoor overigens de afwatering van een belangrijk de d der
residentie Soerabaija in hooge mate zal bevorderd w o l d e n ,
zijn eerst in 1883 aangevangen, en wel met het ven.reeden van de Porrong-rivier van Porrong tot in zee. Dit
eerste gedeelte der w e r k e n , waarvan de kosten bij uitvoering in d a g b u u r waren begroot op f 1089 835 en de
maximum-aannemingsom was bepaald op f 91!) 115, wordt
door een aannemer uitgevoerd , die het werk beeft aangenomen voor f 900 000. Bij het einde van 1888 was er
ruim f 350 000 aan verwerkt. Het tweede g e l e e l t e , omvattende de werken aan den rechteroever der rivier, van
de s t u w te Lengkong tot Porrong, waarvoor bij uitvoering in dagbuur noodig was geraamd f 1077 4 0 0 , en de
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inaxiniuin-aanueuiingsoiu was bepaald op f 8 3 1 0 0 0 , is in
Mei jl. met goed gevolg uitbesteed. Het werk werd g e g u n d voor f 800 000. Alsnu moeten nog ontwerpen opgemaakt worden voor eenige voorzieningen langs den
linkeroever van laatstgenoemd riviervak , voor het verbouwen van de stuw te L e n g k o n g , het verruimen van de
rivier boven de sluis tot Kedongsoro, en de werken die in
de Suerabaija-rivier en ter hoofd plaats Soerabaija noodig zijn.
Het aangevangen onderzoek naar hetgeen noodig zou
zijn ter tegemoetkoming in de bezwaren , die de prauwvaart
op de Brantas bij lagen waterstand ondervindt, werd niet
ten einde gebracht. Omtrent de dijken van deze rivier
wordt gezcg 1 dat daaraan in Soerabaija een paar voorzieningen weiden aangebracht, en dat overigens de algemeene toestand dier dijken, ook in K e d i i i , verbeterde door
goed onderhoud op ruime schaal onder technisch toezicht.
De in 't vorijr verslag bedoelde nadere onderzoekingen
naar de mogelijkheid om de hoofdplaats S o e r a k a r t a
voor overstroomiug te vrijwaren, werden niet weder o p gevat , omdat daarvoor geen technisch personeel kon aangewezen worden.
De afsnijding in de. Batang-Anei ter S u m a t r a ' s W e s t k u s t , welke blijkens het vorig verslag nog onvoltooid
w a s , werd voortgezet, doch kwam nog niet geheel gereed.
Onder de maatregelen die in A t j e h tegen overstroomingen genomen werden , behoort vernield te worden het maken van eene afleiding uit de Kroeng Lingkar, die hare
voltooiing nadert, terwijl een ontwerp voor een bandjirkanaal, ter ontlasting van de hoofdvestiging zelve, in
studie is.
De afneming van het strand te M e n a d O gaat steeds
voort. De noo.lige opnemingen werden verricht en een
ontwerp tot verdediging van net strand is in behandeling.

liet cylinder-dok bleef in 1888 slechts 46 dagen ongeb r u i k t , terwijl het gedurende 45 dagen in beslag werd
genomen voor het herstellen en schoonmaken van cilinders
van het dok zelf.
De haven werd gedurende 1888 bezocht door 64i particuliere schepen , namelijk door 588 stoom- en 5ö zeilschepen , welke getallen in 1887 bedroeden 505 en 66 of te
zamen 631 bovendien vertoefden er nog 90 andere bodems
(8 meer dan in 1887), namelijk 31 stoomschepen van de
militaire- en 35 stoom- en 5 zeilschepen van de gouvernementsmarine , benevens 7 buitenlandsche oorlogsschepen ,
11 vaartuigen van de opium-recherche en 1 van den dienst
der staatsspoor wegen op Sumatrtt't Westkust. Met de ko
telooze verstrekking van water aan de particuliere schepen
(zie vorig verslag blz. 141) werd in 1888 voortgegaan.
De verstrekte hoeveelheid klom tot 14950 i l 3 , waaronder
ruim 5700 .Ms tot voeding van stoomketels.
De aanvoer van steenkolen te Priok was weder grooter
dan in 1887; bij vermeerJerde van 66 142 tot 70 920 t o n ;
terwijl de met zeilschepen aangevoerde partijen thans 43 130
ton bedroegen (tegen 62 025 ton in 1887), stegen daarentegen de aanvoeren met stoomschepeu van 4117 tot 27 790
ton. De kolen werden hoofdzakelijk aan het oosterboord
gelost.
Aan hetgeen nog tot betere uitrusting van de haven noodig
blijkt, wordt thans de hand gelegd. In Maart j l . is
namelijk besloten o m , nevens de reeds bestaande vier
opslagloodsen, er nog drie te bouwen, waardoor de gelegenheid zal ontstaan om langs de volle lengte van den
baaimuur de geloste goederen onder dak te brengen. De
kosten dezer drie hangars zijn geraamd op f 585 083 (daaronder f 218 078 voor de uit Europa te zenden ijzeren geraamten). Voorts zijn van den diiecteur der burgerlijke
openbare werken voorstellen gevraagd betreffende de nooHatentOtrken.
Ten behoeve van de haven Tandjong dige werken ter betere voorziening in de kolenverstrekPriok en de daarbij behoorende inrichtingen werd in 1888 king. Het ügt namelijk in de bedoeling om langs de
van wege het departement der burgerlijke openbare werken zuider- en oosterboorden der binnenhaven van gouvernebet v.dgende verricht. Gebaggerd werd in vijf verschil- mentswege steigers en loodsen te bouwen e'i het havenlende gedeelten, namelijk in den zuidoostelij ken iioek van personeel met '!e verhuring van opslagruimte, ook in de
de binnenhaven , in de buitenhaven ter verplaatsing van open l u c h t , t j ielasten, zoomede met de aanwijzing van
de oostelijke grens van de vaargeul, in de westergracht, de aanleyplattse.il der schepen die kolen laden en lossen,
op het kruispunt van deze niet de zuidergracht, en in het die dan een zeker kaai- of steigergeld zullen hebben te
vak Pekapoeran-Heemradenplein van het prauwvaartka- betalen. De te maken werken ter verkrijging van eene
naal. Op deze verschillende plaatsen werden respectievelijk betere inrichting voor de kolen voorziening worden geraamd
5 8 5 2 5 , 3 3 5 0 0 , 1 9 600, 2390 en 23700 M3. specie opgehaald. eene uitgaaf te zullen vorderen van f 935 000.
De gezondheidstoestand te Tandjong Priok was in 1888
Verder kwamen op bet haveuemplacenient de volgende
gebouwen gereed: twee blokken gekoppelde woningen in liet begin van het jaar g u n s t i g , doch in het najaar,
voor recherche-ambtenaren, twee blokken woningen voor do r de langdurige kentering en tiet laat invallen van den
inlandsch recherche-personeel en eene woning voor den westmoes8ou , iets minder goed. Ziekten onder het Kuroonderhavenmeester, terwijl nagenoeg voltooid werd de bouw peesch personeel der havenwerken kwamen weinig voor;
van drie nieuwe zoutpakhuizen met bijbehoorende spoor- o ider bet inlandsch personeel heerschte echter, evenals te
baan , brug en steiger, van een eholera-hospitaal en van Batavia, veel koorts ~)
een gebouw voor een desinfectie-oven.
Het eindadvies van den Gouverneur-Generaal omtrent
De proefaanplantingen van schaduwlevende boomen op de in de bei..'e vorige verslagen bedoelde concessie-aanvraag
de haventerreinen kunnen als geslaagd gerekend worden. tot exploitatie van eene reparatiewerf met dokgelegenheid
In de werkplaatsen te Priok werd in 1888 weder druk , te Tandjong Priok is kort vóór bet ter perse gaan van
ook voor andere diensttakken, gewerkt. De werkzaam- dit gedeelte van bet verslag uit IndiC ontvangen. Wanneer
heden bestonden , wat de schepen betreft, hoofdzakelijk in de onderhandelingen met den aanvrager tot een goed einde
eene belangrijke herstelling ann de hopperbarge Bantam, leiden, zal dus weldra te dier zake een wetsontwerp aan
den aanbouw van eene nieuwe stoom barkas, de verbou- de Staten-Generaal aangeboden kunnen worden.
wing van het stoomschip Til/// en den aanmaak van eene
Onder de overige havens op Java verdient In de eerste
nieuwe buitenhuid voor de stoombarkaa LeJUU. Voorts plaats die van Chei'ibon vermelding, waaraan krachtig
werden voor verschillende bruggen en gebouwen op de bui- werd gewerkt en die in 188S eene belangrijke verbetering
tenbezittingen hout- en ijzerwerken in gereedheid gebracht.
De groote baggermoleu , die blijkens bet vorige verslag in aanbouw waren. Van de beide andere nog aan de havenwerken
(blz. 142) in de Brandewijns-baai nabij Padang werd gebruikt, verbleven hopperbargcs Banlam en Preanpr was in 1888 de eerste
keerde van daar terug en deed , na eene herstelling te hebben gedurende; liet geliecle jaar in reparatie, terwijl de tweede dienst
ondergaan , weder dienst te Priok, daarin door een der andere deed als voorraadsehip ter reeds van Pekalongan,
:
) Uit de daaromtrent gebonden aanteekeningea overliet tijdvak van
molens bijgestaan. Twee baggermolens bleven werkeloos
in onderhoud l i g g e n , en één g i n g , evenals in 1887, naar 1 October 1887 t,m 30 September 1888 blijkt dat gedurende die
maanden aan boord van de te Tandjong Priok vertoefd hebPekalongan , terwijl een van Soerabaija terug ontvangen twaalf
bende schepen in 't geheel 30 581 personen hadden verblijf gehouden,
molen eene belangrijke herstelling zal moeten ondergaan. tegen 25 GG3 personen aan boord van de sehepcn ter reede Soerabaija,
Twee stoom barkassen hadden voortdurend druk werk ter en dat van de/.e personen wegens malaria-ziekn n in behandeling
assistentie van de in werking zijnde baggermolens en voor waren gekomen te Tandjong Priok 837 lijders of bijna 2.3 pet. en
de transporten ten behoeve van de werken aan ooster- en te Soerabaija 102 of bijna l.G pet. Van de lijders van Priok werden
er 9G, van die te Soerabaija 118 in ziekcngestichten opgenomen; de
westerboord. Op gelijke wijze waren ook de hopperbarges overigen
werden behandeld aan boord der schepen. Op de ter reede
Tajal en Rembang ') gewoonlijk werkzaam.
liatavia en ter reede Sani.rang gedurende meergemeld tijdvak verl

) Bovendien maaktea beide vaartuigen reizen voor het overbrengen van goederea enz. naar de kustlichten die in straat Banka

toefd hebbende schepen hadden verblijf gehouden respectievelijk 78ft0
en 28 OOG personen, onder wie slechts 3 en 3G gevallen van malaria
waren voorgekomen.
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onderging; voor het uitbrengen van hooiden. De kosten
bleven belangrijk beneden de raming, zoodat thans mach
tiging is verleend om , ten laste van de nog beschikbare
fondsen, aan de landzij Ie van hot haven bassin de noodige
kaaimuren bij te bouwen. Wuiineer nu daarbij komt eene
in het plan liggende nieuwe inrichting voor de recherche,
dan mag verwacht worden dat de toestand van de haven
vnn Ol.eribon aan alle billijke eischen zal beantwoorden.
Aan de haven van Karang-Antoe (Üantam) werden met
bevredigende uitkomst eenige 1 ij lelijke voorzieningen aan
gebracht. Het in 't vorig verslng (blz. 142) besproken
onderzoek naar de mogelijkheid om een palenhoofd in de
baai uit te brengen , heeft aan het licht gebracht dat de
vereischte watenliepte eerst op grooten afstand van de kust
wordt aangetroffen , zoo lat van het maken van een palen
hoofd moest worden afgezien.
In den toestand der havens te Tagal en Pekalongan
kwam gedurende 1888 «een verandering.
Te Bamarang werd een begin gemaakt met de verlenging
der haveiidammen. Deze verlenging zal, wat bet oostelijk
hoofd betreft, over 400, en wat het westelijk hoofd aan
gaat over 250 M. lengte plaats hebben. Op liet eir'ie des
jaars was eene lengte van respectievelijk 140 en 120 M..
op het aanbrengen van de deklaag na , gereed.
1'e Soerabaija werd eene hoeveelheid van 103 000 M3. zand
uit de Kalimas opgebaggerd om de vaargeul te onderhouden.
Te Pasoeroean kwam in den toestand geen verandering
en deed zich meer eu meer behoefte aan afdoende verbe
tering gevoelen.
Te Probolinggo kon met hanlbaggeren de gemeenschap
voldoen.Ie worden onderhouden.
Te Patjitan, welke plaats slechts door een paar zoutschepen in het jaar wordt bezocht, voldeed het drijvende
hoofd aan de behoefte.
Wat de reede van Padang betreft, valt me ie te de den
dat het, wegene de branding, nog al moeite ko-tto om
de geul in de bank der Pa lang-rivier open te houden.
Het nieuwe hoofd te Telok Betong (residentie Lampongsche Districten) werd in gebruik genomen eu voldoet aan
de verw: cbting.
•
Te Muntok op Banka is een getij-haventje, dat wel ira
onbruikbaar dreigt te worden. Dit zal echter voor de scheep
vaart geen ongerief behoeven Ie geven, wanneer slechts
het bestaande schroefpalenhoofd tot in dieper water ver
lengd wordt, met welk werk in 1889 zou begonnen worden.
Overigens liet hier en daar de toestand der havens te
wenschen over. Te Toboali op Banka is de haven niet
bruikbaar, en te Sumanap op Hadara wordt het binnen
komen van de Maringan-rivier voor de zoutschepen boe
langer zoo moeilijker.
De ontworpen binnenhaven voor Ole'ileb (Aijeh) kwam
nog niet tot stand.
DriMkioatervoorziening. Wiet gedurende het in dit verslag
te behandelen tij ivak is v-rricht in het belang van het
aan den dag brengen rp verschillende plaatsen van goed
drinkwater, kan blijken uit de mededeeliugen die nopens
den dienst der grondpeilingen worden gedaan in hoofd
stuk O , afd. II. van dit verslag.
De volgende werken, met de verstrekking van drinkwater
in verband staande , werden door den dienst der burger
lijke openbare werken tot Stand gebracht of voorbereid.
Te Batavia werd in Gang Djati Baroe eene leiding met
twee hydranten aangelegd, en een ontwerp onderhanden
genomen om van de ruirr.e hoeveelheid water, die de put.
te Tanah-abang oplevert , meer partij te trekken door het
leggen van eene wijdere pijpleiding.
In den aanvang van 188!) lijn de noodige werken aan
besteed om uit de in 't. vorig verslag bedoelde bronnen
nabij de hoofdplaats Cheribon eene. ijzeren buisleidingnaar
de stad aan te leggen en aldaar het water te verdeden
door een buizennet met de noodige hydranten. De door
den aannemer te verrichten werken waren geraamd op
f 59 244 en werden aangenomen voor f 57 4^0. Voor het
werk in zijn geheel, met inbegrip dus ook van de uit
Buropa aangevraagde ijzerwerken, is f 137 547 toegestaan.
In Japara werden in het district Mantoep 3 reservoirs
voor drinkwater gegraven eu 2 bestaande vergroot, terwijl
een ontwerp voor een steenen vergaarbak ten behoeve van
de hoofdplaats Joana in bewerking is.
Handelingen de- Staten-Gsneraal. Pijlagen; 1889-1S90.
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Over de pogingen om de hoofdplaats .Soerabaija te helpen
aan eene door particulieren tot stand te brengen water
voorziening zie men blz. 83 hiervóór.
III. SPOOR- ra TUAUWEGEN EN STOOMWEZBN.

De nieuwe regelingen betreffende den dienst der staats-

■poorwegeu en het toezicht op de spoorwegen en het stuomwezen , zooals die in 't vorig verslag omschreven zijn (blz.
143), voldeden aan de verwachting. Bezwaren werden
daarvan niet ondervonden.
BH Indisch Staatsblad 1889 n°. 7G . ten deele reeds ver
meld op blz. 79 hiervóór , werden eenige nadere wijziginger>
gebracht in de algemeens reglementen voor de spoorweg
diensten , voor den dienst en het vervoer op de secundaire
spoorwegen, en voor den aanleg en de exploitatie \ati de
stoomt ram wegen voor algemeen verkeer in NederlandsenIndiö. Met deze wijzigingen werd vooral beoogd aan de
spoorwegdiensten in de vaststelling van hunne dienstreglementeu vrijheid van handelen te geven , de goedkeuring
der ontwerpen, welke volgens de concessies aan de goed
keuring van den Gouverneur-Gent raal onderworpen zijn ,
op den directeur der burgerlijke openbare werken over te
brengen , en de toegelaten grootste snelheid der stoomtramtreinen van 15 tot 20 kilometers per uur te vergrooten.
Nopens de vraag of aan di Spoorwegen in [udifi, spe
ciaal aan de secundaire spoorwegen , eene grootere mate
van vrijheid kim worden geschonken dan bij de thans
geldende bepalügen mogelijk is (verg. vorig verslag blz.
157), zijn de overwegingen nug niet aigeloopon. Laatstelijk
is ter zake bet advies gevraagd van den Minister van
Waterstaat, Handel en Ny verheid, daar de Indische Re
geering er prijs op stelde, alvorens eene beslissing te
neme:! , met de bier te lande op dit gebied verkregen
ondervinding in kennis te worden gesteld.
Bij de uitbreiding, welk; de tot nog toe in het Kolo
niaal Verslag opgenomen mededeelingeti en statistieken
betreffende de spoorwegen langzamerhand hebben ver
kregen, heeft de Gouverneur-Generaal het wenschelyk
geacht om, behalve het jaarlijkse!) verslag over de dienst
uitoefening op de staatsspoorwegen l), een bijzonder regeeriegsverslag omtrent de spoorweg- en tramwegdieusten,
vergezeld van eene statistiek betreffende de trafiek van
deze diensten , te doei: opmaken en in boekvorm te doen
uitgeven. Daartoe is bet noüdige verordend bij Indisch
besluit van 6 Mei 1889 n°. 18. Hierdoor kunnen t!e mededeelingen , die te dezer plaatse betreffende de spoor- en
tramwegen zijn te doen, b knopter wezen dan vi eger,
en schijnt liet voldoende dat zij slechts een algemeen over
zicht geven van den gang van zaken en van de uitkomsten
Jer exploitatie. Voor uitvoeriger gegeveuu wordt naar de
eerlang te n verwachten bijzondere verslagen verwezen.
A l s :il^rcstneeno
'ee?ii» aanteekening
nnnti» plrAflinn. ga
cru 'hier nog de mededeeling
vooraf il.it op bet einde van 1888 in Kederlandsch-lndiS
in 't gebet in fxphntatie waren 1232 K. M. s p o o r w e g ,
waarvan 8G4 K.M. toebehoorende aan den Staat en 368
K M aan particuliere maatschappijen. /« aarde:/ waren
2fï3 K. M., waarvan 225 K.M. ■) door den Staat en 38 K.M.
do; r particulieren. De gezamenlijke opbrengst der spoor
wegen (staats- en particuliere) bedroeg in 1888 f8 532 465,
tegei f 7 979 331 in 1887. s)
De bij het einde van 1888 in txptoUatiezijnde s t o o m 
t r a m w e g e n voer algemeen verkeer hadden eene lengte
van ruim 200 K. M., waarvan 39 K. M. aan t'w.\ Staat
tuebehooren. In aanleg (door particulieren) waren op gemeld
tijdstip 39 K. M. stoomtramweg. (Met den aanleg der
van de O o s t - J a v a S t o o m t r a m m a a t s c h a p p i j
56
%
K. M. — w e r d e e r s t in F e b r u a r i en Mei j l . b e g o n n e n . )

i) In December 1888 kwam te Batavia van de pers liet Jaarverslag
over 1887 van den dienst der staatsspoorwefien in Xed. rlamlsehIndië. Een exemplaar daarvan is reeds afzonderlijk aan de StatenGeneraal aangeboden.
') Onder deze 225 K. M. is begrepen de gelieele spoorweg ter
Suniatra's Westkust, waarvan echter lijj het einde van 1888 p. m. 86
K.M. nog niet onderhanden waren genomen.
•) Hierbij is op te merken dat in 1887 twee lijnen niet gedurende
het volle jaar in exploitatie waren , daar de staatslijn Djokjokartaïjilatjap eerst op 20 Juli 1887 en dj particuliere spoorweg BataviaIickassi op 31 Maart 1887 voor het publiek verkeer werden open
gesteld.

•
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Spwrwcgcn.

Staatsspoorwegen.
ii. Aanleg en opneming.

In 1888 bopsialde de bouw v u itMlssuiMII msion op
Java zich tot liet geheel afwerken van d e lijn DjokjokartaTjilatjap en den aanleg van de lijn Tjitjulengka- VVarong
Bandreg niet zijtak naar Garoet.
De in 1887 op Sumatra's Westkust begonnen spoorwegbouw werd voortgezet.
Opnemingen voor nieuwe staatsbonen hadlen in 1888
niet plaats.
Hij de wet van 31 December 1888 (Indisch Staatsblad
1889 n°. 8) werd besloten tot bet doortrekken van den
Preanger-spoorweg van Warong Bandreg naar TjUatjap.
Met de werkzaamheden voor de uitvoering van deze 155
K . M . lange lijn kon echter, zooals voorzien w a s , eerst
in Juni 1889 een aanvang worden gemaakt. De kosten
zijn begroot op f 10 736000 en binnen vier jaren denkt
men de lijn te kunnen voltooien.
Spoorweg Djokjokarta-Tjilatjap
De werken, welke blijkens bet «orig verslag (blz 14i) in de eerste helft van
1888 nog onderhanden waren, kwamen in dat jaar gereed,
zoodat de geheele aanleg van de lijn op het einde van

1888 afgelooneu was.
Spoorweg Tj'itjah'ngka-Wurong
Ilaudreg, mi't zijtak naar
Garo-t. De verwachting in liet vorig verslag uitgesproken
dat het spo >r vóór Juli 18S9 het station Garoet zoude
bereiken, werd vervuld, daar reeds op 25 Mei jl. de eerste
werktrein genoemd station bmuenreed. Het verder afwerken van de baan en ile gebouwen werd met spoed voortgezet en op 15 Augustus 188;> werd de lijn Tjitjalengka-

Garoet (50,S1 K. M.) plechtig door den Gouverneur-Generaal

geopen i De kosten van a a n l e g , die begroot waren op
f 4 400 0 0 0 , zullen waarschijnlijk meer dan f 1 millioen
daarneneden blijven.
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heele lijn zullen waarschijnlijk f 550 000 meer kosten dan
de raming bedraagt.
Met het spoorleggen wns men ultimo Juni 1889 gevorderd tot aan de Loeboe Boeaju, op 19' K . M . van het beginpunt op de tijdelijke hoofden in de Brandewijnsbaai.
In verband met de vele en belangrijke overbruggingen in
de Padangsobe Benedenlanden kan worden aangenomen ,
dat het spoorleggen tegen het einde van 1889 zal zijn
gevorderd tot aan de Oelakan-rivier , op ruim 55 K . M .
van het beginpunt gelegen. De afstand van de Oelakan tot
Kaijoetanam bedraagt 4'/i 0 K. M. Er wordt gerekend dat
waarschijnlijk omstreeks 1 Januari 1892de lijn tot Padang
Tan Ijang (ruim 7 5 ' / , K.M. hoofdlijn) zal kunnen worden g e opend, en twee jaar later de geheele lijn tot Moeara Kalaban.
De tijdelijke loshoofden in de Brandewijnsbaai bewezen
uitstekende diensten bij het lossen van de met materialen
voor den spoorweg geladen schepen. Door het maken van
putten in de koraalbank werd de dikte daarvan onderzocht liet bleek dat voor het maken van kaai muren geen
geschikte ondergrond aanwezig i s , zoodat besloten werd,
in plaats daarvan, een steiger op schroefpalen te ontwerpen.
Omtrent de beste wijze waarop de exploitatie van spoorweg en kolenveld zal zijn in te richten , zijn reeds overwegingen aanhangig. : ) Intusschen is de Indische Regeering uitgenoodigd om alvast ontwerpen te doen opmaken
voor de inrichtingen die aan de Brandewijnsbaai zullen
zijn te maken om de kolen uit de wagens in de schepen
te storten , en tevens te doen nagaan op welke wijze het
eindstation Moeara Kalaban met het ontginningspunt van
het kolenveld dient verbonden te worden.
b.

Exploitatie.

Den loden Juni 1888 werl de nieuwe halte Somobito,
gelegen iu de resi lentie Soerabaija tusschen de halten
Peterongan en Tjoeramalang op de Oosterlijnen, voor het
algemeen verkeer opengesteld.
Op den 1 sten Juli daaraanvolgende werd het spoorweggedeelte TjUatjap-Tjilatjapbaven voor het goederenverkeer
geopend, zooclat de lengte der lijn Djokjokarta-Tjilatjap
met 2 4 ï 0 K. M. werd vermeerderd en de geheele lengte
daarvan , met inbegrip van den zijtak Koctoardjo-Poerworedjo, 187 585 K.M. bedraagt.
Hij Indisch besluit dd. 3 April 1889 n°. 3 5 , werden de
tarieven eenigszins herzien , met het oog cp bet vervoer
van goe leren over groote afstanden. Deze herziene tarieven
traden met 1 Mei 1889 in werking. Daarbij werd tevens
het verlaagd tarief voor reizigers der 3de klasse over grootere afstanden toegepast.
Bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 157 werden nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent het gebruik van den telegraaf
van den dienst der staatsspoorwegen op Java voor het
overbrengen van bijzondere telegrammen.
In de formatiën van het personeel voor de verschillende
lijnen werden geen wijzigingen gebracht.
Ter baoorJeeling in hoever, zonder nadeel voor de ontvangsten , sommige treinen op de staatsspoorwegen op
Zondag zoulen kunnen worden opgeheven, en daardoor
besparing van exploitatiekosten zou kunnen w o n e n verkregen , is in Mei j l . , bij wijze van proef, bepaald dat op
de Oosterlijnen, te rekenen van 15 Juni 1889 tot nader
order, een 14-tal treinen des Zondags niet sullen loopen.
Over het in 1888 bij de Indische Regeering ter sprake
gebrachte denkbpeld o m , ter bevordering van bet personenvervoer langs de staatsspoorwegen , op sommige daarvoor in aanmerking komende baanvakken zoogenaamde
omnibus- of locaaltreiuen in te leggen (verg. vorig verslag
blz. 146), heeft de C'ouverr.eur-Generaal, blijkens een in
het voorjaar van 1889 ontvangen bericht, zijn oordeel nog
voorbehouden.

Spoorwe; ter Sumatra's
Westkust.
De opkomst van
werkvolk w a s , hoewel niet overal voldoende, niet zoo
ongunstig als door velen verwacht werd.
W a s , blijkens bet vorig verslag (bis. 144), reeds i n d e
eerste maanden van 18S8 de richting vastgesteld van de
eerste twee sectie i der hoofdlijn , nam-lijk van het beginpunt a a i de Brandewijnsbaai •) langs Padang tot Kaijoetanam (5.; 913 K.M.), zoomede van het lijtakje Station Padang»
Pad.-mgrivier (4"° K . M ) , in den verderen loop ven 1888 en
in het begin v.-in 1889 werden ook de richtitiffskaartsn en
leng'eproiielen goedgekeurd van de 3de en 5de sectiën der
on lerhaiiden werken, namelijk van het gedeelte der hoofdlijn vuii Kaijo' tanam over Padang Pandiang naar den oorsprong van de Ombilien-rivier (ruim 38 K M.), zoomede
van de 4de sectie, uitmakende den zijtak P a lang Pan Ijang
— Fort de Koek (l9'/< K.M.). Tot dusver ia derhalve de richt i n g bepaald over eene lengte van p. m. i21V- K.M. Aan
de opmetingtn voor het verdere gedeelte van den spoorweg
(Ombilien — Boluk — Moeara K a l a b a n , eene lengte uitmakende van p. m. 53 K M ) was men begonnen. De
geheele lengte van den spoorweg, met inbegrip van de
beide zijtakken, zal alzoo bedragen p. m. 174V, K.M.,
tegen 109 K.M. volgens het voorontwerp. Deze vermeerdem g van lengte is in hoofdzaak hieraan toe te schrijven dat
tusschen Loeboe Aloeng en Kaijoetanam van de oorspronkelijk ontworpen richting is moeten worden afgeweken, daar
het dal van de Anei veel grooter bezwaren bleek op te
leveren dan men aanvankelijk dacht.
Het aanbrengen van de getande middelspoorstaaf werd
eveneens over eene grootere l e n g t e , dan in het voorontwerp was aang-momen, noodig bevonden. In het geheel
zal p. m. 29 K.M. spoorweg daarvan voorzien moeten worden , namelijk p. m. 20 1 /. K.M. op de hoofllijn voorbij
Kaijoetanam en p. m. 8'/j K.M. op den zijtak Padang
Pandjang — Fort de Koek.
Met de onteigening van de voor den spoorweg nooiige
gronden werden door de hooge eisenen van de eigenaren
moeilijkheden ondervonden. De onteigeningen voor de ge-

namelijk hieraan te danken dat de koffieoogst beter uitviel.
Het volgende staatje bevat een vijfjarig overzicht van
de geldelijke uitkomsten der exploitatie.

') In September jl. is de Gouverneur-Generaal, na verkregen
instemming des Konings, gemachtigd om de Brandewijnsbaai te
verdoopen in Koninginne-baai en om aan de aldaar in aanleg zijnde
haven den naam van Emma-haven te geven.

") Voor een en ander is in Juni jl. concessie gevraagd door de
heercn P. J. v i s HOUTEN en J. L. CLUYSESAEB, wier aanvrage
voorloopig wordt in advies gehouden.

Oosterlijnen (480 K. M.)
De bruto-cntvangsten op deze lijnen waren in 1888 ruim

4.52 pet. grooter dan in 1887. Deze vermeerdering was voor-
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1887.
(verbeterde
opgaveu).

1884.

1885.

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

433»M K.M.
f 3 459 058,54
1 484 465,05*

180»» K.M.
1'.1495 315,54*
1 813 687,41

485<?« K.M.
485<-» K.M.
48547« K.M.
f 3 522 358,93* | f 3 316 840.67
1' 3 460 800,19
1 616 672,90
1 597 838,89*
1 567 900,08

Netto-ontvangst

f 1974 602,88'

f 1681 628,13*

f 1 905 686,03* : f1719 007,77*

Exploitatiekosten in percenten vandebruto-ontvangst
Netto ontvangst in percenten van de bruto-ontvangst

42.92 pet.
67.08 „

Netto-ontvangst in percenten van het aanlegkapitaal

6.61» „

51.88 pet.
48.12 „
5.05S „

Lengte gemiddeld per dag in exploitatie geweest .

188(i.

45.90 pet.
54.10 „

48.17 pet.
51.83 „

1888.

f 1 908 900,11
44.94 pet
55.00 „

5.59 „

5.05

t 7 255,47»
19,87* ;

f 6 832,15
18,72
2,17*

f 7 141,04»
19,51
2,25

,

5.60 „

Bruto- j per baankilometer
ontvang- ( r dagkiloineter
sten: ( B treinkilometer

f 7 970,22
21,77*
2,55''

f 7 270,85
19,92
2,33»

Exploi- i per baankilometer
tatie- < „ dagkilometer
kosten: ( „ treinkilometer

3420,42
9,34*
1,08»

I 772,77*
10,33*
1,21

3 330,07» <
9,12
1,06

3 291,28
9,02
1,04?

3 209.01*
8,76*
1,01

Netto-ont- j per baankilometer
vangst: / r dagkilometer

4 549,80
12,43

• 498,07*
9,58*

3 925,397
10,75*

3 540,87
9,70

3 932,03
10,74»

In 1883 werden vervoerd 10794 reizigers 1ste klasse of
0.49 pc!. , 68 645 reizigers 2de klasse of 3 15 pet. en 2 100 497
reizigers 3de klasse of 96 36 pet., tegen respectievelijk
1 1 6 6 0 , 75 974 en 1614 597 in 1887.
He" vervoer van >agage bedroe»; 1741 ton of 213 ton
(ruim 12 pet.) meer dan in 1887.
In het geheel werden 2 2 6 7 3 5 colli'* bestelgoed vervoerd,
tot een gezamenlijk gewicht van 2035 ton . niet eene opbrengst van f 106 521,10, tegen f 111 694.27 in 1*87.
De vervoerde ijl- en vrachtgoe leren bestonden uit

280 0D0 ton particuliere poeieren en 38 144 ton landigoe leran , terwijl verder 34 746 ion suikerrietstekken voor
particulieren , eo (/.onder betaling) 27 165 ton dienstgoederen vervoerd werden. Het vervoer van ijl- en vrachtgoedeivu bracht in 't geheel op f 2 029 888,52', tegen
f 1831 812,18 5 in 1887.
W e g e n s het vervoer van levende dieren , lijken , rij en
voertuigen werd ontvangen f 17 037,63.
Volgens de voorloopige maandopgaveu in de Javasche

Lengte gemiddeld per dag in exploitatie g e w e e s t .

.

.

Bruto-ontvangsten

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangst.
Netto-ontvangst in percenten van de bruto-ontvangst .
Netto-ontvangst in percenten van het aanlegkapitaal

kosten:

\ " r"5"rïï™*r'

Courant beliepen de bruto-ontvangsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f 1 367 823 , 'tegen f 1 373 7 0 8 ,
volgens diezelfde opgaven , gedurende bet eerste halfjaar
van 1888.
Westerüjiieu

(191 K . M . ) .

De twee gescheiden gedeelten der Westerlijnen , namelijk
de lijn Buitenzorg-Tjitjalengka en de lijn Tandjong PriokBatavia, hadden in 1888 ie zamen (voor elke lijn afzon
derlijk is zulks niet vermeld) eene totale bruto ontvangst
van f 8 s l 835,246 > zijnde ruim 2.84 pet. meer dan in 1887.
Het toenemend reizigersverkeer , ten gevolge van het verlaagd t i\ef voor reizigers in de 3de klasse op de lijn
Buitenzorg-Tjitjalengka, droeg hiertoe bet meest bij
Omtrent de geldelijke uitkomsten der exploitatie over
de laatste vijf jaren vindt men in het volgende overzicht
gelijke gegevens als hierboven voor de Üosterlijnen zijn
vermeld.

1884.

1885.

1886.

1887
(verbeterde
opgaven).

1888.

U I » KM.

1836'» K.M.

19I»M K.M

191036 K . M .

191»15 K.M.

f 792 342 14
425 098,47*

f 705 361.91*
542 435,90

f 915 030.90.
584 034,11

f 857 420,07
565 103,62

f S81 835.21*
545 799,50

i' 306 643.06»

f 222 926,01*

f 331 602.79

f' 292 203.1:.

f 330 035.68*

53.72" pet.
46.27 31 ..

70.87 31 pet.
29.12 09

63 7 8 * pet.
30.21** „

65.91 pet.
34.09 „

61.89* pet.
3S.10* „

.

2.64
f

Exploitatie- j P e r ^ " k i l o m e t e r

2,31

1.21»*

,,

5 610.93
15.33
2,18

f

l.GJ*»

n

4 168.27
11 42
1.74

f

..

4 793.00*
13,13
1,73

1.49
f

1.58»

„

4 488.29*
12.29*
1.00*

f

„

4 010.06»
12,01
1,07

1 014.50
8.23*
1,17

2 954,18*
8,09
1,23»

3 057.19
8.37*
1,10»

2 958.41
8.10*
1.09*

1 S37.05
7.80*
1,03

2 596,37
7,09*

1 214,08*
3,33

1735.81*
4,75*

t 539.88*
4,19

1 759.01*
4 80*

In 1888 werden op de Westerlijnen i n ' t geheel vervoerd :
18 510 reizigers 1ste klasse of 1.24 pet., 82 962 in de 2de
klasse of 5.56 p e t , 1 059 403 in de 3de klasse of 71 pet.
en 331 227 in de 4de klasse of 22.20 pet., tegen respectievelijk 18 386 , 76 640 . 836 732 en 309 207 in 1887.
Het vervoer van bagage bedroeg 8672 ton , waarvan
over de lijn Buitenzorg-Tjitjalengka 370 ton , en over de
lijn Tandjong Priok-Batavia 8302 ton , zijnde voor eerstgenoemde lijn 136 ton en voor laatstgenoemde 281 ton
meer dan in 1887.
In het geheel werden 34 419 colli's bestelgoed vervoerd ,

tot een gezamenlijk gewicht van 367 ton , met eene opbrengst van f 15 516,10, tegen f 15 261,90 in 1887.
De vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden u i t :
51621 ton particuliere goedereu en 25 798 ton landsgoederen, met eene totale opbrengst van f 482 194,07, tegen
f 475 300,62 in 1887 , terwijl verder 4997 ton dienstgoederen zonder betaling vervoerd werden.
Het vervoer van levende dieren , lijken , r i j - en voertuigen bracht f 7914,19 op.
Volgens de voorloopige maandopgaven in de Javasche
Courant beliepen de bruto-ontvangsten gedurende de eerste
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«es iiii.iii Ion van 1839 1457 823, tegen f430 029, volgens
diezelfde opgaven , g l u r e n d e liet eerste halfjaar vau 1888.
IJjii Djokjokurta-Tjilatjap (187 K. M.).
De uitkomsten der exploitatie in 1888, ofschoon niet
zoo ongunstig nU dia over het lijdvak van 20 Juii tot31
December 1887, waren nog weinig- bevredigend. Zoolang
in het gebied van dezen spoorweg geen Europeesche
Ondernemingen nut nijve.rliei 1 gevestigd zijn , kan de bevolking slechts overgerioge middelen beschikken , en bestnan
voor baar geen redenen om zich veelvuldig te verplaateen.
Hat guedereu vervoer U door dezsümstaudighêden ook grootendeels beperkt tot liet vervoer van inlandacbfl producten,
welke ecbter, uitlnofde van ta booge kosten voor liet
tmn-jiort naar Sauiarang en van moeilijken aftcheep tj
Tjilatjap, bezwaarlijk eene markt kunnen vinden. De onlang* plaats gehad hebben ie wederinvoering van eene
geaubiidieerde paketvaart tusschen Batavia en Tjilatjap (zie
blz. 103 hiervóór) /.al hierin wellicht verbetering brengen.
uitkomsten van b t verkeer gedurende
Da Koldeli
1888, toen gemiddeld pT dag in exploitatie is geweest
eene lengte van ruim 18(i074 K.M., waren als volgt:
Bnito-ontvangston
Exploitatiekosten .

f 504 021,20
401 377,47»

slag blz. 155). Bij dien aanleg werd weinig tegenspoed
ondervonden, zoodat het eerste gedeelte Medan-Serdang
(Kampong Besar), lang 20 K.M., in April 1889 reeds voor
het goederenvervoer is opengesteld , terwijl de opening van
de geheele zijlijn (tut Pertmoengan) tegen Februari 1890
wordt tegemoet gezien.
b. Exploitatie.
In 1888 werden geen nieuwe door particulieren aangelegde spoorwegen in exploitatie gebracht. (Alleen werd op
de hoofdlijn van den Deii-spoorweg het laatst onderhanden
gebleven gedeelte Laboean-Belawan, ter lengte van ruim
6 K.M., vo.>r het geregelde verkeer geopend.)
In de voor .vaarden van vervoer kwamen op sommige
der particuliere spoorwegen de volgende wijzigingen.
O p d e l i j n S a m a r a n g - V o r s t en l a n d e n - W i l l e m I
der NederiHudsoh-Indische Spoorwegmaatschappij is sedert 1
Januari 18N8 voor het vervoer va:i goe leren eene tusschenkltisse Ila, met een vrachtprijs van 7'/« cent porton-kilometer,
ingevoerd. Ook in deze klasse wordt bij «olie wager ladingen 5
pot reductie toegestaan. Het goederentarief voor de stations
en halten van den zijtak naar Willem I werd in Mei
1889 ge wijzig 1 door de tariefsprijzcn niet meer volgens den
werkelijke i afstand t e b e r e k e n e n , doch door d a a r v o o r d e n

afstand van Willem I tot Bamarang langs den grooten
weg als grondslag te nomen. Het is te verwacht m dat het
goederenverkeer tusscben genoemde plaatsen daardoor zeer
f 43 243.78*
Netto-ontvangst
zal toenemen. Het artikel suikerrietstekkeu wordt se lert
1 Juni 1888, by elke hoeveelheid, tegen den halven tarie.'sExploitatiekosten in percenten van de bruto-ontprijs der 3 ie klasse ten vervoer aangenomen.
vaugsten
91.4 pet.
Op de lijn Bat av i a - B u i t e n z o r g , mede aan gemelde
Netto-ontvangst in percenten van de bruto-ont—
Spoorwegmaatschappij toebehocrende ' ) . werd aan liet
var.irsteii
M „
loCiialtarief van 1 cent per kilometer voor reizigers 3de
0.3
„
Netto-ontvangst in parcentra van het aanleg-kapitaal.
klasse uitbreiding gegever, terwijl de prijzen der abonnef 2 711.93
i per baankilometer
menten op het gedeelte Meester Cornelis- Batavia verlaagd
7.41
Bnito-ontvangsten : ) ., dagkilometer
werden.
Voor petroleum . die over minstens 150 kilome1.038
( ,. treinkilometer
ters op dei; staatssnoorweg Buitenzorg-Preanger moet worden
2 479,53
i per baankilometer
vervoerd, werd de vrachtprijs tusschen Batavia en Puiten0.775
Exploitatiekosten :
,, dagkilometer
zorg verlaagd. Ook voor verhuisboed Is werd eenige vracht( „ treinkilometer
0,94
verinindering toegestaan.
-., ..
i per baankilometer
232.40
Op de lijn B a t a v i a - B e k a s s i der Bataviasche Oosler0,035
Netto-ontvangt:
{^
daa-kflometar
spoorweg-Maatschappij werden do abonnementen voor personen, tusschen Meester Cornelis en Batavia in de 2de
Bene vergelijking met de uitkomsten der exploitatie over klasse reizen,e, mot V3 verlaagd. Het goederentaiief on1S87 ia hier achterwege gelaten , omdat in dat jaar de derging geen verandering, doch voor Let vervoer van
lijn slechts gedurende ruim vijf maanden in txploitatie is groote hoeveelheden rijst werden verlagingen toegestaan.
geweest. Gedurende dat tijdvak bracht da spoorweg bruto
De Deli-Spoorwegmaatscbappq voerde op hare 1 ij n e n
f 223 3(54,22 op, flat is f 7.321 -oer dagkilometer, terwijl in Ü e l i in Mei 1889 een geheel gewijzigd goederende exploitatiekosten beliepen f 234 877,64 of per dagkilo- tarief in. Dit tarief heeft twee klassen voor stukgoederen
meter f 7,70.
en vier klassen voor wagonladingen. De vrachtprijzen zijn
In 18ï8 werden vervoerd: 1259 reizigers 1ste klasse of samengesteld uit een vast recht per ton: vnn f 2 voor stuk0.21 pet., 15 539 reizigers 21e klasse of 2.55 p e t , en goederen , van f 1,50 voor de twee hoogst» en van f Ivoor
592 210 reizigers 3de klawe of 97.24 pet., te zamen dus i'.a twee laagste wngenladings-klassen. Voor het vervoer
609 008 reizigers of gemiddeld per dag 1604, tegen 1578 wordt van f 0,20 tot f 0,063 per ton kilomet :r berekend.
gemiddeld per dag gedurende het tijdvak van 20 Juli t/m
Aan de ontvangen opgaven omtrent de uitkomsten der
31 December 1887.
exploitatie van de verschillende particuliere spoorwegen
Aan bagage werd vervoerd 186 ton, met eene opbrengst wordt voor elke lijn in het"bijzonder het volgende ontvan f 2928.
leend.
.In het geheel werden 19 031 colli's bestelgoed vervoerd,
tot een gezamenlijk gewicht van 117 ton, waarvoor ontLijn Samaramj- Vorsteulandcn- Willem I (205 K.M.).
vangen werd f 7213,22.
De bruto-ontvangsten van dezen spoorweg bedroegen in
De vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden uit 55162
ton particuliere goederen en 8113 ton landsgoe leren, met 1888 f 2 189 749,135, zijnde f 219790,30 (of 9,3 pet)
eene totale opbrengst van f 271041,68, terwijl verder 3788 minder dan in 1887, welke vermindering voornamelijk te
ton suikerrietstekkeu voor particulieren, en (zonder betaling) wijten is aan de lagere opbrengst van het goederenvervoer.
In het volgend overzicht zijn de ontvangst-, uitgaaf7408 ton dienstgoederen vervoerd werden.
Het vervoer van levende dieren, lijken, rij- eu voer- en winstcijfers der laatste vijf jaren vermeld.
tuigen bracht f 1700,71 op.
Volgens de voorloopige maandopgaven in de Javasche
l
Courant beliepen de bruto-ontvaugsten gedurende de eerste
) Onderhandelingen zijn met de Maatschappij geopend over de
zes maanden van 1889 f 198 457, tegen f228 648, volgens overneming voor staatsrekening van de lijn lJatavia-Buitenzorg,
diezelfde opgaven, gedurende het eerste halfjaar van 1888. waaraan nog eenigo andere punten zjjn vastgeknoopt, o. a. be2°. P a r t i c u l i e r e

spoorwegen.

a. Aanleg.
Geen andere particuliere spoorwegen waren in 1888 in
aanleg dan de in April van dat jaar aan de Deli-Spoorwegmaatschappij gecoucessioneerde zijtak in de richting
van Serdang, ter lengte van 38 K.M. (verg. vorig ver-

treffende ccnc veianderde inrichting van den bovenbouw op het
vak Djokjokarta-Soerakarta van bare ljjn Samarang-Vorstcnlanden ,
zoodat dit vak ook door het siualspoor-materieel der staatspnonvegen
zal kunnen bereden worden, en eene uitbreiding vau den werkkring der Maatschappij in Midden-Java (zie lager blz. 155). Reeds
tweemalen (in 1877 en 1881) is van aankoop door den Staat der
lijn Hatavia-Buitenzorg sprake geweest, doch aan de ter zake met
de Maatschappij gesloten contracten heeft de Wetgevende Macht
destijds hare goedkeuring onthouden (verg. het verslag van 1878,
blz. 135, eu dat van 1882, blz. 136).
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1884.

Winst

.

.

.

f

3 144 982,37» 1'
1 110004.10'

1'

2 034 978.21

Exploitatiekosten i» percenten van de bruto-ontvangst.

Bruto-ontvangsten ,

,,

1885.

i

1880.

2 860 580.10 f
1 102 884,07»
1097 702.08

35.3 pet.
«*7
n
10.43 ,.

40.04 pet.
59.30 „

f

f

dagkilometer

8.06

15 492,52
42,44
5.86

i

f

1887.

2 018 414,37
1 120 031.81

f'

2 409 539 4 3 ' '
1 059 137.38

1 191 782.50

1'

1350 402,05

43.03 pet.
M 97 .,

„

7.0

uo'.M.r.o
38.01
5,01

1888.

f

s

„

6.87
f

IK'I i m i'ii
971 299.81 »

ffl) 1 218 449.32

43.90 pet.
50.04
„

12 898.59
35,34
4.80

-i

44.4 pet.
55.6 .,

„

6.18
f

11753,85
32,20
4.48

„

10 681.70
29,19
4,00

5 468,00
14.98
2,00

5 728.49
15,69
2,04

5 549,91
15,21
2.09

5 166.52
14,16
1.97

4 738.05
12,95
1,77

10 024,52
27.40

8 363,07
22,92

7 348.G8
20.13

6 587,33
18.04

5 943.65
16.24

a) Het gedurende 1888 als rentegaranti» van den Staat ontvangen bedrag van I' "05 000 is in Juli jl. door de Maatschappij weder ten volle
terugbetaald, bovendien werd toen uit iJe winst van 1888 aan den Staat nog uitgekeerd f 74 500, in mindering van de reuteloozé schuld, die dientengevolge thans nog bedraagt f 899 364.35.

In 1888 werden vervoerd: 4636 reizigers late klasse of
0,5 pet., 34 774 reizigers 2de klasse of 3,5 pet., en 972 160
reizigers 3de klasse of 96 pet., tegen respectievelijk 4540 ,
32 592 en 908 720 in 1887.
Aan bagage werd vervoerd eene totale hoeveelheid van
566 ton , waarvoor ontvangen werd f 6646,96.
In het geheel werden vervoerd 250 ton bestelgoederen,
mot eene opbrengst van f 34 070,895.
De vervoerde ijl- en vrachtgoeileren bestonden uit 176 614
ton particuliere goederen en 77 762 ton dienstgoederen, of
te zamen 254 376 ton , met eene opbrengst van f 1 550456,70,
tegen f 1743 970,375 (voor 241463 ton) in 1887.
Het vervoer van levende dieren , rij- en voertuigen gaf

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten .
Winst

.

.

.

751 502.05 f
321 490,82'

676 570.13
323 244,41

f

675 511,47
301 522.49

f

027 243.40
322 070,83

f

636 285,70
322 679,00 '

f

430 065,22' f

353 ?:>5.72

f

373 988,98

f

305 166,57

f

313 606,69'

10.9

t per baankilometer .
Bruto-ontvangsten < „ dagkilometer .
treinkilometer.

f

.

Wl,,8t

i per baankilometer
I „ dagkilometer

De bruto-ontvangsten waren in 1888 eeuigszins hooger
dan in het voorafgegane jaar, namelijk f636 285,70 tegen
f 627 243,40 in 1887.
Over de laatste vijf jaren zijn omtrent de uitkomsten
der exploitatie de volgende cijfers mede te deelen.

t

W i n s t in percenten van het aanlegkapitaal

_..

(56 K.M.).

1885.

42.7 pet.
57.3 „

per baankilometer.
„ dagkilometer .
,. treinkilometer.

Lijn Batatia-Buitenzorg

1884.

Exploitatiekosten in percenten van de bruto-ontvangst .
Winst in percenten van de bruto-ontvangst

Exploitatiekosten

eene opbrengst van f 8453.
Volgens de voorloopige maandopgaven in de Javasche
Courant beliepen de bruto ontvangsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f 830 288, tegen f 841 126, volgeus
diezelfde opgaven , gedurende het eerste halfjaar van 1888.

47.7 pet.
52.3 ,,

„

12 957,90
35.50
3.19

1886.

9.5
f

„

1887.

44.0 pet.
55.4 ,.
10

11 065.00
31.95
2.78

f

51.3 p e t
«8.7
„
8.2

11646.75
31,91
2.77

1888.

f

50.7 pet.
49.3 „

„

8.4

11200,78
30,69
2.56

f

„

11362,24
31.04
2,55

5 543.05
15,18
1.36

5 573.18
15.27
1,33

5 198.67
14.24
1,24

5 751,37
15,76
1,32

5 762,13
15,74
1,30

7 414.91
20.32

6 091,82
16.68

0 448,08
17,07

5 449,41
14,93

5 600,11
15,30

In 1888 werden vervoerd: 16 035 reizigers 1ste klasse
of 2,59 pet , 80 844 reizigers 2de klasse of 13,04 pet., en
542114 reizigers 3de klasse of 84,37 pet., tegen respectievelijk 15 069, 79 791 en 474 671 in 1887.
Aan bagage werd vervoerd 242 ton, met eene opbrengst
van f 10 096,74.
In het geheel werden vervoerd 360 ton bestelgoed,
wanrvoor ontvangen werd f 18 532,30.
De vervoerde ijl- en vrachtgoederen bestonden uit 54 935
ton particuliere goederen, 4818 ton goederen voor den
aanlegdienstder staatsspoorwegen en 7510 ton eigen dienstgoederen der Maatschappij , te zamen 67 263 ton , voor
welke hoeveelheid eene opbrengst werd in rekening gebracht van f 280 707,69 , tegen f 273 496,55 (voor 68 357
ton) in 1887.
Wegens vervoer van levende dieren, rij- en voertuigen
werd ontvangen f 7886,48.
Volgens de voorloopige maaniopgaven in de Javasche
Courant beliepen de bruto-ontvangsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f 339 920, tegen f 313 549, volgens
diezelfde opgaven , gedurende het eerste halfjaar van 1888.
Zijn Ba'.ma-Bekassi (27 K.M.).
De bruto-ontvangsten van deze met 31 Maart 1887 voor
het algemeen verkeer opengestelde lijn der Bataviasche
Oosterspoorweg-Maatschappij bedroegen in 1888 f87 639,34,
zijnde gemiddeld per dag f 239,45 , tegen f 198,26 gedurende
Handelingen dar Staten-Osneraal. Bijlagen. 1889-1890,

het tijdvak van 31 Maart t/m 31 December 1887.
Gedurende laatstbedoeld tijdvak van ruim negen maanden en gedurende liet geheele jaar 1888 waren de ontvangsten, de uitgaven en het voor-of nadeelig verschil als volgt:
1887
(van 31 Maart
t'm 31 Dec.).
Bruto-ontvangsten.
Exploitatiekosten .
Verschil

i voordeelig.
( nadeelig .

Exploitatiekosten . . ) in pet. van de
Voordeelig saldo. . \ bruto-ontvangsten

54 727,65 f
54 842,14'

Exploitatiekosten :

per baankilometer ,
.. dagkilometer
.. treinkilometer .

Voordeelig l per baankiloiueter
saldo:
( ., dagkilometer

87 639,34
81 743,82
5 895.52

114,49'
100.2 pet.

Voordeeiig saldo m percenten van het
aanlegkapitaal
Brutoi per baankilometer .
ontvang- i .. dagkilometer .
sten:
' .. treinkilometer .

1888.

93.27 pet.
6.73 „
0.42'

„

2 041,40' 1'
7,39«
0,01'

3 269,14
8,93
0,74

2 045,73'
7,41 ! I
0.61'

3 049,23
8,33
0,69
219,91
0,60
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In 1888 werden in de 1ste klasse vervoerd 594 reizigers
of 0,18 pet., in do 2de klasse 10 299 of 5,0* pet., 60 in
de 3de klasse 303 897 of 94,74 pet., tezamendl»320790
reizigers of gemiddeld per dag 870 , tegen 863 gemiddeld
per dag gedurende liet tijdvak van 31 Maait, t/m 31 December 1887.
Het vervoer van bagage, bedroeg; 60 ton , met eene opbrengst van f 2004,0ó.
In het geheel werden 12 ton bestelgoe leren vervoerd ,
waarvoor ontvangen werd f 300,50.
De vervoerde ijl- en vraehtgoederen bestonden uit 8.">81
ton particuliere goederen , met eene opbrengst van
f 22 693,90.
Het vervoer van levende dieren , rij- on voertuigen wierp
nog f 260,05 af.
Volgens de voorloopige maand opgaven in de .lavnsehe
Courant beliepen de bruto-ontvatigsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f 4 1 5 3 5 , tegen f 4 0 031, volgens diezelfde opgaven, gedurende liet eerste halfjaar
van 1888.
Lij/t 1'agal-Balapoelanu (25 KM.).
De bruto-ontvangsten op deze aan de .lava-Spoorwegmaatschappij luebehoorende lijn bedroegen in 1888 f 39 293 20 ,
zijnde 316 pet. meer dan in 1887 Deze vermeerdering is
het gevolg van toegenomen goederenvervoer. Toch leverde
de exploitatie ook in 1888 nog verlies op, zooals uit onderstaande vergelijking vau de geldelijke uitkomsten van bet
verkeer gedurende de beide jaren na !er blijken kan.

A'erlies.
Exploitatiekosten in
bruto-ontvangsten

.

.

1' 20 881.08*
CO I1C. 11

30 203.20
51 340.12

1' 30 234,12» f

12 040.92

percenten van de

■Verlies in percenten van het aanleg-kapitaal

201
20

pet.
.,

f per baankilouicter. . . .
| ., dagkilometer
. . . .
| ., treinkilomoter. . . .

f 1 195.2*
3.27 5
0,40'

.. i •. .• w per baankilometer. . . .
Exploitatie- '
dagkilometer . . . .
'/"'v«. .
kosten: )) 11 .' J» (*j . »i.;i—.....
( ., treinkilometer.

2 404.61
6.50
0.80 7

Bruto
ontvangs

tot 30 April , doch van 1888 al'met bet kalenderjaar worden
afgesloten , zoodat hot boekjaar 1888 slechts de maanden Mei t/m December omvat) , in de volgende drie tijdvakken splitsen.
Tijdvak
'J'ijdvak
Tijdvak
van Heyt.i
van titan'f
van acht
maanden
maanden
iimanilen
(t Aug. 188(1 (1 Mei 1887 (1 Mei I t t l
t/m 30 April t/m 30 Apnl t/m 31 Dec.
1887).
1888).
1888).

(Semiddcldc lengte per dag in
exploitatie geweest
Uruto-ipntvangsten a)

Exploltatiekoatra
Netto-ontvangst

1C?« K.M.

55»" K.M.
1' 479 470,84 '
225 048,63

f 339 866.19

f MMMt1

f 106 723.82

Exploitatiekosten in percenten
van de hruto-ont vangsten. .
Xctto-ontvaugst in percenten
van de bruto-ontvungst. . .
Netto-ontvangst in percenten
van het aanlegkapitaul . . .

46»* K M .

f 200 453.581 1' WM018,04
00 729,705 253 051.85

pet.
46.85-1

pet.
42.67'J

pet.
47.00'

53 14»

57.32 1

52.93°

(Om/d) 3.4

(12m;d) 8.3

(8 m/d) C.25

f

12 330,74
45 17
4,77

1 12 801.86
34,98
4.31

i'

Exploi-( per baankilometer. .
tatie- ; ., dagkilometer . .
kosten: ( .. treinkilometer. .

5 777.32
21.IC
2.21

5 463.71
14.93
1.84

4 097.34
1672
1.96

-1} per baankilometer. .
vangst:^ " ^ g k i l o m e t e r . . .

1 553.42
24,01

7 33N.I5
20,05

4 600.02
18,81»

B r u t o - /per baankilometer. .
ontvang-! ., dagkilometer.. .
s t e n : ( ., treinkilomoter..

8 700,30
35.53*
4,17

1888.

1887.

Bruto -ontvangsten.
Exploitatiekosten
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130.6

pet.

0.01

„

f I 571.72
4.20 *
1,58»
2 053.50
5.61
0.71

In 1888 werden vervoerd: 1129 reizigers der lste klasse
of 1.2 pet., en 98 268 der 2de klasse of 98.8 pet., tezamen
dus 99 397, tegen 130 808 in 1887.
Het vervoer van bagage bedroeg 8.4 ton, met eene
opbrengst van f 138,31.
In het geheel werden ruim 44 ton bestelgoed vervoerd,
waarvoor ontvangen werd f 379,59.
Het vervoer van ijl- en vraehtgoederen bestond uit 13 692
ton, en bracht f 18 316,11 op tegen f 7030,07 (voor5883
ton) in 1887.
De ontvangst wegens vervoer van levende dieren, rij- en
voertuigen was niet meer dan f 104,50.
Volgens de voorloopige maandopgaven in de Javasche
Courant beliepen de bruto-ontvangsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f 1 7 627, tegen f 15 802, volgens diezelfde opgaven, gedurende het eerste halfjaar
van 1888.
Lijn Belawan — Medan — DeliToewa, met zijtak
Medan — 2'imlani/ Lamjkat (55 K.M.).
Door de opening op 16 Februari 1888 van het gedeelte
Laboean — Belawanwerd de lengte der in exploitatie zijnde
lijn met 6 ' " K.M. vermeerderd en daardoor op 55°" K.M.
gebracht.
De sedert de opening van het eerste gedeelte van dezen
spoorweg (1 Augustus 1886) tot 31 December 1888 verkregen uitkomsten laten zich , in verband met de boekjaren der Maatschappij (welke vroeger liepen van 1 Mei

a) Volgens deze opgaven werd dus van t Augustus 1880 t/m 31
December 1888 bruto ontvangen f 1278 848,47. De in de Javasche Courant
opgenomen maandstaten wijzen echtereen totaal aan van f I 278 574.52* ,
in welk totaal de maanden Augustus t/m December 188G deelden voor
f 02 037.08. het jaar 1887 voor f 460 30I.S5 en het jaar 1888 voor
f 726 235.50*.

In de laatste acbt maanden van 1888 werden vervoerd :
12 475 reizigers lste klasse of 3.29 pet., 32 166 reizigers
2de klasse of 8.49 pet., en 334 220 reizigers 3de klasse of
88.22 pet., te zamen 378 861 reizigers of gemiddeld per
dag 1546, tegen 1120 gemiddeld per dag gedurende de
voorafgegane twaalf maanden, toen trouwens eene mindere
lengte in exploitatie was;
757 ton bagage, met eene opbrengst van f 15 525,96
of f 20,51 per ton, tegen 1031 ton in 1887/88, welke
opbrachten f 19 317,43 of per ton f 18,73';
42 199 ton vrachtgoederen , Wiiarvoor ontvangen werd
f 222 894,18 of f 5,28 per ton , tegen 59 254 ton in 1887/88,
met eene opbrengst van f 282 739,31» of f 4,77 per ton.
Overigens bracht in de laatste acht maanden van 1888
het vervoer van rijtuigen , paarden en vee f 4322,71 op,
tegen f 4535,78 in 1887/88.
Volgens de voorloopige maandopgaven in de Javasche
Courant beliepen de bruto-ontvangsten gedurende de eerste
zes maanden van 1889 f482 035, tegen f 378 790 , volgens
diezelfde opgaven , gedurende het eerste halfjaar van 1888
toen per dag gemiddeld in exploitatie waren 53SM K.M.,
zijnde ruim l1/-. K.M. minder dan in het eerste semester
van 1889.
3°. C o n c e s s i e Lijn Cheribon-Samarang. Voor het tot stand brengen
van eene naamlooze vennootschap, op welke de reeds in
1885 aanvaarde concessie voor deze lijn behoort te worden
overgedragen, was, blijkens het vorig verslag, blz. 156,
laatstelijk uitstel verleend tot 30 Juni 1889. Inmiddels is
door de concessionarissen (de erven N. A. BoTL c. s. en
P F. W. PELS en B. C. Dl Joxu) aanvraag gedaan om
rentegarantie van staatswege over het. voor den aanleg
der lijn noodig geraamde kapitaal van f 15 millioeu Deze
zaak bleef in Indië nog in behandeling, in verband met
het in overweging genomen denkbeeld om algemeene bepalingen op het vorleencn van rentegarantie aan parti-
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culiere spoorwegen in het leven to roepen. ') Naar aan
leiding van bedoelde aanvraag werd voor het oprichten
der vennootschap een nader uitstel verleend , en wel tot 30
J u n i 1890 (Indisch besluit dd. 31 Maart 188» n°. Ü).

Lijn van Djokjokarta
over Magelang naar Willem / .
Voor het aanleggen van deze lijn, met rentegarantie van
staatswege, is in het voorjaar van 1889 concessie a a n g e 
vraagd door de Xederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij.
De spoorweg zou dezelfde spoorwijdte krijgen als de staatsspoorwegen en te Willem I aansluiten op het stations
terrein der Maatschappij. Het verzoek is nog in behande
ling in verband met den voorgenomen aankoop door den
Staat van de lijn Batavia-Buitenzorg en eenige andere
punten, bedoeld in de noot op blz. 152.

I
i
j
i

|

Lijn van Kedong Gedeh (grens tusschcn de residentie n
Batavia en Krawang) naar Cheribon. Aan genoemde Ooster
spoorweg-Maatschappij is bij Indisch besluit dd. 19 Juni
1889 n° 5 voor den tijd van één jaar voorrang verleend
TOOT het verkrijgen van eene concessie om hare bovenbe- i
doelde lijn met nog p. in. 153 K.M. te verlengen , ten be- ■
hoeve van een te maken hoofdspoorweg van Kedong
'.ïedeh over K r a w a n g , Dawoeaii, Kalidjati, Soebang,
Karaugsambong en 1'ahmanang naar Cheribon. Het binnen
vier maanden ua gemeld besluit te storten waarborgkapi
taal (zie art. 2 der bij Indisch Staatsblad 1887 n°. 84 vast
gestelde regelen) is bepaald op f 14 000. Deze storting is
tijdig geschied.
Lijn in 'J'wjal tan Balapoelang uuur Margasari. Bij
Indisch besluit dd. 19 Mei 188» n°. 4 werd de in Januari
1888 (zie vorig verslag blz. 104) aan de Jn va-Spoor w e g maatschappij verleende v e r g u n n i n g , om haren hooger
vermelden spoorweg Tagai-Balapoelang tot Margasari door
te trekken , vervallen verklaard , op grond dat geen begin
met de uitvoering gemaakt en ook geen uitstel gevraagd
was. Het daarvoor gestorte waarborgkapitaal, groot f 10 000,
werd, ingevolge art. 4 der voorwaarden voor bedoelde
vergunning, onder 's lands middelen opgenomen.

') Door liet aan la orde stellen van dSM wijze van staatslnilp
is komen te vervallen liet in de beide vorige verslagen vermelde
denkbeeld om gedurende 060 zeker aantal jaren subsidies te verleenen, overeenkomende met liet bedrag dat liet (loiivernement zon
kunnen rekenen , ten gevolge van nat tot stand komen van Benige
nieuwe spoorweg- of stoomtrainlijn, op de kosten van gonverne
mentsvervoer te zullen besparen.

LNederl. (Oost-) indiö.]
Lijn in het Seraijoe-dal (Banjoemas). Aan do concessio,
parieten voor deze lijn (de heerer R. A. EEKHOUT C. S.,
werd bij Indisch besluit dd. 8 December 1888 n°. 11 voor
het aanvaarden der concessie nogmaals éón jaar uitstel
verleend, alzoo tot 1 Januari 1890, en zulks in verband
met een hunnerzijds gedaan verzoek om rentegarantie (zie
vorig verslag blz. 157), waaromtrent nog niet beslist is.
Onlangs is een nieuw uitstel frevraatrd.

Lijn Batavia-Pesing-Tangerang.
Bij Indisch besluit dd.
12 April 18:49 n°. 21 werd de termijn voor da aanvaarding
der aan den heer R. L. A. WKNNINÜ voor deze lijn ver
leende concessie (zie vorig verslag blz. 157) met negen
maanden verlengd , en daardoor bepaald dat de aanvaar
ding vóór 1 Januari 1890 moet plaats hebben.
Lijn in de residentie Batavia van Bekassi tol Kedong
Gedeh (grens met de residentie Krawang). Bij Indisch besluit
dd. 11 Mei 1889 n°. 9 is aan de Bataviasche OosterspoorwegMaatschappij vergunning verleend om haren reeds tot
Bekassi in exploitatie zijnden spoorweg (zie hooger) door
te trekken tot Kedong Gedeh aan den linkeroever der
Tjitaroem. De aanlegkosten van deze nieuwe lijn , welke
eene lengte heeft van p. m. 30 K.M., zijn geraamd op
f 1 050 000. Bij het aangehaald besluit zijn de concessie
voorwaarden voor den aldus te verleugen spoorweg in haar
geheel op nieuw vastgesteld. De concessie moet aanvaard
zijn vóór of op 11 Mei 1890 door het storten van een
waarborgkapitaal van f 30 000 , en binnen drie jaren na
de aanvaarding moet de lijn tot Kedong Gedeh in exploi
tatie zijn gebracht. Indien echter gerechtelijke outeigening
noodig is , behoeft de spoorweg eerst voltooid te zijn binnen
twee jaren nadat liet gouvernementsbesluit betreffende de
eindaanwijzing der te onteigenen perceelen is openbaar
gemaakt. Bij art. 2 der nieuwe concessie-voorwaarden heeft
do Gouverneur-Generaal zich het recht voorbehouden om ,
indien binnen vijf jaren nadat de spoorweg voltooid en in
exploitatie gebracht is, de Bataviasche Oosterspoorweg
Maatschappij nog geen concessie mocht hebben verkregen
voor eene verdere verlenging van hare lijn in oostelijke
richting (zie lager), te allen tijde te bevelen dat de spoorweg binnen twee jaren tot Krawang op den rechteroever
der Tjitaroem zal moeten zijn doorgetrokken. Op het
tegenwoordig eindpunt Bekassi moet ten behoeve van de
thans geconcessioneerde verlenging de Bekassi-rivier wor
den overbrugd. Aan de spoorwegmaatschappij is eene
tegemoetkoming van f 45 000 toegezegd indien de door
haar te maken b r u g , op de door de Regeering verlangde
wijze, tevens wordt ingericht voor het gewoon verkeer.
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Lijn in aV kuststreek der residentiën Prololinggo en
Bezoekt. Toen , met liet oog op de bij Indisch besluit dd.
2 Juni 1885 n°. 4/e in advies gehouden aanvrage van den
heer J. H. MULLER (zie het verslag van 1885 blz. 133/134),
de kans scheen te bestaan op het verkrijgen van een
spoorweg van Probolinggo over Bezoek i en Panaroekan
naar Sitoebondo (p. in. 100 K.M.), was de Indische Regee
ring van oordeel dat de aan een anderen aanvrager , den
heer N. H. NIEKSTRAS/. , ree Is verleende prioriteit voor een
stoomtram weg tusschcn Probolinggo en Bezoeki (58 K.M.)
bij dit plan moest achterstaan , en stelde zij daarom laatst
genoemde in de gelegenheid alsnog van zijne zijde concessie
voor den bedoelden spoorweg te vragen. Deze voldeed hieraan
ofschoon in beperkte mate (namelijk voor een secundairen spoorweg , aanvankelijk slechts tot Bezoeki), en het
gevolg was dat den heer XIERSTRAS/. bij Indisch b e 
sluit dd. "23 Juni 1886 n°. '2/c uitzicht op zoodanige con
cessie werd gegeven. Sedert zijn door hem de gevorderde
stukkeu tijdig ingezonden, doch bij die inzending werd
het verzoek gedaan (zie vorig verslag blz. 157) om voor
den aanleg der lijn rentewaarborg of andere staatshulp te
erlangen, en anders zich te mogen bepalen tot het aan
leggen van een stoomtram weg, en dan alleen tusschen
Probolinggo en Phaiton (37 K.M.), zooals door hem oor
spronkelijk was beoogd toen hij zich in 1883 voor het
maken van stoomtramverbindingen had aangemeld (eu
waarvoor hij destijds ook prioriteit had verkregen, mits
de lijn niet te Phaiton , maar te Bezoeki zou eindigen).
Daar echter de Indische Regeering ook t h a n s , evenals in
1883, moest wenschen dat een stoomtramweg oostwaarts
van Probolinggo tot Bezoeki zoo doorloopeu , en er geen
voldoende aanleiding bestond om ten behoeve van eene
spoorwegverbinding tusschen beide plaatsen het denkbeeld
van rentewaarborg of subsidie in overweging te nemen ,
werd bij Indisch besluit dd. 4 December 1888 n°. 5 het
tweeledig verzoek van den heer XIERSTRASZ afgewezen ,
oniler mededeeliug dat hij niet meer als eerste aanvra
ger voor eene stoomverbinding tusschen Probolinggo en
Bezoeki werd aangemerkt. Aan den anderen aanvrager,
den heer MULLER , werd alsnu — uiterlijk tot 4 J u n i
1889 (sedert verlengd tot 4 September 1889) — de ge
legenheid geopend om zich op nieuw aan te melden tot
het erlangen van concessie of voorrang van concessie voor
eene spoorwegverbinding als de vroeger door hem ver
langde, namelijk een secundairen spoorweg van Probolinggo
tot Sitoebondo. Kinnen den gestelden termijn zijn door
laatstgenoemden aanvrager een ontwerp en verdere besche'den betreffende een secundairen spoorweg ProbolinggoSitoebondo aangeboden, doch volgens reeds ontvangen
voorloopig bericht zijn de stukken onvoldoende bevonden
en zal de aanvrage vermoedelijk op dien grond worden
afgewezen.
Lijn in het binnenland der residentiën Probolinggo en
Bezoeki. Voor deze lijn, waarvoor in Juni 1888 (zie vorig
verslag blz. 157) aan dan lieer mr. EL B1 JAOOB te Soerabaija voor den tijd van één jaar prioriteit was verleend,
ia tijdig eene CODCeaate-aanvraag ingediend , doch daarbij
is liet verzoek gedaan om reiitegarautie. Bij de afslui-
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ting in Indiö van dit gedeelte.' van liet verslag wad da
aanvraag nog in behandeling.
Lijn in de residentie \Kediri. Uuur de heeren J . J . GKUL
en J. CANTBKS in gebreke zijn gebleven om binnen den
hun dttrtoe gestelden termijn , laatstelijk (zie vorig verslag

bis. 157) verlengd tot (i September 1888, eene aanvraag

om concessie in te zenden , is de hun verleende voorrang
voor een seeundairen spoo. weg van Kediri over Wette
en Bentji: naar Wlingi, met een zijtak van Uentji naar
ülitar, komen te vervallen.
Lijn in het landschap Lanykat (residentie (/oslkust van.
Sumatra). Aangezien door den heer C. J. L. VAN SOHIUD
niet was voldaan aan de bij Indisch besluit d.l. 9 April 1888
n°. 13 gestelde voorwaarden , is de daarbij aan hem verleende
prioriteit voor de concessie tot aanleg en exploitatie van
een spoorweg van Telok Uakoeng over Telok Ara , Stabat
en Poeugei naar Bindjei vervallen.
Lijn in het landscha/j LamjKat van Timlanq Lanykal naar
üelesseh. Bij Indisch besluit dd. 20 Juni 1881) n°. 1 werd
aan de Deli-Spoorwegniaatschappij vergunning verleend
om den zijtak Medan-TimbangLangkat te verlengen tot
aan de kampong Selesseh, gelegen op circa 11 K.M. ten
westen van laatstgenoemde plaats. De voorwaarden van
de oorspronkelijke concessie zijn op deze verlenging van
toepassing. De concessie moet vóór of op 20 December 1889
aanvaard worden door de storting van een waarborgkapitaal van f8000. De kosten der lijn zijn begroot op f 520 000.

trammaatacbappjj, aan welke de hierbedoelde lijnen bebooren, bracht reeds op 15 November 1888 een eerste
gedeelte (ter lengte van 21 K.M.) in exploitatie van den
80 K.M. langen zijtak van Demak over Poerwodadi naar
Wirosari , tot welke uitbreiding haar in .September 1887
vergunning was verleend. De bouw van dien zijtak , waarvan
de koeten begroot zijn op f800 000, werd aangevangen
op 20 Juni lc88. Door de opening op 15 November daar
aanvolgende van de eerste sectie Demak-(Jodong klom de
in exploitatie zijnde lengte tot 132 K.M. Op 15 April 1889
is ook de tweede sectie (iodong - Poerwodadi , 19 K.M.,
voor het publiek verkeer opengesteld , terwijl de rails in
Juni reeds tot Wiroearl gelegd waren , zoodat spoedig de
opening van de derde of iaatste sectie werd tegemoet gezien.
Over de jaren 1887 en 1888 waren de geldelijke! uit
komsten van de exploitatie als volgt:

Gemiddelde lengte per dag ia
geweest

1°. S t a a t s s t o o m t r a m w e g in A t j e h (38 K.M.).
De uitkomst der exploitatie was in 1888 minier on
gunstig dan in 1887, maar leverde toch nog verlies op,
zooals uit de volgende opgaaf blijken kan.

f

70 937.49
90 780.37*

f

8G 3:9.34
95 704.80

Nadeelig verschil

f

19 848,88*

f

9 375.10

Unit o- j por baanliiloiiicli'i'
ontvang»- f ., dagkilometer.
sten: f ., treinkilometer

f

1 987.09
5.44''
1.3(1*

f

2 230.33

Exploitatiekosten :

]>er baankilometer
.. dagkilometer.
,, treinkilometer

2 500,44
0.85
1.04*

6,09*
1.37
2 472.54
0.75»
1.52

| 0 3 ' K.M.

113' K.M.

exploitatie
f 380 293,78 f 415 120.85
j 105 379.14* 160 101,22

XeUo-ontvimgst

f 220 914,03 1' 248 905.03

Kxploitatiekosteii in percenten van de bruto- j
ontvangsten
| 42.81
Xelto-ontvangst in percenten van de brutoontvaugsten
i 57.19
in percenten van bet aan- j
'

0.81«

pCt.

40.03

pet.

„

59.97

„

„

7.10'*

„

Bruto
ruto- ( per baankilomete
ter.
on v a n g - j .. dagkilometer
ter .
ten:
f ,, treinkiloinete

3 740.79
10,20
1,38

3C5I.07
9.98
1,29

Exploitatiekosten :

1 004.00*
4,39
0,59

1 401,40
3,99»
0,51»

2 142.72*
5,87

2 189.G7
5,98*

per baankilometer. .
„ dagkilomer . . .
., treinkilometer. .

X e t t o - ( per baankilometer.
ontvaugst:( M dagkilometer ,

Bruto-ontvangsten
Eiploitatiekosten .

1888.

Bruto-ontvangsten
Exploitatiekosten

Xetto-ontvnngst
legkapitaal

§ 2. Stoomtramwegen. ■)

1S87.

Gedurende 1888 werden op de lijnen der Maatschappij
vervoerd 861 809 reizigers, met eene opbrengst van
f 105 662,00 , tegen 720 043 reizigers , niet eene opbrengst
van f 104 807,27 , in 1887.
Het vervoer van bagage bracht f 2106.85 op, dat van
stukgoederen en wagenladiugen f 238 408,39, en dat van
bestelgoederen f 5124,50, welke sommen over 1887 be
dragen hadden f 2207,35, f 211870,66 en f 4492.
De hoeveelheid langs den tramweg vervoerde bestelgoe
deren klom in 1888 van 8984 tot 10 249 colli's, het ver
voer van stukgoederen van 4021 tot 4705 ton. het aantal
verzonden wagonladingen (k 6000 K.G.) van 8766 tot
13 682, terwijl het vervoer van suikerriet verminderde van
13 189 tot 10 543 ton.
Volgens de voorloopige maandopgaven beliepen de brutoontvangsten gedurende de eerste zes maanden van 1889, toen
gemiddeld per dag in exploitatie waren 139,6 K.M.,
f 185 000, tegen f 158 000, volgens diezelfde opgaven, ge
durende het eerste halfjaar van 1888, toen gemiddeld per
dag 111 K.M. in exploitatie waren.

Nopens het personen- en goederenverkeer zijn ditmaal
geen volledige gegevens ontvangen. Het aandeel van de
Atjehsche bevolking in de opbrengst van het personenen bagageverkeer wordt geschat op 15 pet Daar de voor
de inheemsche bevolking benoodigie goederen , als tabak,
Lijn Batavia - Meester Comelis (12V- K.M.). Deze stoomolie, visch en andere levensmiddelen , bijna uitsluiten 1 bij
kleine hoeveelheden en dus ala bagage vervoerd worden, tramdienat van de i\'e.derlandsch-ludisehe Tramwegmaat
is hare bijdrage tot het vrachtgoederenvervoe.- tot nu toe schappij ontleent hare inkomsten nagenoeg uitsluitend aan
het personenvervoer, dat gedurende het op 30 Juni 1888
niet noemenswaardig.
geëindigde boekjaar 1887/88 opbracht f 231 408 (of 98.44
pet. van de totale bruto-ontvangsten), tegen achtereen2°. P a r t i c u l i e r e a t o o m t r a m w e g e n.
volgeus f 247 919 en f 232 012 in de boekjaren 1885/86
en 1886/87. Bedoelde opbrengst van f 231 408 was verdeeld
als volgt: stationsgelden f162 607, abonnementen f57 029
a. In exploitatie.
en coupons f 11772. Ten gevolge van verlagingen van
Lijn Hamaraiuj-Joana , met zijtakken Koe&M-Maytmp en het tarief voor inlanders, gepaard niet de indieuststelling
Drmak-Godon,/ (132 K.M., waaronder 11.8K..M. steelijnen van afzonderlijke rijtuigen voor deze klasse van passagiers ,
ter hoofdplaats Samarang). De Bamarnng-Joana Stoom- zoogenaamde koelierijtuigen, klom in 1887/88 het aantal
vervoerde personen van 1806 952 tot 2187 720 (deabonnés
zijn hierbij voor 2 ritten daagi in aanmerking genomen).
') In Maart jl. < Indisch BtaataUad 1889 n". 76) is d- toegelaten
Bene vergelijking van de geldelijke uitkomsten 'der
grootste snelheid voor stoomtniiiitreiiirii van 16 op -Jo K.M. per iinr
exploitatie gedurende de booger vermelde drie boekjaren
gebracht (verg. blz. 149 ldrrvóór).
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vindt men la onderstaand overzicht.

van de Nedcrlandsch-lndische .Spoorwcgniaitl.ichappij out
vergunning tot. het maken en exploiteeren van een stoomt r a m w e g , met eene spoorwijdte vau 1.435 M., uitgaande
1880/1887.
1885/ISSi;.
1887/1888.
van haar slation ter hoofdplaats Ojokjokarta in zuidelijke
richting naar Brossot, werd bij Indisch besluit dd 27
Juni 1888 n°. 12 afwijzend bescnikt. Echter verklaarde
f 2 1 9 1 0 8 8 0 f 231828.Hl f 2 3 5 077.49»
Bruto-ontvangsten
134 385.71
157 000.07
IMtM,M' de Indische Kegeering zich bereid eene andere aanvraag
Exploitatiekosten .
voor eene spoorwijdte gelijk aan die der staatsspoorwegen
f 02 102,1!! f 100 442.43 f 105 049.17
Netto-ontvangst
(1.U07 M.) in gunstige overweging te nemen. Door de
Maatschappij is <!anrop nader het verzoek gedaan om van
Exploitatiekosten in percenten
bedoelde beschikking terug te komen, omtrent welk ver
55.3
pet.
5 7 2 pet
i;:i.02 pet.
van de brutn-»ntvaagst■ • •
zoek , in verband met het op nieuw in overweging ge
Netto-ontvangst in percenten
44.7
„
42.8
„
M.M „
nomen denkbeeld tot spoorversmalling op de lijn Samarangvan <le bruto-ontvungst. . •
Vorstenlanden , nog geen be.-lissing is genomen.
Netto-ontvangst in percenten
7 8 ..
82
„
van het ainlcgkapuaal . . .
7.2
,.
Ook w a s , bij de afsluiting in Indië van uit gedeelte van
het
verslag , nog in behandeling eene aanvraag vau J h r .
Bruto- f per bannkiloineter. f 1'J 928.71 f 18 780 21 f 18 805.20
51,47
51,38
54.00
ontvang1- J ., dagktlometer .
B. A. DIHDKTS , betredende een te maken stoomtram weg
0.38»
0,38"
0.42'
sten: ( ., treinkiloineter.
in de residentiën Paaoeroean en Soerabaija , en wel van
10 402.27
10 750.80
12 500.5U
Exploi- ! per bannkilometer.
Kalianjar over Bangil, Pnndakan en Gempol naar Mo Ijosari.
28.42
29.45-i
34.41
tatie- j .. dagkilometer .
Befl verzoek van den heer P. J. LAMBEHT, om voorrang
0.2l:'
0.21»
0,2Cï
kosten : [ „ treinkilometi r.
voor
eene vergunning tot aanleg en exploitatie van een
8 402,93
8 035.38
7 308.21
Netto- (per baankilometer.
stoomtramweg van Soerabaija naar Grissee en van daar
22.90
20,19
22,01"'
ontvangst:) „ doglrilometer .
over Lamongan en Babat naar Bodjonegoro, werd bij
Indisch besluit dd. 14 December 1888 n°. 32 afgewezen ,
Na eene nau '/keurige opneming aciitte de Maatschappij
met het oog op den in deze streek noodigen spoor wegaanleg.
het vooralsnog niet geraden uitvoering te geven mm in-t
De twee in 't vorig verslag (blz. 159; vermelde vergun
denkbeeld om haren tramweg uit te breiden mei eeoe
ningen , respectievelijk voor een .stoomtramweg ter hoofd
zijlijn van Kratnat U U Sai a:i Besar.
plaats Soerakarta en voor eene lijn op het eiland Madura
L>ju roerwodadi-Goi-iidih (17 K.M.). Omtrent deze lijn, van linngkallan naar K a m a l , welke vergunningen slechts
die als een voedingstak valt den spoorweg Sauiaraug- van kraciit bleven tot o' September en 24 October 1888,
Vorstenlanden is te beschouwen, zijn weJer geene g t - zijn vervallen, omdat zij niet tijdig aanvaard zijn geworden.
gevens ingekomen.
Mede is nog niet aanvaard , maar blijft nog van k r a c h t ,
de
reeds in 1885 verleende vergunning voor een stoom
b. In aanlog, of waarvan de aanleg wordt voorbereid.
tramweg in de residentie Banjoemas (van Kalibagor naar
Vanwege de te 's-Gravenhage gevestigde Oost-Jav.i Poerbolinggo), welke lijn bestemd is om één geheel te
Stoomtrammaatschappij, op welke in het najaar van 1888 vormen met den door dezelfde aanvragers ontworpen spoorzijn overgegaan de in 1886 en 1887 verleende vergunnb.- weg in het Seraijoe-dal , waaromtrent een verzoek om
geu voor t a e e nieuwe stoomtramlijnen in de residentie rentegarautie in behandeling is (zie blz. 155 hiervóór).
Soerabaija, is in de eerste maanden van 188J op beide
Nadat de §§ 1 en 2 dezer afdeeling, voor zooveel zij in
lijnen met de werkzaam heden begonnen. Op de lijn van
de
voorgaande bladzijden begrepen zijn , reeds waren afge
de OeJjoei g (ter hoofdplaats Soerabaija) naar Sepnndjang
(door de Maatschappij aanvaard zonder den zijtak vau drukt , is uit Inaie ontvangen een uitgewerkt vergelijkend
Kramot Gantong naar Koepang) ') is in Mei jl. met de overzicht van de uitkomsten der spoorti;ef/-es.]Aoita.ti<! op
uitvoering begonnen , en wel in het gedeelte Ue Ijoeng- Java over de jaren 1887 en 1888, afzonderlijk voor elke
Fort Prins Hendrik. Deze sectie is 3 K.M. l a n g , en de der drie staatsbjnen en elke der twee. voornaamste particu
geheele lijn 22 K.M. Op de andere lijn , die van Moiljokerto liere lijnen (Samarang-Vorstenlauden en Batavia-Buiten(in aansluiting aan het staatsspoorwegstation aldaar) over zorg). Het scheen niet zonder belang bedoeld overzicht
Modjoagong naar N g o r o , werd reeas in Februari 1889 alsnog bij dit verslag te doen afdrukken. Men vindt het
met de werkzaamheden aangevangen. Volgens berichten hierachter als bijlage CC.
van 1 Juni jl. waren de rails toen gelegd over eene lengte,
§ 3.
Stoomweien.
van 22 K.M., en zou het eindpunt Ngoro, omstreeks 12
De
in
het
vorig
verslag
omschreven
gewijzigde organi
K.M. verder gelegen, vermoedelijk in Juli worden bereikt.
satie
van
den
dienst
van
het
stoomwezen
bleek aan het
Met het goederenvervoer per werktreinen is reeds een aan
vang gemaakt. Omtrent eenige onderwerpen , in verband doel te beantwoorden. Bezwaren van de samenvoeging van
staande met de exploitatie van den stoonitramweg Ifodjo- het toezicht op de spoorwegen met dat op het stoomwezen
kerto-Ngoro als voedingslijn vau den staatsspoorwejr ia werden niet ondervonden. Door de plaatsing van een in
in Juli jl. met de Maatschappij eene overeenkomst gesloten specteur te Me lan , voor het toezicht op de stoomtcestellen
in de gouvernementen Sumatra'a Westkust en Atjeh en in
(Indisch besluit dd. 25 Juli 1889 n°. 28).
In voorbereiding is de uitvoering van de , blijkens Indisch de residentiën Sumatra'a Oostkust, Palembang en Hiouw ,
besluit dd. 7 Juni 1889 n". 4 5 , door de heeren T u . Bonu werd eene belangrijke verbetering in het toezicht op de
c. s. aanvaarde vergunning voor eene stoomtramlijn , ter stoomtoestellen in de buitenbezittiugen verkregen, t e n g e 
lengte van 2 8 ' / : K.M., mede in de residentie Soerabaija, volge waarvan het beproeven en het onderzoeken van
en wel van Waroe over Krian naar Prambon , met een stoomketels door andere deskundigen dau den daarvoor
zijtak van Krian naar Djerebeng (op de halten Waroe en aangewezen inspecteur slechts zelden voorkwam.
In 1888 werden vergunnings-akten uitgereikt voor 87
Prambon in aansluiting met den staatsspoorweg). Op ver
zoek van de ondernemers, die berichtten dat zich hier te nieuwe en 15 weder in gebruik gestelde ketels. *) Van
lande een comité gevormd had oai de zaak ten uitvoer deze 102 ketels dienden er 78 vuor gebruik te land en 24
te leggen , is hun voor het aanvangen van de werken hij voor schepen. De in gebruik gestelde nieuwe ; ketels hadden
Indisch besluit dd. 8 Augustus 188!) n c . 8 uitstel verleend een verwarmings-opp&rvlak van 5347 20 M , terwijl het
verwarming-oppervlak der ketels d i e , na tijdelijk buiten
tot 20 April 1890.
dienst te zijn geweest, opnieuw in gebruik werden gesteld ,
3°. A a n v r a g e n o m v e r g u n n i D g.
249.01 M : bedroeg.
Tegenover deze vermeerdering van 102 ketels met 5596.21
Op het in 't vorig verslag (blz. 151) besproken verzoek
M ! verwarmings-oppervlak , stond echter eene vermindering
van 50 ketels (4i) voor gebruik te land en 10 scheeps') In overeenstemming hiermede werd bjj Indisch besluit dd. -21
ketels) met een verwa.mings-oppervlak van 2171.10 M : . ,
December 1888 n". 4 1 , houdende ■ ■ n t o n t f l n t van de aanvaarding
welke ketels aan het gebruik onttrokken werden. Het
der vergunning voor dezen stoonitraiuwog, tevens bepaald dat de
aanvaarde vergunning beschouwd werd als alleen verleend te zijn
aantal der ten dienste van particulieren in gebruik zijnde
voor de hoofdlijn. Tot de aanvaarding van de vergunning voor de
andere aan de Maatschappij overgegane, ljjn (Modjokerto-Ngoro) heeft
betrekking het Indisch besluit dd. 8 November 1888 n". 10.
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*) Bovendien werden no? vergunnings-akten uitgereikt voor 27
gewijzigde of verplaatste ketels.
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stoomketels, uitgezonderd die der spoorwegdiensten, dal
op uli. 1887 (volgens verbeterde opgaven) bedragen had
1579, mu dus hij liet einde vim 1888 geklommen tot 1631.
Terwijl voor naaera bijzonderheden omtrent de bestem»
mina; zoowel van de op 1 Januari en 31 December 1NS8
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aanwezige stoomketels als van de gedurende den loop van
dat jaar bijgekomen of buiten gebruik gestelde ketels
verweten Wurdt naar de in nieuwen trant ingerichte bijlage 1)1) hierachter, laat men hier een vijfjarig algemeen

overzicht volgen

stoomketels voor gebruik te land.
Stoomketels
J a v a i'ii Mailiua.

Bulteabesittinaea.

Verwar-

Verwar-

mings-

iuingsoppervlak

Aantal.

888
660
5'.l2
Öll
648

1 881
I 863
i :si;r,
1 886
1404

Aanwezig
op uit.
Aantal.

opper-

Aantal.

vl.ik
(in M ; . ) .

1884.
188. r ..
1886.
1887 «)
lsss.
a)

i 8*7
1 886
1 884
1 :i-2l
1 SAS

78 884
78489
80448
70 66]
88 709

u
:t7
48
48

Te lamea.
Verwarsriasjsopper-

in vaartaigea.

Verwarlllill^S

Aantal.

vlak
(in H*.).

7.'t 766
7M 08!)
s i 088
8 0 168
a:i 35-2

181
190
104
213

899

opper
vlak
(in SP.).

toni
10818
10898
11 188
11368

Totaal-generaal.

Verwar
mingHopperAantal.
vlak
(in K».)

1 518
1 55.1
1 560
1 579
1631

83 877
HO 002

oi 864
91 295
94 720

DooteeageaoaMBJ
beliep Eet rerwarmings-oppcrvlak (in M'.):

per
per
ketel te scheepuland.
ketrl.

55.4
57.9
59.3
58.7
59.4

54.0
57.4
56.3
52.3
{.0.3

Verbeterde opgaven.

Van de 227 op uit. 1888 in gebruik zijnde scheepeketels
waren er 1Ó7 , niet 9975.Ó1 M5. verwarnjings-oppervlnk ,

geplaatst in "8 op -lava en Madura tehuis behooren ie
vaartuigen, terwijl de 70 overige scheepeketels, met 1392.84
M'. verwarminga-oppervlak, uch bevonden in 53 vaartuigen
die op de buitenbezittingen tehuis behoorden. De vaartuigen
waren over de verschillende gewesten verdeeld als volgt:
Batavia 53 (waaronder 32 van de Nederlandseh-Indische
Stoomvaartniiiiitschappij), Samarang 4 , Soerabaija 1 1 ,
Krawang 1, ('beril mi 3 , Tagal 1, Pekalongan 1 , Paeoeroean 1 en Probolinggo 3 , te samen als boven 78 voor
Java en Madura , terwijl van de 53 vaartuigen der buitenbezittingen er tehuis behoorden 9 in Atjeh, 3 ter Sumatra's W e s t k u s t , 10 in Palembang, 3 in Kiouw . 16 ter
Samatra'a Oostkust, 2 op Billiton, 3 in de Weaterafdeeling van Borneo, 2 in de Zolder- en Oosterafdeeling van
Borneo , 1 in 't gouvernement Celebesen onderhoorigheden ,
1 in Ifenado en 3 in Tomate.
Wegens vergoeding der kosten van beproeving en onderzoek werd in 18S8 een bedras van f 12630 o n t v a n g e n ,
waarvan f 10 470 voor ketels dit; op Java en Madura, en
f 21(i0 voor ketels die op rle buiten bezittingen in werking
gebracht werden. In de jaren 1886 et; 1887 bedroegen
de ontvangsten achtereen volgens f 9180 en f 7450.
Voor 7 ketels, roet f>4.4(> M*. verwar, nings-oppervlak ,
werden tijdelijke vergunnings-akten uitgereikt, omdat niet
aan alle voorschriften voldaan was. Het meest kwam dit
voor bij de ketels van stoomsloepen en barkassen, die
door iulandsche. grooten en inlanders op de Oostkust van
Sumatra en in Atjeh ter keuring werden aangeboden,
namelijk bij '> scheepsketels, mer 57.36 M*. verwarmingaoppervlak. liet andere geval kwam op Java voor bij een
ketel voor gebruik te land niet slechts 7.10 i l 5 verwar-

mings-oppervlak.
De herkomst van de 87 nieuw opgestelde ketels blijkt
uit hef \"'.' r i"i'.'• overzicht.
Ketela foor
(febniUl ti' land.
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IV.

P O S T - EN TELEGRAAFDIENST

§ i. Vereenigde

').

dienst.

Het aantal kantoren en hulpkantoren van den vereenigden dienst en dat der tot den dienst vuu de staatsspoorwegen behoorende telegraafkantoreu , die ten behoeve van
het publiek voor het onderling verkeer en voor het verkeer met de kantoren van den post- en telegraafdienst
zijn opengesteld , onderging in den loop van 1888 (zonals
n o g Bader in de verdere paragrafen van deze afdeeling
zal worden uiteengezet) de volgende wijzigingen.
Het postkantoor te Makasser (Celebes) en het hulppostkantoor te B leleleng (Bali) werden — in verband met de
onderzeescbe telegraafverbinding van de eilanden Celebes
e i Bali met Java — tot post- tevens telegraafkantoren
verheven. Verder werd het hulppostkanfoor op het eiland
Onrust (nabij Batavia) opgeheven , in verband met de
overbrenging (zie blz. 56 htervóór) van de aldaar aanwezige
marine-inrichtingen naar Soerabaija 3 ) , terwijl voorloopig
bij wijze van tij ïelijken maatregel hulpkantoren werden
opgericht te Mueara Teweh (Zuider- en Oosteraf leeling
van Borneo) en op de spoorweghalte Kroija (Banjoemas),
die sedert zijn bestendigd (Indisch Staatsblad 1889 n°. 28).
Laatstbedoeld hulpkantoor zal echter slechts gedurende
vier maanden 'ajnara, en wel tijdens de militaire oefeningen in het nabij gelegen kamp te Babakan, geopend zijn.
Door een en ander war.l het aantal post- tevens telegraafkantoren niet 2 vermeerderd en dat der postkantoren
met 1 verminderd , eo daardoor het totaalcijfer van beide
categorieën van kantoren van 113 op 114 gebracht (waarvan 72 op Java en Madura), terwijl het aantal hulpkan1 oren op <>8 bepaald bleef (waarvan 44 op Java en Madura).
a a n het hulpkantoor te Uagettan (Madioen) werd de
lelephoondienst toegevoegd, terwijl in de telephoonlijn
van Padatig naar Solok (Sumatra's Westkust) eeu telephoonkantoor te Loeboe Soelasi werd opgericht, zoodat het aantal
telepboonkantoren van 19 op 21 gebracht w e r d , allen ,
op één na, vereenigd met hulppostkantoren (waarvan 18
op Java).
Het. aantal spoorwegtelegraaf kan toren w e r d , door de
instelling van een drietid nieuwe halten op de Oosterlijnen der staatsspoorwegen . met 3 vermeerderd en steeg
DiiUdien van 103 tot 106 (waarvan 13 op plaatsen waar
tevens hulppoatkantoren gevestigd zijn).

ltl.44
36.00
10.00

3

Slechts aan drie personen werd op hun verzoek een
getuigschrift van bevoegdheid tot het bedienen van stoom1 oistellet) uitgereikt.
Ongevallen tengevolge van verzuim , nalatigheid of het
niet in acht nemen van de bepalingen omtrent het gebruik
van stoomketels kwamen in 1888 niet voor.

ir, mi

I

-.'3.i5

is.i:.

') Van liet laatst verschenen afzonderlijk verslag van den lndisehen
post- en telegraafdienst, lietrefï'ende het jaar 1 8 8 7 . is in Maart jl.
IIII exemplaar aan de Staten!ieneraal aangeboden.
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-) D e fomieele opheffing van B e s e f t hulpk.intoor geschiedde eerst
Df Indisch Staatsblad 1880 n". 42.

l'.MMJ

t*. 8J
Koloniaal verslag' van 1889.
Buitendien werden in 188X door de Deli- en do J a v a spoorwegmaatschappijen de telegrnnf-iurichtingen op hare
stations en halten (en wel 7 ter Oostkust van Suinatr.i
en 6 in Tagal) voor het hiuncnlimdsch verkoer Opengesteld.
Een overzicht betredende de op 31 Deoember 1888 voor
het algemeen verkeer — en , voor zooveel de bovengenoemde
Maatschappijen betreft, voor het hiunenlandsch verkeer —
opengestelde kantoren volgt hieronder.
Java
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O p 31 Dec. 1887 wareu de
eijfers
Op 31 Dee. 188C waren Ie
cijfers

aan de werkplaats van den post- en telegraafdienst verliondeii , respectievelijk als chef van het atelier en als
B Ispirant-instruinentmaker. 3)
lu verban 1 met de invoering van den vollen dagdienst
op de telegraaflijn tussclien 1'adang en Batavia en ten be
hoeve, van de verheffing vim de postkantoren te Laboean
Deli (Oostkust van Bumatra), l'.tmakassan en Sumanap
(Madura) en van het hulppnstkantoor te Bangkallan (mede
op .Madura) tot post- tevens telegraiif'kantoren , do oprichting
van een hulppost- tevens telephoonkantoor te Toeren
(Pasoeroean) en de bestendiging van de voorloopige hulp
postkantoren te Moeara Tewefa (Zuider- en Uosterafdeeling
ra : Borneo) en Kroija (Hanjoemas) \siT>\ de formatie van
n°. 28) uitgebreid met 1 kantoorchef, 13 commiezen en 2
hulppostcointniezen , en daardoor het aantal der kantoorehefs
gebracht van 114 op 1 1 3 , dat der commiezen van 136 op
16!) en dat der hulppostcoramiczen van 67 op 69.
liet 1 Juni 1889 is voorts nog een hulppostkantoor ge
opend te Belawan ter Sumatra's Oostkust, en met 1 Sep
tember jl. eeu dergelijk kantoor op destaatsspoorweghalte

Walikoekoen in lfadioen; het eene is voorloopig op tijde-

»
»
telephoonen spoorwegtelegraafkanUmt

Telephoonkantoor
hulppos tdicnst).

|>'oderl. (Oost-) Indie.]

voormeld personeel in Januari 1889 (Indisch Staatsblad

Post-, terra lelraiaafliaii
toren a)

159

2iü

a) I n deze opgaaf zijn niet begrepen de telegraaf kantoren t e Tjipnnnas
in de P r e a n g e r Regentschappen en Lenjrkong in Soerabaija (die slechts
nu en d a n , naar g e l a n g van de behoeft", tijdelijk geopend zijn en w i k
laatste kantoor in J u n i il. door eeu telephoonkantoor is v e r v a n g e n ) ;
evenmin het hulptelegraafkantoor te Batavia (in de benedenstad ra het
hulppost- tevens telegraaf kantoor te Tandjong Priok (haven van Batavia).
die beide door het personeel van het post- tevens telegniafkanti.cn' te
W e l t e v r e J e n (bovenstad van Batavia,] worden bediend.
i) Hieronder één (Kroija) dat — zooals straks gezegd — slechts
gedurende vier maanden 's jaars voor den postdienst is opengesteld.
r) H e t tijdelijk hulppostkantoor te D j e p a n g , hoofdzakelijk opgericht
ten behoeve van den dienst der waterwerken in IVinak [residentie
Sainarang. en d a n ook ten laste komende van de fondsen TOOT die wer
ken . is in deze opgaaf niet b e g r e p e n ; evenmin het (reeds sub S be
doelde) hulpkantoor te Tandjong 1'riok.
il) O n d e r de spoorwcgtolcgraat'kantoicn zijn hier niet 1—llian.lnllllllll
de stations of halten der staatsspoorwegen op plaatsen waar ecu : •lcgraafkantoor van den p o s t - en telegraafdienst gevestigd is.

Het Buropeesch personeel van den post- en telegraaf
dienst bestond bij den aanvang van 188!) uit 434 ambte
naren , namelijk 1 hoofdinspecteur, chef van den dienst ,
10 inspecteerende ambtenaren, 112 katitoorebefs ' ) , 156
commiezen , 40 adjunct-commiezen, 67 hulpposteommiezen,
waarvan één boven de formatie *), 46 klerken, en 2 technici
•) liij de formatie v a n liet p e r s o n e e l , die in h a a r geheel o p n i e u w
w e r d vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1888 n" 1 3 4 , zijn 114
kantoorehefs t o e g e s t a a n , m a a r doordien de p o s t k a n t o r e n te KoepSOg
(Tiniori en iïdi (Atjein nog steeds w o r d e n bekeerd door niet tot den
postdienst behoorende a m b t e n a r e n i/.ie Idz. P27 van het v e r s l a , ' v a n
I M S ) , k o n voor de 114 post- en post- t e v e n s telegram k a n t o r e n niet
112 kantoorehefs worden v o l s t a a n .

lijken voet ingesteld, in afwachting dat bij de begrooting
voor 1890 Cwaarbij nog op andere ontworpen uitbreidingen
van den post- en telegraafdienst is gerekend) de bezoldi
g i n g van den hulppostcommies zal zijn toegestaan , terwijl
ten behoeve van het hulppnstkantoor te Walikoekoen be
schikt is over het bedrag vrijgevallcn door de opheffing
van bet hulppostkantoor op Onrust.
In den loop van 1888 hadden examens plaats voor de
rangen van commies der 2de en der 3de klasse. *) Aan
eerstbedoeld examen werd deelgenomen door 41 candidaten
(allen commiezen der 3de klasse), waarvan 18 slaagden, en
aan het tweede door 35 adjunct-commiezen, waarvan 2 3
aan de eisenen voldeden. Van de eerst bedoelde 41 candi
daten waren er 4 in het bezit van het diploma van goed
volbracht eindexamen eener hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus, en onder de 33 sdspiranten voor den rang
van commies der 3de klasse waren er 7 met een dergelijk
diploma, terwijl ds overigen geen aanspraak op vrijstelling
van het examen in eenig vak konden doen gelden.
Bij den aanvang van 1889 w a s , evenals in 1888, het
aantal inspecteerende ambtenaren compleet. Aan den ge
wezen inspecteur der 1ste klasse, die bij ontstentenis van
eene vacature in dien r a n g , na zijne terugkomst van verlof
uit Europa in 1887, voorloopig met de waarneming der
betrekking van adjunct-inspecteur werd belast, was in
middels de waarneming der betrekking van inspecteur der
2de klasse kunnen worden opgedragen. Ook onder het
personeel der kantoren bestonden op 1 Januari jl. geen
vacatures. Behalve den bovenbedoelden, tijdelijk met tle
waarneming van eene an lere betrekking belasten ambte
naar, waren op gemelden datum no;r beschikbaar: 7 com
miezen der 3de klasse en 16 adjunct-commiezen (die het
examen voor den boogeren rang hadden afgelegd), benevens
14 aispinint-a'ijunc-commiezen , d i e , in afwachting van
eene benoeming tot adjunct commies, buiten bezwaar van
den lande bij de kantoren werkzaam wareu.
In de eerste maanden van het loopende jaar werd voor
verschillende kantoren de diensttijd op Zon- en feestdagen
verminderd, of werd, voor zoover zij reeds op deze dagen
beperkten diensttij 1 hadden, de dienst nader verminden 1,
dan wel geheel opgeheven, waardoor het aantal der kan
toren , die op de voormelde dagen geheel gesloten zijn ,
eenige uitbreiding onderging. Zooveel mogelijk zal met de
beperking van den post- en telegraafdienst op de Zon-en
feestdagen worden voortgegaan.
Het tnlandscb personeel van den vereenigden dienst be
stond bij den aanvang van 1889 uit 1063 personen (waar
onder 93 postiljons met eigen paarden), tegen 1106 personen
bij bet begin van 1888 en 1094 bij het begin van 1887.

*) De a d s p i r a n t - i n s t r u m e n t m a k e r , die voorloopig nog o p d a g g e l d
w e r k z a a m w a s , w e r d in M a a r t 1889 t o t i n s t r u m e n t m a k e r b e n o e m d .

:

) D e voormelde f o r m a t i e , w a a r i n bedropen w a s d e a m b t e n a a r
voor liet sedert o p g e h e v e n hiilppostkantnor op O n r u s t . r e k e n t op
(17 hulpp'istcniinuiezon . m a a r voor het h o o i e r bedoelde hulppostk a n t o o r te Oje;-ang moest de a m b t e n a a r buiten de formatie blijven
en voor d e hiilppostkantoren te Moi ara IVweh ea Kroija w a r e n bij den

aanvang van 1880 dg ambtenares nog niet voorgoed aangesteld.

4
) D e bepalingen van 1«78 o m t r e n t het afnemen v a n d e h i e r h c doelde e x a m e n s (P.ijblad 00 het lndiseh .Staatsblad 11°. 3307) zijn hij
Indiseh besluit dd. 16 S e p t e m b e r 1888 n°. 12 a a n g e v u l d m e t eenige
voorschriften ten doel bobbende o a n o o d i g s o p v o e r i n g d e r vacatielooneii tegen te g a a i ( v e r g . vorig verslag blz. 188).

[S. 2.|
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Koloniaal verslag van 188!).
Het debiet van gezegeld papier ea plakzegels wns, uitgezonderd te Soera'jaija, in 1888 u;iu alle kantoien en
nulpkautoren van den post- en telegraafdienstopgedragei;.
Over de laatste drie jaren waarvan da gegeven* volledig

[Neder]. (Oost-) Indië.]

bekend zijn (hetgeen over 1888 vooralsnog niet liet geval
is), waren de geldelijke uitkomsten van den post- en telegraafdienst (daaronder nok du ontvangsten van de in § 3
Ie bespreken paardenposterij) als volgt:

MM,

1887.

1H86.

ONTVANGSTEN.

BrlsveaBest (sis ovarisaaa ie ipoolflrstlfi op biz. 168)
l'aardcnpost (SUUIIIIBtllBIIBll en binneul tndsili•■) l)

1

f 275 537
107 817
984

f 286 217
101 181
387

0 051
r.lT 136
1 111
I i ftfti f(7't

Telegraphie (/ie UIWIMBS Se spaeHlssfla op bis. 1M)
Opbrengst van verkocht materieel en andere toevallige :»at.n

Mcnioriepostcn.

f 830 506
6 785
4*3 695
S 6*0

f 826 M l

.

Portos van ilaaalln laten
Verstrekkingen van poslussiflos iaa dieastreislgera u) . f 265 968
liiunciilandselK' imwrrliifttelffrsiwea
107 H l
In rcgularisatie aan andere diensttakkcn verstrekte goederen.
1 157
376 388

Totaal

853 58
3 731
487 700
12 116

387 785

384 338

f1730 461

f 1 708 004

f1744 912

UITGAVEN.

Traktementen enz. van het personeel, daaronder ook huishuur-in '.emniteit
der kantoorehel's
Reis- en verblijfkosten , zoomede bureau- Ml lokaulbchoeftcn
Aanschaffing, onderhoud , enz. van materieel
Kosten vallende op de overbrenging van bricveniiiaicn, zoowel buiten als
l)iMi]cn Nederlandsch-lndië, verrekeningen met de Nedeiïnndsche en vreemd,
postadministratiën , enz., enz
Onderhoud, herstelling en uitbreiding van telegraallijnen
Uitgaven voor de MasMieaAeft* paardenposterij W
Onderhoud en vernieuwing van gebouwen van de posterijen
Totaal
Xadeelig verschil

f 1 O.Sl 704
09 706

101 471

11088 832 r)
71 179 f)
105 417

455 642
M 052
H M 837
42 874

446 153
60 744 e)
266 383 c)
.il 895 r)
| oü j oyg

f 334 825

f1085 459
85 573
il) 112 610

<l) 421 638
<•) 144 923

1 070 603
<•) f 362 599

M l 239
25 478
9, 136 9?ft
</) f 392 008

a) De gouvernements-paardenposterij werd met het einde van 1886 g.>hcel opgeheven. De opbrengst over 1887 betreft dus alleen de
binnenlandsche paardenposterjj.
4.) De uitgaven in 1885 en 1886 geaaaa voor den toen nog bestaanden anderen tak der paardenposterij , namelijk voor de gouvernements-paardenposterij, zijn reeds onder de voorafgegane rubrieken begrepen.
c) Deze som levert, tengevolge van nader ingekomen verbeterde opgav* n , een klein verschil op met het cjjfer in 't vorig verslag.
il) Hieronder ook eenige in Nederland gedane uitgaven welke, tijdens de afsluiting van het te Batavia in druk verschenen jaarverslag
van den post- en telegraafdienst over 1887 , in Indië nog niet bekend waren.
<•) Hieronder eene som van p. in. f 88 000 voor den aanleg der telegraallijn van Padang Sidempoean (Sumatra's Westkust) naar Jledan
(Oostkust van Sumatra).
Uit dit overzicht blijkt, dat in 1887 de bricvpnposterij
f23 074 en de telegraphie f4 005 meer opbrachten dan in
188G, ongeiekend de fictieve vermindering (wat de telegraphie betreft) van f 6 636 wegens minder \erzonden regeeringstelegrammen. Do binnenlandsche paardenposterij
bracht in 1887 aan geïnde en fictieve ontvangsten te samen
f 8 626 meer op dan in 1886 met inbegrip van de toen nog
bestaande gouvernementspaardenposterij ontvangen werd.
Verder werd aan toevallige baten en wegens in reguiarisatie aan andere departementen afgegeven materieel f 7 839
meer ontvangen. Door een en ander steeg ! et totaal bedrag der ontvangsten in 1887 , tegenover 18x6 , met f36 908.
De uitgaven over 1887 waven f 6 6 3 1 7 boogsr dan die van
1886, doordien voor reis- en verblijfkosten en bureaubehoeften f14 3 9 4 , voor aanschaffing enz. van materieel
f 7 193 en voor onderhoud enz. van telegraaflqnen f 8 4 1 7 9
of te zamen f105 766 meer werd uitgegeven , terwijl daarentegen de overige uitgaven slechts f39 44:) minder bedroegen dan in 1886. Het nadeelig verschil tusscben de
ontvangsten en uitgaven , over 1885 en 1886 achtereenvolgens bedragen hebbende f 3 3 4 8 0 5 en f362 5 9 9 , klom
dientengevolge over lb87 tot f392 008.
§ 2.

Brietenposlerij.

Correspondentie met Nederland en vreemde landen In
1888 werden door <!e stoomacbepen der maatschap] ij
»Nederland" 52 reizen tusscben Nederland en Indië
volbracht (namelijk 26 u i t - en evenveel thuisreizen) ,
die in aanmerking kwamen voor betaling volgens art. 13
van het in 1882 met baar gesloten postcontract (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n'. 3803), gewijzigd bij over-

eenkomsten van April 1887 en Augustus 1888. De vracht
d*r op deze reizen vervoerde brieven malen beliep: voor de
uitreizen f23 634 (of gemiddeld f 1101); voor de thuisreizen f 1 5 341 (of gemiddeld f 5 9 0 ) , en voor alle reizen te
zamen f43 975 (of gemiddeld f845 per reis), zoodat eene
bijpassing van f 112 025 zou hebben moeten plaats vinden
om tot het gewaarborgde cijfer van f 156 000 (voor minstens
52 reizen per jaar) te komen. De bijpassing bedroeg echter
f 1 0 9 0 2 5 (of gemiddeld f2097 per reis), daar f 3000 gekort
werd wegens eene terugreis, waarop niet alle brieven malen over den vollen afstand vervoerd waren. (Nog werd ,
wegens te late aankomst op sommige reizen , een bedrag
van f 6488 aan boeten beloopen , dat echter geheel kon
wollen teruggegeven wegens vroegere aankomst op andere
reizen.) De .Maatschappij ontving dientengevolge aan vracht
en bijpassing over 1888 f 1 5 3 000 (of gemiddeld f2942 per
reis), waarvan de eene helft ten laste komt van de Nederlandsche en de andere helft ten laste van de Indische
postadministrat>e. In 1887 ontving de Maatschappij over
de 59 reizen (28 u i t - en 31 thuisreizen), die toen voor betaling in aanmerking k w a m e n , (na inhouding van f200
wegens verbeurde boeten) een totaal bedrag van f 155 800
(of gemiddeld f 2640 per reis). Destijds beliep de vracht
der brievanmaleu: voor do uitreizen f25 317 (of gemiddeld
f 9 0 4 ) ; voor de thuisreizen f 1 9 602 (of gemiddeld f 6 3 2 ) ,
en voor .".He reizen te zamen f44 919 (of gemiddeld f761
per reis), loorfat toen eene bijpassing van f 110 881 (of gemi Ideld f 1879 per reis) plaats vond.
Door do schepen der »Botterdamsche L l o y d " werden in
18 vS tusscben Ne lerhv d en Indiö 53 reizen volbracht (namelijk 26 uit-en 27 thuisreizen), die in aanmerking kwamen voor
betaling volgens het met haar in 18S7 gesloten postcontract

MM C.
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(zin ld/.. 130 viiii liet verslag van 1887). Du vracht der op

deze reizen vervoerde brievenmalen beliep f S7720 (of gemiddeld f 523 per reis), waarvan f 15 3% voor de uitreix#n ( I' gemiddeld f 592 per reis) ten laste van de
Nederlandsebe en f 12 324 voor de thuisreizen (of gemiddeld f 4o7 ])er reis) ton laste van do Indische postadminist.utio kwam. In 18.87 ontving 1 de Maatschappij voor
de 20 reizen (14 u i t - en 12 thuisreizen), die toen voor

betaling; in aanmerking kwamen , een totaal van f 12 148
lof gemiddeld f 4(57 per reis), waarvan f 7685 voor de
uitreizen (of gemiddeld f 549) en f 4463 voorde thuisreizen
(of gemiddald f 372 per reis). Het. contract met de » RotterdaBMCbe Lloyd " , dat aanvankelijk slechts vopr den duur

ven een jaar aangegaan en in Mei 1888 met één jaarver»

nu met de eerste zich voordoende itoomgehjgunbsid van
Singapore wordt doorgezonden naar Batavia, Samarang
en Soera haija.
De in Augustus 1888 tot .stand ge'vomcn uil wisseling

van brievenmalen tusecben het postkantoor te Finsehhafen
(Duitsoh Kieuw-Guinee) en dat te Batavia, viaCooktown
(Queensland). is onlangs vervangen door eene reiditstrecksche
uitwisseling van hrievenmalen tusschen F inschhafen en
Soera baija. Met opheffing namelijk van den door haar ond«r
houden stoom vaaii lienst tusschen Finsehhafen anCooktown,
heeft de Duitsche Nieuw-Ouinea-Coiiipagnie eene verbinding om de zes weken geopend tusschen eerstgenoemde
plaats en Soera haija. in aansluiting met de stoomachepen
der maatschappij » Ne Ierland " , die Soera haija aandoen. In
verband hiermede is tevens eene uitwisseling van brieven*
malen tusschen Duitscbland en /UMCbhassn via Genua en
Soorabaija tot stand gekomen.
Voor de brieven en verdere s t u k k e n , die langs den
recbtstreekscben zeeweg (zeepntt) tusschen Nederland en
Indië worden uitgewisseld, werd bij Koninklijk besluit
van 24 Mei jl. i.°. 18 (Nederlandsen Staatsblad 1889 n°.
67. Indisch Staatsblad n u . 160) een nieuw tarief vastgesteld. Was reeds in 1886 (zie hlz. 129 van het verslag
van dat jaar) het port der langs dien weg verzonden
brieven van 20 tot 1 2 ' / ; cent voor de gefrankeerde en
van 40 tot 25 cent voor de ongefrankeerde brieven verl a a g d , thans werd dit port nader verlaagd tot 10 cent

lengd werd , is in Juni jl. voorloopig nog met een halfjaar verlengd , in afwachting van den uitslag der onderhandelingen , die zoowel met deze Maatschappij als met
de maatschappij » Nederland " gevoerd worden over het tot
stand komen van nieuwe postcontncteu.
Zooals op bis. 130 van het verslag van 1887 is medegedeeld , werden door de Nedorlandsche postadministratie
met de heide voormelde stoomvaartmaatsehappijen overeenkomsten gesloten voor het vervoer van postpakketten ,
het gewicht van 5 kilogram niet te hoven gaande. Aanvankelijk konden alleen de pakketten voor Batavia, Soera haija, P a i a u g en Sumarang (voor zooveel deze laatste haven
wordt aangedaan) tot hestemming gefrankeerd worden,
terwijl voor de overige plaatsen in Nederlandseh-Indiö de j voor de gefrankeerde en tot 20 oent voor de ongefrankeerde
kosten van vervoer van de bovenbedoelde aanlegplaatsen brieven (per 15 g r a m ) , terwijl tevens het port der docunaar de plaats van hestemming voor rekening van de menten (papieren en bescheiden), gedrukte stukken en
geadresseerden moesten blijven; maar van 1 Augustus monsters van 2V : tot 2 cent (per 50 gram) werd ver1888 af (zie de Staatscourant van 18 Juli 1883) kunnen minderd, niet een minimum van 5 cent (als tot dusver)
de pakketten naar alle plaateen op J a v a , waar stations of voor de monsters en van 10 cent (in stede van 12'A cent)
;
halten der Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij voor de documenten. ) Bij een Koninklijk besluit van
gevestigd zij:: , volledig tot bettemmtng gefrankeerd wor- gelijke dagteekemng n°. 21 (Nederlandsch Ktastsbla '. 1889
n°. 0 8 , Indisch Staatsblad n°. 161) werd ook bet port
den. ')'
!n de jaren 1887 en 1888 werd met de schepen der der op andere wijze (dat is per mail) tusschen Nederland
heide .stooinvaartmaatschappijen het volgend aantal post- en Indié uitgewisseld wordende documenten, gedrukte
stukken en monsters verlaagd , en wel van 5 op 3 cent
pakketten overgebracht:
(per 50 g r a m ) , met een minimum van 5 cent (in plaats
1887.
1888. Tezamen.
van 7'A cent) voor de monsters en van 15 cent (in stede
uit Nederland naar Indië verzonden . . 2108
HM
7G78
van de opklimmende schaal) voor de documenten. 3) De
:!.-,7
1150
K; ir,
uit
ontvangen
portverlagingen traden , zoowel voor de » mail " als voor
de » zeepost'*, hier te lande op 1 Juli jl. (Staatscourant
Verzonden en ontvangen te zanten . . . 1518
67711
i>294
van 29 Juni 1889) eu in Indië op l Augustus jl. (Indisch
Staatsblad 1889 n". 163) in werking.
liet gevoelen van den Gouverneur-Generaal is gevraagd
In het verkeer van Indië met andere landen dan Nederland
omtrent de invoering van een pakketpost lienst op beperkte onderging het tarief geen wijziging, behoudens dat het
schaal in het hinnenlandsch postrerkeer in Indië. Zoolang minimum voir het port der documenten , in bet verkeer
echter in den Ooet-Indiacben Archipel in het hinnenlan laebe met andere landen dan de Straits-Settlements en I'ortuverkeer geen pakketpost bestaat en deNe !erlandseh-In(!isehe geesch-Timor'), door afschaffing van de opklimmende
postdienst derhalve ook niet voor het vervoer en de be- schaal, op 15 cent werd teruggebracht. Dit tarief werd
stelling van pakjes is ingericht, kan er geen sprake zijn — met nadere wijziging der in Indisch Staaisblad 1881
van de invoering van een pakketpost lienst in het buiten* n c . 224 opgenomen » Algemeene Bepalingen" —opnieuw
landscbe postverkeer van Indié en zal inmiddels de pak- vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1889 r,°. 163.
kettendienst naar en van Indië voorloopig nog buiten de
In het internationale postreglement van Parijs van 1
reehtetreekscbe lcjmoeietiis van de Indische postadministratie Juni 1878, herzien te Lissabon op 21 Maart 1885 (Bijblad
moeten blijven plaats vinden.
op bet Indisch Staatsblad n°. 4288), werden eenige wijl)e in bet vorig verslag |b!z. lf>4) bedoelde wijziging in zigingen gebracht, die hoofdzakelijk in verband stonden
de verzending per Fransche mail had ten gevolge dat de , met. de toetreding tot de Algemeene Postvereeniging van
correspondentie uit Nederland in gemiddeld 29 dagen met het regentschap Tunis en van eenige Kngelsche koloniën
die mail te Batavia werd overgebracht (een paar malen en Duitsche protectoraatslanden.
zelfs in 27 d a g e n , en hij uitzondering slechts in 30 dagen).
Met de Duitsche paketltooten (zie vorig versl-ig blz. 164)
Postwisseherkeer
met Nederland
en vreemde Inndeii.
worden sinds Januari jl. ook uit Nederland (spoorweg-

postkautoor Amsterdam-Antwerpen) om de vier weken
brievenmalei via Brindisi naar Indié verzonden , en wel
voorloopig alleen aan het Nederbmdsch-Indische postsgent-

achap te Singapore, maar in dese brievenmalen wordt
tevens i!e correspondentie gesloten die anders aan de dria

uitwianlingskantoren op Java wordt geadresseerd en die
>i Het tarief; voor de postpakketten Baar de bovenbedoelde vier
havenplaatseii bedraagt: voor pakketten tot 1 kilogram l' n.Só.
voor pakketten van 1 tot S kilogram f l,.3ö en voor pakketten van
:; t"t 5 kilogram f 1,85 per stak.
Voor postpakketten naar de statisas (B halten der voormelde
Spoorwegmaatschappij zijn SC prijzen :»0 cent meer voor de pakketten tot hoogstens I kilogram en 40 eent meer voor de pakketten
van .'i tot 5 kilogram, zoodat bet tarief respectievelijk bedraagt
I 1.15. I 1,G5 en f 2.25 per pakket.

Handelingen da' !'it&ten-G*rier*al. Bijlagen. 1889-1890

") Het port voor de per „zeepost" te verzenden briefkaarten (5
cent voor eene enkele en 10 eent voor eene dubbele kaart. d. i. met
voorafbetaald antwoord) en dat der zoogenaamde r militaire" brieven
(5 cent mits niet zwaarder dan 15 gram) ondergingen geen verandering en worden bij voormeld besluit opnieuw op bet oude bedrag
vastgesteld.
') liet port der per ,. mail " te verzenden brieven, dat ecr.it kort
geleden (zie blz. Uil van liet vorig verslag) van 25 tot 15 cent voorde gefrankeerde en van 5o tot 80 cent voor de oageiraiikeerde
tiri'-ven (por 15 gram) verlaagd was, onderging geen verandering,
evenmin liet port der langs dien weg te verzenden briefkaarten (dat
71/; cent voor eene enkele CS 15 cent voor eene dubbele kaart
bedraagt .
*\ Voor bet vin-keer met deze beide vreemde koloniën gold reeds
sinds 187'.» (zie het verslag van dat jaar blz. l t ' i <<i\ lager tarief,
dal o. a. vuur de de» unn-nten een minimum port van 1 2 ' ; eont aangai.

162
Koloniaal ver-lag van 1889.

| Neder!. (Oost-) Indië.]

Blijkens ds uit 11idie* ontvangen opgaven (die roor I8f8
nog vim voorloopigen aard zijn) werd 111111111' gestort, ter
overmaking naar Nederland en vreemde lauden, in .88/
f 1 281 Obj en in 1888 f 1 225 593, i«-iwijl in omgekeerde
richting in fik dier jaren werd overgemaakt, volgens de
in Indië uitbetaalde Nederlnndiiche en vreerado postwissels,
achtereenvolgeni f 106 1:52 en f' 119 048.
Hieronder volgt eene opgaaf van liet aantal Dostwissels
en de daarmede uit cu naar Indië overgeinau<tte gold*
waardige bedragen over de laatste vijfjaren.
Aantal postwiMeb.

1884

23 1118

1X85

1*518

I 111700

20 \U

! ::i7 H J

1888
Tr.tn.-i!
nf gemiddeld per jaar .

27 ISS

I 3*4 G-H

127 412

1' SSSS74S

25 MS

1' I 377 TM

,,

!»*.> 711> nmttvJMnll, :id f:1.500 133

vreemde landen.

.

.

IS M l

.,

.,

M96S4

te zamen uit Indie.

.

. 110 340

.,

.,

f 0 370 817

nf f-cmiddeld per jaar

.

.

„

.,

f 1 275 M l

Daarentegen
overgemaakt:

werden

23 26Ü

in

uit, Nederland
., vreemdelanden

omgekeerde richting slechts
8 371 postwissels . ad

.

..

,.

128 860

' e zamon naar Indie . . 1 1 060

..

..

I' 508 931

..

..

f101780

.

.

I'380 071

2 605

of gemiddeld per jaar

.

.

Volgens de afrekeningen

2 213

Aantal. | üedraff.

f Cl 071

1838

f 26 808

IMSM

MM

61478
'17 216

21358

345 881

11431

177 00(1

25736

410 861

11012

223 523

Totaal . .

67012

fl 171 620 30036

f586 604

31570

f584'332

1881

3173

1 885

51H 1

1886

UMI

214 704

5754

IN87 il)

77 508
117 548
108 212
187 341

") Da cijfers van 1887 zijn ontleend aan verbeterde opgaven; die
..ver 1x88 zijn van voorloopig-en aard.

Verreweg het grootste gedeelte (namelijk ruim 91 pet.)
der verzendingen vond in gemelde vijf jaren plaats uit
Indië, en wel:
naar Nederland

Aantal, i Bedrag.

IS88 »)

I 300 88X

IXX7

Aantal. , Bedrag.

Betaalde

f 3 4 263

Badnur.

188(1

Onbetaald g e 
bleven
.|uitanties.

Jun.

I I 372 S311

24 083

(|uitanties.

qnltaatiaa,

IIIII

Jaren.

Te] Invordering
ianjnbodan

met de Nederlandscbe post-

admimstratie (die om verscheidene redenen eenig verschil
moeten opleveren met de bovenstaande opgaven) liep gedurende de voormelde vijf jaren het totale verkeer over
ecne som van f 6 933 3 5 6 , waarvan uit Indië f 6 4 2 6 8 9 6
en naar Indië f 5 0 6 4 6 0 was overgemaakt, zoodat over
gemeld tijdvak in Europa f 5 920 436 (of gemiddeld
f I 184 087 per jaar) meer voor rekening van de Indische
postadministrstie moest worden uitbetaald dan de Nederlandsche en vreemde postbesturen schuldig waren wegens
in InJië voor hunne rekening uitbetaalde postwisseln.
Over de jaren 1886 , 1887 en 1888 vindt men hieromtrent
gespecificeerde opgaven in de bijlage EK hierachter.
In het inaximum-bedrair . dat per postwissel kan worden
overgemaakt (zie vorig verslag bis. 165), is verder geen
verandering gekomen.
Posterijen in Indië. Over de in 188S en in de reeds
verloopen maanden van 1889 gebrachte veranderingen in
het aantal en de categorieën der kantoren voorden postdienst
ia reeds gehandeld op blz. 158/159 hiervoor.
De. bevoegdheid tot het behandelen van aangeteekende
stukken en tot het afgeven er. uitbetalen van postwissels
werd in 1888 nader verleend aan 13 hulppostkantoren . en
wel aan 2 in de residentie Cheribon (Koeningan en Madjalengka), 2 i n d e residentie Tngal (firebes en Pamalang),
2 in de residentie Rembang (Blora en Lassem), 3 in de
residentie BanjoemasfKroija , Poerbolinggo en Poerwokerto),
1 in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo I.Voeara
Teweb) en 3 op Celebes (Btdangnipa . Bonthain en Maros),
zoodat bij het einde des janrs bij 43 van de 68 hulppostkantoren gelegenheid bestond tot het doen aanteekenen
van brieven en andere s t u k k e n , en bij 37 tot overmaking
van gelden door middel van postwissels.
Gelegenheid om door middel van den postdienst gelden

op quitantie te doen invorderen, bestond bij bet einde van
1888 bij 114 kantoren , namelijk hij die welke tot eene
hoogere klasse dim de imlpkantoien behooren, dat zijnde
postkantoren en de post- tevens telegraaf kantoren. De
volgende opgaaf doet zien dat het publiek in do laatste
vijf jaren van die gelegenheid in toenemende male beeft
•gebruik gemaakt.

Bleef in de eerste jaren steeds meer dan de helft van
het in te vorderen bedrag onbetaald, in do jaren 1887 en
1888 werd de verhouding gunstiger, zoodat toen meer dan
de helft (en wel respectievelijk 51.4 en 54.4 pet.) betaald
werd. Terwijl over het vijfjarig tijdvak 1883/87 nog 52.8 pet.
onbetaald bleef, beliep over het bovenvermeld vijfjarig lijdvak (1884/88) het onbetaald gebleven gedrag slechts 49.9 pet.
In de regeling van het hrievenvervoer in en tusschen
de verschillende gewesten kwam in 1888 geen belangrijke
verandering. Wanneer men het hrievenvervoer over zee en
dat per zoogenaamde districtspost (zie het verslag van
1883, hl/.. 72, zoomede het Bijblad op het Indisch Staatsblad
n*. 3875) uitzondert, was bij het einde des jaars het hrievenvervoer op .lava en Malura geregeld over eene uitgestrektheid van 3698 K.M. De trajecten, die met. een dienst van
eens of meermalen per d a g waren bedeeld . besloegen eene
gezamenlijke lengte van 2495 K.M., die met, een dienst
van zesmaal per week (dagelijks behalve des Zondags)
889 en die met een dienst vau driemaal per week 314 K.M.
Voor de buitenbezittingen was — niet uitzondering van
het vervoer over zee en van sommige meerendeels door
postprauwen bediende trajecten in de residentiën Palembang
en Oostkust van Sumatra . zooraede op Borneo en Celebes,
waarvan de afstanden niet bekend waren — het brievenvervoer hij het einde van 1888 geregeld over 6266 K.M. ')
Met uitzondering van de trajecten Kotta Radja - Olehleh
(5 K.M.) en Laboean Deli - Medan - Bindjei (38 K.M.), waar
de dienst eenige malen daags werd uitgeoefend , bestond in
de buiten bezittingen nergens een dagelijksehe dienst, terwijl
een dienst driemaal per week alleen is ingesteld ter Sumatra's Westkust, op den postrit Padang-PadangPandjangFort de Koek - Ran - Padang Sidempoean - Siboga (457
K.M ). Overigens werd in de buiten bezittingen de postdieust
uitgeoefend : tweemaal per week over eene gezamenlijke
lengte van 2206 K.M.; eenmaal par week over 2797
K.Sl., en eens, twee-of driemaal per maand over 763 K.M.
Uit bet volgende staatje kan blijken met welke vervoermiddelen de dienst op en buiten Java werd uitgeoefend:
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.
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„

„

„

„
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„ postiljon met eigen
paard

352
:.77
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„

„

postiljon met eigen paard „

„

postlooper

v

„

postprauw

„

niet lieerendienstplichtigen

.

B

n

„
K.M.

ai Ter Oostkant
naar Bindjei.

Buiten
bezittingen.
38 »1

Java en
Madnra.
1223
K.M.

van Xiimatra. van

369S
Laboean

i»

n
4*66 li)
602 i)
621 /)

6266
Deli via Medan

/<) Namelijk tnsselien Samarang en Joana (87 K.M.i. hMnehsa
Kotdoes en Majong (10 K.M.i en tiissoben Uoendib en Boenvodadi
(17 K.M.).
'. Op Smiiatra over :;*«('., op Uanka BO liilliton over 6 2 1 , op
Borneo over !*72 en op Ostoben over 7S7 K..M.
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«■) Tusschen Kotta Kad.ja en Olehleh.
</) Ti' zamen 3 ritten, al!en uitbesteed, namelijk Hnndonif-Cheribon
(1M K.M.), Clinribon-Pekuloiignn (137 K.M.) en l'e.kalonfran-Kamar u g (99 K.M.).
e) Zijnde «Ie uitbeHtedo rit I'adang - Port de Koek.
/) Hiervan 637 K.M. uitbesteed , namelijk de ritten .In.-uiu-Sne
rabatia (223 K.M.), Probolin|j<;o-Bezoeki (59 K.M.), Krojja-Daiijor.
mas-Halaimelanj; (110 K.M.i, Anibarawa-l'oerworedjo (78 K.M.).
I'oerworedjo-Wonosobo (51 K.M.), Grissee-Lamongan (31 K.M.) en
Hatavia-Serang (S5 K.M.).

tXXO.

Aantal drukwerken
„
„

monsters .
ilornmenten

Totaal dar drukwerken en/. . .
Tolaal der brieven, drukwerken, en/...

1887.

1888. a)

n)

■1 9xi, ;.0i;
11 131
7 470

2 9 3 9 (174
33 2 1 8
9 451

IMoitl

2 981743 i 3149700

190 9 0 8

3 111 997
29 349
8 374

7 358 757

7 718 IOC,

«/) Zijnde de uitbestede rit Mneaia Knim-I,ahat.
//) Hiervan liet traject Kan - PadMf Sideinpoean •fübeaja (_'.'{*.l K.M.)
uitbesteed.

//. KiiitenlHii<Mi Miki'rr.
Aanti 1 o n t v a n g e n b r i e v e n . .

«) Hieronder de uitbestede trajeeten Palembang-fiOrok , Palambang - SakatfM enPalembanjj-TandjongKadja (te zamen 219K.M.).

Totai

0 Hiervan 479 K.M. op Uanka en 142 K.M. op Billiton.

verzonden brieven . . .

Aanti 1 ontv. en ven. drukwerken r) j

B e h a l v e o p d e t r a j e c t e n , bedoeld in d e n o t e n dijui i Uierlioven (te z a m e n 1595 K . M . ) , -was o o k uitbesteed h e t brievenvervoer p e r p r a u w t u s s c h e n P a l e m b a n g en P a n g k n l l a u
l l e n t e n g ( v a n w e l k t r a j e c t d e a f s t a n d n i e t is o p g e g e v e n ) ,
/.oomede h e t vervoer over zee t u s s c h e n Soerabaija e n K a m a l
( M a d u r a ) e n t u s s c h e n A m b o i n a , S a p a r o e a , A m u h e i en W a liaai ( M o l u k k e n ) . O o k w a r e n u i t b e s t e e d d e plaatselijke
d i e n s t e n t e A m b a r a w a , P r o b o l i n g g o , S a m a r a n g , Soerab a i j a , S o e r a k a r t a en P a d a n g .
O p d e lijnen
IJatav i a - S e r a u g ,
Bandong-Samnrang,
J o a t i a — S o e r a b a i j a , P r o b o l i n g g o — B e z o e k i . Ambarawa■—
P o e r w o r e d j o en K r o i j a - B a n j o e m a s - i J a l a p o e l a n g i s , t e g e
lijk m e t h e t b r i e v e n v e r v o e r , ook h e t vervoer v a n dienstr e i z i g e r s uitbesteed. V e r d e r is l a a t s t b e d o e l d vervoer u i t 
besteed o p b e t t r a j e c t S e r a n g - A n j e r en o p e e n i g e b i n n e n 
w e g e n in d e residentiën Kadoe,, Hagelen . B a n j o e m a s , P a soeroean , P r o b o l i n g g o en .Madioen , terwijl o p d e g e n o e m d e
pestlijnen h e t d e n a a n n e m e r s is v r i j g e l a t e n p a s s a g i e r s m e t
de b r i e v e n p o s t k a r r e n t e v e r v o e r e n .
In 1 8 8 8 w e r d e n n i e u w e f r a n k e e r z e g e l s v a n 3 0 c e n t ,
p o r t z e g e l s v a n ditzelfde b e d r a g e n briefomslagen m e t e e n
/.egelstempel v a n 15 c e n t i n g e v o e r d , zoodat t h a n s 12 soorten
van f r a n k e e r z e g e l s , 9 K o r t e n v a n p o r t z e g e l s . 5 soorten
v a n b r i e f o m s l a g e n en 3 soorten v a n b r i e f k a a r t e n in g e b r u i k
z i j n , terwijl n o g eene n i e u w e soort v a n f r a n k e e r z e g e l s ( n a 
melijk v a n 3 c e n t ) z a l w o r d e n i n g e v o e r d .
H e t a a n t a l d e p o t h o u d e r s v a n f r a n k e e r z e g e l s en v e r d e r e
post w a a r d e n bleef, e v e n a l s in 18KG en 1 8 8 7 , 14 b e d r a g e n .
D e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 6 van h e t r e g l e m e n t voor d e n p o s t 
d i e n s t in N e d e r l n n d s c h - l n d i ë (Indisch S t a a t s b l a d 1881 n ° .
139) w e r d e n , in v e r b a n d m e t de o p blz. K i l hiervóór be
doelde K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n v a n 2 4 Mei 1889(lietretl'ende
de v e r l a g i n g v a n h e t tarief voor d e v e r z e n d i n g e n p e r z e e p o s t en p e r mail t u s s c h e n N e d e r l a n d e n Indië) n a d e r g e 
wijzigd en o p n i e u w v a s t g e s t e l d bij o r d o n n a n t i e van 2 9
J u l i 1 8 8 9 (Indisch S t a a t s b l a d n ° . 162).
In h e t b e g i n v a n d i t j a a r (Indisch S t a a t s b l a d 1889 n ° .
14 e n 32) w e r d e n n a d e r g e w i j z i g d en a a n g e v u l d de a r t i 
k e l e n 2 , 3 e n 4 d e r i n l u d i s c h S t a a t s b l a d 1881 n°. 2 2 4
o p g e n o m e n A l g e m e e n e B e p a l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n bo
venbedoeld r e g l e m e n t , en z u l k s in v e r b a n d m e t d e in de
l a a t s t e j a r e n i n g e v o e r d e n i e u w e of g e w i j z i g d e soorten v a n
frankeer- e n p o r t z e g e l s e n g e z e g e l d e b r i e f o m s l a g e n .
Statistiek.
In h e t v o l g e n d e s t a a t j e ( n a d e r u i t g e w e r k t , in
de bijlage B E ) v i n d t m e n een v e r k o r t d r i e j a r i g overzicht
van d e v o o r n a a m s t e u i t k o m s t e n zoowel van h e t b i n n e n l a n d s c h a l s van h e t b u i t e n l a n d s c h p o s t v c r k e e r van X'ederlandsch-Indië.
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518 431) 1
101092 ;
.i

899 0 0 0

9s;i 128

1 004 1 5 3

510 509
493 5 8 4

monsters
diienmenfen.

2 781 0 2 5
16 027
1 100

2 818 9 0 0
21880 !
1 709 !

3 140 8 5 0
21 3 1 8
2 908

Tetai 1 der drukwerken . enz. .

2 808 752

2 845 549 ;

3 105 0 7 6

3 708 3 5 2

3 828 677 j

* 109 2 2 9

ftintil IK—a^—iferlitnrlnfkniutan
„ hdtmltminekt
..

x20 77:i
M 480

905 940 ,
48 25i;

1 001 1 M
50 8 17

Totaal der verkochte briefkaarten

sr,7 259

954 202

I 052 093

287 397
07 903

310 734
70 145

320 302
84 532

:155 300

380 879 !

110 834

Aantal ttiimimlttiulichr poxtwiaeeui
„ bi'itenlaiitlsrli''

118 991
2.'. 51X

1 20 051
20 135

127 754
27 128

Aantal postwissels

143 «11
II 101

147 080
21 358

154 882
25 730

10X414

180 Otx

.,
.,

ToUn
2'.

„
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Ider brieven, drukwerken, enz,

VERKOCHTE HKIEVKAAIÏTKS. rf)j

3 .

AANGETEKKENDK STIKKEN,

[Seeda onder de vuurgaaada op
gaven begiejiau.
Irïiiurau'ian'arl verkeer t,
Buitenloiutscli
..
f)

. .
. .

Hi,.,>>,<- in bniii'.'liiHth'Ii
te zamen

verkeer

.

4°. eoaTwiseaxa I:N BVITASTIM.

Aantal quitantiee ter invordering.
Aantal poatW. en ,|uit. to zainen.
Bedrag der jinnenl. poatwiMehi ■
„
.,

5 880 2411
1411 700

. . .

., quitanties . . . .

Bedragderpostw en,put.tezamen
5 .

7 195 000 I' 7 259 314 f 6 790 289
214 704
345 881 I
110 801

f 7 509 701

f 7 005 195 I' 7 207 153

anuTBK.

Aantal onbestelbare brieven .

,.

I 5 X72 091 f 5 451 048
I 387 223 ! 1 344 041

hli'ttchL

Bedrag der poatwlmek.

geweigerde

onafgehaalde
brieven

13 II7'.I

12 000

12 500

42 192

40 000 ;

10 852

:,:, 571

52 720

53 412

brieven **i

poate—restante-

Totaal der rebuten

. . . .

■

11".

i l X T V . I M I i t t N . f)

Verkochte frankeerjegele . .
briefnmalagen

591 7 4 3
II 8 8 3

briefkaarten .

(
I880.

1 iler b r i e v e n

147 510
45-.» OliO

> 'me zeirelx. enz. Ie /.amen

Porten van ongefmnkeerdeen on
toereikend gefrankeerde brieren en verdere stukken /<
Reehl op afgegeven binnen- en
buitentandKche poatwiaaebi. .
VentrbQlende ontvaninten i . .

I'

II 134

015 560
38 712
49 301!

028 332
32 44n
54 339

078 580

703 008

715 111

17 007
17 397
2 95 i'

90518
:i08!'

91 474
1 312

Aantal gefrankeerde brieven. .
,. uugeliaakaarda Meren .

:i 0 5 2 i'.Tl
253 199

:i 114211

:i I N 111
231 59.",

Totaal 'Ier iintvaniroten.

•ji'.lOI"

T o t a a l lier p a r t b e t e l e n d e b r i e v e n

:i 3 0 4 I6fi
K B B35

:: :!78 8-23
998 191

:i M l ',:,■:
1 114 1 7 i l

Totaal der brieven . .

4 -JOl SOI

i 377 01 i

; SM KM

,/ l><- rijten over ixx7 zijn verbeterd; dia ,,\,'i" lxx8 zijn m,^- van
vuurioonijreii aard,
l>\ van bet aantal iler in het binnen* en buitenlandach verkeer ver
zonden en ontvangen briefkaarten wordt Keen aanteekening genouden;
het debiel wordt snl, 1*. vermeld.

S30 500

I

853 580

f

857 504
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f) Van de in het buitsnlandech verkeer venouden en ontVAHgen druk
werken wordt niet van lift nantnl. maar van lul getgirit lauleekeoiug
gehouden. Het nonUil is hier berekend door net. gemiddeld gowirht op
10 grifin (gelijk 2."> (tuin ici eVn kilogram} te stillen.
d) Zie noot h. (l)e verkochte, briefkaarten niet b*ttald nntuaorH zijn
,nrt meer dubbel in rekening gebracht.)
'(Hiervan voor 1880 4 7ii laageteekende ■tukken nel onl vangHtberiehten,
voor 1887 754 en voor 1888 109.
f) Als voren respectievelijk 179 :!72 en 272.
!/) Namelijk de gewone ontvangsten der brieveapoeterij. De ontvang
sten wegens opruiming \iin materieel enafgekeurdetrekaieren . wegens
beboeting vim personeel en andere toevallige linten [waaronder ook de
\erkoopprija van materieel en trekdieren, afkomstig van pontritten
waarvan de bediening aan aannemers overging zijn hieronder niet l»egrejien. Deze verschillende rmtvangaten levefdenin IMH f M M , in 18x7
12 110 . en in 1888 f tlSO op.
h) Het, geldswnanlio- bedrag 'Ier Verbruikte /<flWzege.ls is over 1881!
met I' 10377. over 1887 niet I IS 541 • en over I88S met f Ir. 1(17 ver
minderd wegene Bfgeechreveu porten van onbeetelbere, geweigerde en
aan een nader adres verzonden niet- ut 'ontoereikend gefrankeerde lirieveu
of andere stukken.
i) Hieronder in 1880 l' 231 aan passagegelden. ontvangen wegene
jiersoncnvervoer fier lirievinpnstkar (De gelegenheid on met den gouvernements-hrievenpostwagen te reizen bestond na 188*1 niet meer.

Blijkens de voorafgaande opgaven warden In 1<S88 in het
binnenlandech verkeer meer gefrankeerde en dienetbrieven,
doch minder ongefhuikeerde brieven verzonden dan in 1887.
Ook het aantal der verzonden drukwerken nam aanzienlijk
toe, doch dat der verzonden monsters en documenten
ging achteruit. De uitkomsten van bet buitenlundseh ver
keer wijzen alleen eene vermindering aan wat betrof: de
verzendingen van monsters, terwijl voor de overige in liet
staatje genoemde verzendingen de cijfers weder hooger
waren dan die over liet voorafgegane jaar. Wel werden uit
het buitenland minder blieven ontvangen , doch verreweg
grooter was de toeneming van liet aantal naar buiten
Nelerlandsch-Iudië verzonden brieven. Het aantal der aangeteekende stukken nam zoowel in het binnen- als in het
buitenlandsch verkeer aanzienlijk toe. dok bet aantal
postwissels in beide verkeeren bleef vooruitgaande, maar <
aangezien het totaal bedrag der op deze wijze overgemaakte
geldsommen afnam, daalde het gemiddeld bedrag: voor de
binnenlandsche postwissels, van f 49,79 in 1886 en f48,55
in 1887, tot f 42,(57 in 1888; voor de buitenlandsche .
postwissels, van f 55,44 in 1880 en f 5:5,08 in 1887, tot '
f 49.5C in 1888, en voor het gezamenlijk verkeer, van f 50,79
in 1886 en f 49,35 in 1887, tot f 43)89 in 1888.
§ 3.

Pa'ü'deuposlerij.

De zoogenaamde binnenlandsche paardenposterij (namelijk
die op de binnenwegen), welke aan bet beheer van de
hoofden van gewestelijk bestuur is overgelaten, doeh waar
van de verantwoordingstukken omtrent ontvangsten en
uitgaven bij het hoofd bureau van den post- en telegraaf- .
dienst worden geverifieerd, onderging. se:lert hare intrek- |
king met 1 Januari 1888 in de residentiën Tagal, Banjoemat en Hagelen (zie vorijj; verslag blz. 107>, verder iuig
de volgende wijzigingen. ')
Dezelfde reden die het instandhouden van de binnenlandache paardenposterij in de drie genoemde gewesten
langer oanoodig had g e m a a k t , gal' aanleiding dat met !
ingang van 1 Januari 1889 bedoelde dienst ook in de \
residentie Madura werd opgeheven (Indisch besluit dd. 16 j
November 1888 n*. 15). Ook daar werd namelijk gelegen '
beid gevonden het vervoer van gouvernementsreizigers,
tegelijk met dat der post, aan een aannemer op te draden.
In de residentie Madioeu werd, met ingang van 1 Juli
1888, de paardenposterij op de trajecten van Ponorogo ;
naar Somoroto en van Ngawi naar de grens van Soerakaita
als overbodig opgeheven, en daarentegen ingesteld op het
traject Patjitan-iNgerko. In verband hiermede werd de som
van f 9 5 0 5 , toegestaan voor het onderhoud der paarden
posterij in genoemde residentie, voor bet jaar 188-« met
f' 433 en voor 1889 met f 866 verminderd (Indisch besluit
van 20 J u n i 1888 n°. 1).
W a t den dienst in de residentie Kediri betreft, w a a r ,
volgens de bestaande bepalingen, behalve op de trajecten
') Eene opgave van de wegen waarop eene binnenlandsche paarUenposterü wordt onderhouden , vindt men in bjjlage XX van den
Hegeeringsaimanak van Nederlandsen Indic voor 188'J (deel 1).
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Kediri-Ngaudjoek en Toeloeng Agoeng-Trenggalek, ook
|MWljnaarden verkriitrbaar waren te Puree en te Blitar,
werd bi Indisch besluit dd. 11 April 1889 n". 49 nader
bepaald, dat ook postpaarden gostatinnneerd zijn te Ker-

tosoiin, te Bentjee en te Wlingi
Overigen! werd, met ingang van 1 Januari 1889, de
tot dusver voor het onderhoud der genoemde posterij in de
residentie K'rawang toegestane som , welke, ontoereikend
gebleken w^ts, met f 450 'sjaal* verhoogd en mitsdien
gebracht op f 2852 's jnurs (Indisch besluit van 20 Juni
1888 i,°. 8).
De voor het onderhoud van de binnenlandsche paarden
posterij voor bet jaar 1888 beschikbaar gestelde sommen
beliepen te samen f 1 4 4 4 7 0 , tegen f 1 5 8 925 iu 1887,
terwijl de kosten voor de voeding der paarden op p. m.
f L14000 werden geraamd, tegen f 117 000 in 1887.
In het, volgend staatje worden opgaven aangetroffen
omtrent bet gebruik in de laatste drie jaren van de binnen
landsche paardenposterij gemaakt.
Ontvangsten

JAREN.

«regent

wegenf

verstrek
verstrek
kingen aan kingen aan
ilienstrciziandere
gen. al reizigers.

1886

f M l 2-27

1 IK87

280 -217

l>) 1888

:

2:t* IM

f

Aantal verstrekkingen:

Te
zamen.

aan
aan
Te
dienst- andere
reizi- reizi zaraen.
gers. gers.

S4M

f 271 liOO

8 927

3 731

280 9*8

:i r.ftn

212 02'.!

160

0 087

9 063

108

0171

8 290

104

8 403

n) Dienstreizigers hebben het kosteloos gebruik der paardenposterij.
De in deze kolom uitgetrokken sommen zijn dus alechts als fictieve
ontvangsten te beschouwen: zij stellen het bedrag voor, dat wegens
dezelfde reizen door particulieren zou betaald zijn.
/') De cijfers over 1887 berusten op verbeterde, die over 1888 op
voorloopige opgaven.

§ 4. Telegrafen

en telephonen.

De door een onderzeeschen telegraaf kahel (zie lager) met
Java verbonden kantoren te Makasser (Celebes) en Boeleleug (Bali) werden op 16 October 1888 voor het algemeen
telegraaf verkeer opengesteld.
Op Java kwam in liet aantal kantoren van de gouvernemectstelegraaf in 1888 geen verandering.
Echter werden aldaar (in de residentie Soerabaija) drie
nieuwe spoorweg-telegraaf kantoren geopend op halten van
den staatsspoorweg (Oosterlijnen), namelijk te Soemobito
in Juli 1888 en te Bangsal en Boedoeran in September
daaraanvolgende, de twee eerstgenoemde in aansluiting
met het post- tevens telegraaf kantoor te. Modjokerto, het
andere met dat te Sidoardjo.
Bovendien werden in 1888, met vergunning van de
Indische Begeering (zie vorig verslag hlz. 169/170 en blz.
155), door de Deli-Spoorwegmaatschappij de telegraafinrichtingen op hare stations en halten te Belawan , Laboean
Ueli, Titipapan , Medau, Deli Toewa, T i m b a n g L a n g k a t
en Soenggal (Oostkust van Sumatra), en door de J a v a Spoorwegmaatschappij de telegraaf-inrichtingen op hare
stations en halten te T a g a l , Pagongan , Bandjaran , Ketapang Slawi en Balapoelang (residentie Tagal) voor het
biunenlandsch telegraafverkeer opengesteld.
W a t de, gouvernements-telephoonkantoren betreft (over
de particuliere wordt lager gehandeld), hun aantal werd
in 1888 met 1 op Java en 1 op Sumatra vermeerderd ,
namelijk te Magettan , in aansluiting met het post-tevens
telegraafkantoor te Madioen, op 1 J a n u a r i , en te Loeboe
Soelasi, in de bestaande telephoonlijn tussehen Padimg
en Solok , op 1 September 1888.
in verband met een en ander waren bij het einde van
1888 op 95 plaatsen (tegen 93 bij het einde van 1887)
kantoren van de gouvernementstelegraaf gevestigd , waar
van 09 op Java , 24 op S u m a t r a , 1 op Bali en 1 op Ce
lebes. Verder waien nog op 2 plaatsen (Batavia en Tandjong
Priok) hulpkantoren van dezen tak van dienst. De kan
toren te Tjipannaa (Preanjrar Regentschappen) en Lengkong

(Soerabaija), die slechts bij bijxnnderegelegenheden geopend
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•worden, tellen in deze cijfers niet m e d e ; het eerste was
in 1888 in het geheel niet geopend , het andere gedurende
126 dagen. ') Overigens kon men zich in 1888 nog op 106
plaatsen op Java (tegen 103 in 1887) door middel van de
telegraaf der staatsspoorwegen , op 21 plaatsen op Java en
Sumatra (tegen 19 in 1887) door middel van gouvernementstelephoonlijnen, on op 12 plaatsen (5 op Java en
7 op Sumatra) door middel van particuliere spoorwegtelegraaf kantoren , van de gouvernement.stelegraaf bedienen.
Zooals reeds in vroegere verslagen is medegedeeld , kun
nen bij alle postkantoren op de buitenbezittingen tele
grammen worden aangenomen ter verzending door de
Nederlandsen-Indische telegra.ifkantoren, of door de op
Pinang en Singapore gevestigde kantoren der » Enstern
Extension Australasia and China Telegraph Company ".
De gemeenschap langs den telegraafkabel in Straat
Soenda (van Anjer naar Kalianda) werd ook in 1888 niet
gestoord. De kabel bleef in uitstekenden toestand verkeeren.
Met de uitlegging: van den hooger bedoelden telegraaf
kabel van Java langs Bali naar Celebes, waarvan ook in
het M>rig verslag (blz. 167) sprake i s , werd 29 September
1888 te Makasser begonnen. Oit werk liep reeds op
8 Oetober d. a. v. af. Van de drie gebezigde kabel
soort eo bleken benoodigd : 20 telegraph knots *) type A ,
192.41 lype B en 237.29 type C , of te H M 449.70
k n o t s , terwijl de overblijvende 2.59 knots B e n 9.71 knots
C , of te zamen 12.30 k n o t s , in het kabelreservoir te
Tandjong Priok werden afgeleverd. De lengte der ondergrondsche pijptreleiding te Makasser bedraagt 2912.63 M.
en die te Sitoebondo 9976.60 M. Te Boeleleng ■werden de
beide aldaar landende kabels door ondergrondsche kabels
van het type C , ter gezamenlijke lengte van 0.82 knots,
met het kantoor in verbinding gebracht. Bij de meting
na de uitlegging bleek de kabel ruimschoots aan de bij
het contract gestelde eisenen , zoowel wat bet geleidingsvermogen als den isolatie-weerstand betreft, te voldoen,
terwijl bij de meting eene maand na de uitlegging de
isolatie-weerstand bleek toegenomen te zijn , iets wat voor
de deugdelijkheid van den kabel pleit. 3)
Met het uitleggen van den kabel van Java naar Madura
en het tot stand brengen van eene landliju op laatstge
noemd eiland (zie vorig: verslag blz. 168) is men onlangs
gereed gekomen, zoodat op 24 September j l . het hulppost
kantoor Bangkallan zoomede de postkantoren Painakassan
en Sumanap als post- tevens telegraafkantoren voor het
algemeen telegraafverkeer zijn kunnen worden opengesteld,
terwijl te gelijkertijd aan bet hulppostkantoor te Sampang
een telephoondienst verbonden werd , in aansluiting met het
zooeven genoemde post- en telegraaf kantoor te 1'amakassan.
In de residentie Oostkust van Sumatra werd in Juni j l . ,
toen het daartoe benoodigde materieel uit Nederland was
ontvangen , met de werkzaamheden begonnen voor de door
trekking van de telegraafljjn van Meden naarLaboean Deli
Dientengevolge is op 1 Augustus jLook het postkantoor ter
laatstgenoemde plaatse als post- tevens telegraal'kantoor voor
het algemeen telegraafverkeer kunnen worden opengesteld.
Ter Sunmtra's W e s t k u s t , en -wol in de residentie Tapanoli,
kwam men in 't laatst var. 1888 gereed met het (pannen
van eene telephoonlijn van liet post- en telegraafkantoor
Siboga via Taroetoeng naar Lagoeboti. Op de beide laatst
genoemde plaatsen kwam de telephoondienst respectievelijk
op 1 Januari en 15 Februari 1889 in werking.
Verder werden nog telephoonkantoren g e o p e n d : op 1
April jl. te Toeren (Pasoeroeau), in aansluiting met liet
post- en telegraafkanteor te atalang; op IS Juli jl. te
'fjiiegon (Bantam) en te Lengkong (S-ernhaja), in aanslui
ting respectievelijk met de post- ea telegraafkantoren te
Serang en -Mo Ijokerto (waardoor tevens het hooger bedoelde
tijdelijke tele.rraatkantoor te Lengkong werd opgeheven);
en op 1 September jl. te Tassikmalaij.i (l're.mger Regent-

') Het telegraafkantoor te Lengkong is sedert (zie lager) door een
telophoonkantoor vervangen.
') Een „telegraph knot" heeft eene lengte van 1855.3 M. en ia
dus iets langer dan eene Engelsche zeemjjl.
») Bjj het ontwerp der Indische begrooting voor 1890 z[jn fondsen
aangevraagd om in dat jaar de ondcrzeesche telegraafverbindingen
in Nedcrlandsch-Indië uit te breiden met een kabel van Makasser
naar Bandjeimasin (Zuidcr- en Oostcrafdceling van Borneo).
Handelinjron der Staten-Guneraal. Bijlagen. 1889-1890.
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schappen), in aansluiting met het telephoonkantoor ta
Man mdjuija en met het post- en telegraafkautoor t e
Tjiamies.
De invoering van den vollen dagdienst op de telegraaflijn
van I ' a l a n g naar Batavia (zie vorig verslag blz. 162 en
168) kwam 1 April 1889 tot s t a n d , nadat het daartoe
benoodigde personeel benoemd en naar de verschillende
kantoren gezonden was.
Zooals uit het volgende overzicht blijken kan , onderging
in 1888 de lengte der lijnen en draden eene vermeerdering
met 49.30 K.M. op S u m a t r a , als een gevolg van de hooger
bedoelde telephonische verbinding van Lagoeboti en Ta
roetoeng met Siboga, zoome Ie met 847.20 K.M. kabel
(de ondergrondsgeleidingen daaronder begrepen) wegens
de telegrafische verbinding van Java met Bah en Makasser.

* - * * ~

Lengte der lijnen
(in K.M.).
Uit. 1887 Uit. 1888.
3868.9G
3868.96
| lumatra [ \ 2629.16
2678.46
Te zamen . . .

Draadlengte
(in K.M.).
Uit. 1887. Uit. 1888.
5940.74
5940.74
2705.86
2755.16

6498.12

6547.42

8646 60

8695.90

57.98

57.98

57.98

57.98

Kabel tusschen Java en
Kabel tusschen Java en
Uali
Kabel tusschen Bali en

Totaal . . . .

ii

151.10

ii

151.10

11

696.10

ii

G90.10

655G.10

7452.60

8704.58

9601.08

Op de vier kabels der hooger genoemde Engelsche
telegraafraaatsehappij (éé:i van Batavia en één van Banjoewangi naar Singapore en twee van Banjoewangi naar
Port Darwin in het noorden van de kolonie Zuid-Australiöj
werden in den loop van 1888 de volgende storingen onder
vonden , als : op de beide kabels van Banjoewangi naar
Port Darwin van 29 Juni tot 18 J u l i , van 10 tot 14 en
van 21 tot 29 Oetober, en op den kabel vnn Batavia naar
Singapore van 23 tot 31 J u l i .
De derde kabel van Banjoewangi naar Australië , en wel
naar de Roebuck-haai in W e s t - A u s t r a l i ë , waarvan in het
vorig versl-ig (blz. 168) sprake i s , werd 26 Februari 1889
voltooid, zoodat thans Java door drie kabels met Australië
verbonden is. De nieuwe k a b e l , die eene lengte heeft van
ongeveer 890 Engelsche zeemijlen , en door eene landlijn
met Roebourne verbonden is, werd op 1 Maart jl. voor het
verkeer opengesteld.
Hoofdzakelijk tengevolge van de uitbreiding der lijnen
(men denke aan de openstelling in 't laatst van 1887 van
de nieuwe lijn van de West-na-ir de Oostkust van Sumatra
en aan de in Oetober 1888 tot stand gekomen onderzee^che lijn van Java n a i r Bali en Cclebe-) wat Eoowelhet
binnen- als het buitenlandsch telegraafverkeer van Nederlandsch-Indiö in 1888 toejrenomen (in opbrengst respectie
velijk met f20 882 en f 58 83<>)4,i, niettegenstaande over
't algemeen (de doort/czonden buitenlan Ische telegrammen
alleen uitgezonderd) de inhoud der draadberichten weder
korter was geworden. Zoo telde in 1886 en 1887 elk binnenlandach telegram gemiddeld 13.57 en 13.('3 woorden ,
doch in 1888 slechts 12.79 woorden , gevende eene opbrengst
per telegram van r :spectievelijk f 1,5'i, f l,55en p.ui. f 1,52 ,
en was voor de uit Xederlandsch-In iië afkomstige of voor
die bezittingen bestemde buitenlandsche telegrammen het
gemiddeld woordental achtereenvolgens 9.14 , 8.72 en 8.70,
terwijl dit gemiddelde voor de doorgezonden buitenland
sche telegrammen , van 12.15 en 12.31 woorden in 1886
en 1887 , in 1888 klom tot 13.09.
Zoowel voor de doorgezonden als voor de overige bui
tenlandsche telegrammen bedraagt het aandeel der Indi
sche administratie in de opbrengst f0,07 5 per woord, be
halve wat betreft de telegrammen gericht san een achttal
bepaaldelijk aangewezen Australische nieuwsbladen , ter
zake van welke berichten, voor zooveel zij uitsluitend over
de kabels der meergenoemde Telegraafmaatschappij (dus
niet over de gouvernementslijnen) verzonden worden en
gesteld zijn in verstaanbaar Engel.-ch , de Indische Regee*) Het aandeel van de Indische telegraafadministratie in de op
brengst van het buitenlandsch verkeer steeg met f 8565.
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Ting bij besluit dil. 26 J u n i 1885 n°. 7 (zie het verslag
van dat jaar blz. 144 genoegen genomen heeft met eene
uitkeering van slechts f0,02 per woord, behoudens eene
gewaarborgde minimum-uitkeering van f 1950 's jaars.
Meende men uit bet feit dat bij de nfrekening met
de Maatschappij de uitkeering van f 0,07' per woord
tot dusver steeds over bet vollj verkeer was u i t g e t r o k k e n , te moeten afleiden dat van het verlaagd tarief geen gebruik werd g e m a a k t , sedert is gebleken <lat
zulks van 1 Juli 1886 af wel het geval is geweest, namelijk gedurende het tweede halfjaar van 1886 voor 39 659
en gedurende 1887 voor 81957 woorden (over 1888 is het
cijfer nog niet bekend). Daar voor deze dagbladtelegrammen f9121,2:) was in rekening g e b r a c h t , terwijl a c c e n t
per woord sleehts verschuldigd was f2432,32, welke som
echter, in verband met het door de Maatschappij gewaarborgde minimum van f1950 's j a a r s , op f 3900 te stellen
w a s , is h a a r , ten laste van de opbrengst van bet buitenlandsch verkeer over 1888 , een bedrag v;in f 5221,20 terugbetaald.
Naar aanleiding van een verzoek van dezelfde Telegraafmaatschappij is door de Indische Kegeering bij besluit d l .
4 April 1889 n". 3 (Javasehe Courant van den Men dier
maand) het bepaalde bij liet voormelde besluit van 26 Juni
1 8 8 5 , te rekenen van ï Januari 1889, uitgebreid tot alle
zoogenaamde dagblad tel 'grammen die gericht zijn aan
nieuwsbladen in tjroot-Britannië of de Australische Ivoluniën van dat Rijk.
Overeenkomstig een voorstel van de Indische Regeering
wor.ien bij de ter zake betrokken vreemde telegraafbestureu (de kabelmaatschappijen hebben reeds hare medewerking toegezegd) de noodige stappen gedaan , opdat ook
voor de tusscben Ne Ierland en Nederlandsen-ludifi in
beide richtingen gewisseld wordende dagblad telegrammen

[Nederl. (Oost-) Indie.]

een verlaagd tarief kunne worden ingevoerd.
Het tarief van seinkosten in het binnenlandsch verkeer
langs den kabel van Java en Bali naar Celebes (in het
buitenlandseh verkeer gelden voor liali en Celebes dezelfde
tarieven als voor J.-.va en Sunmtra) bestond aanvankelijk
in eene v. rhouging per woord van bet voor Java en Sumatra bert—nde kringeutarief 'J met 8 cent voor het traject
Java-Bali, 20 cent voor het traject Bali-Celebes en 23 cent
voor bet traject Java-Celebes, doch met ingang van 8
Mei jl. zij') die bedragen , in afwachting van eene herziening van het kringeutarief (waardoor, bij uitbreiding c.q.
van het aantal k r i n g e n , speciale kabeltarieven zouden
kunnen vervallen), teruggebracht tot 6 , 8 en 10 cent per
woord. Van het in 't vorig verslag (blz. 168) vermelde
denkbeeld om voor den Zondagsdienst in het binnenlandsch
verkeer een hooger tarief van seinkosten aan te n e m e n ,
werd om verschillende redenen afgezien.
Omtrent het gebruik van de telegraaf van den dienst
der staatsspoorwegen op Java voor het overbrengen van
bijzondere telegrammen werden door de Indische Regeering
nieuwe bepalingen vastgesteld bij besluit dd. 20 September
18S8 n°. 8 (Indisch Staatsblad n'°. 157;.
Eindelijk verdient nog vermelding dat van het met 1
Juli 1886 in werking getreden nieuwe reglement voorden
telegraafdienst in Xederlandsch-lndiS art. 1 3 , handelende
over bet wegeren van telegrammen , bij Indisch besluit
dd. 25 Mei 1889 n°. 13 (Indisch Staatsblad n°. 113) in
overeenstemming werd gebracht met hetgeen te dien opzichte in bet Nederlandsch telegraafreglement is bepaald
(Nederlandsch Staatsblad 18S6 n°. 114, art. 19).
De volgende staat bevat een algemeen overzicht van
het telegraafverkeer van Nederlandscb-Indiö over de jaren
lri86, 1887 en 1883, terwijl uitvoeriger opgaven zijn te
vinden in de htoger aangehaalde bijlage BE.

1886.

1887.
(Verbeterde opgaven.)

1888.
(Voorloopige opgaven.)

GezaGezaGezaAantal
Aantal
Aantal
menlijk
OpOpmenlijk
menlijk
Opteleteleteleaantal brengst.a)
aantal brengst. a)
aantal brengst, a)
grammen. woorden.
grammen. woorden.
grammen. woorden.
Binnenlandsche betalende telegrammen .

Te zamcn.
Binnenlandsche regeeringstelegrammen

.

.

264 774 3 593 042 f414 072!
69 623!
85 876
95M 865

264 180 3 442 707 f411146
94 858, 1016 773
76 554

283 91.V 3 632 942 f 432 028
108 529 1 202 183
85119

.

350 650 4 515 907 f 483 695

i
1
359 038 4 459 480 f 487 700

1
392 444 4 835125 f 517147
1

f).

917 995 f 107 817

26 898

378 457, 5 433 902 f 591512

385 936i

27 807

927 017

f101181

386 497 f 588 881

|

24 657

798 988 f 101 238

417 101 5 634 113 f 618 385

a) Voor het tuilenUndtck verkeer is alleen de netto opbrengst uitgetrokken. De hruto-ontvangst ter zake van dit verkeer heeft bedragen:
in 1886 I' 542 537, in 1887 (volgens verbeterde opgaven) f 529 577 en in 1888 f 588 413, waarvan wegens terugbetalingen en als aandeel
van andere telegraaf-administratiën uitbetaald werd: in eerstgenoemd jaar f472 914, in 1887 f 4 5 3 023 en in 1888 f 5 0 3 294.
b) Meer dan de helft der buileiilaiidsclie telegrammen waren transit- (doorgezonden) telegrammen, waarvan in de riehting van Singapore naar Australië nagenoeg evenveel als omgekeerd. Uit Nederlandsch-Indië waren c/lMMftf: in 1886 20 629, in 1887 20 886 en in
1888 24 823 buitenlandsche telegrammen, terwijl het aantal voor Nederlandsch-Indië hiftmi/i buitenlandsclie telegrammen achtereenvolgens
beliep 19 598, 21318 en 24 917.
<•) Hieronder zijn niet begrepen de diensttelegrauimen (zoogenaamde dienst- of postnota's); zie daaromtrent de b[jlage EK. De uitgetrokken opbrengst der regeeringstelegramnien is als tictief te beschouwen.
</) De opbrengst is voor een gedeelte (namelijk voor zoover betreft de binnenlandsche regeeringstelegrammen) fictief.

In de voorgaande cijfers is ook begrepen het verkeer
zoowel met de spoor weg-telegraaf kantoren als met de
gouvernements-telephoonkantoren.
In welke mate de laatst («doelde (telephoon-) kantoren
1886.
1887.
1888.
tot
het verkeer bijdroegen, kan uit het volgeude overzicht
1M1M 112 511 119 720
1 853
1 874
2 370 blijken:

De binnenlandsche telegrammen (met uitzondering van
de regeeringstelegrammen) waren , naar gelang van hun
inhoud , te verdeelen als volgt:
Handels- en scheepvaart-telegrammen .
Dagblad-telegrammen
Telegrammen vun gemengden aard. .
Te zamen .
.
waarvan in de NeJerlandsche en vreemde talen
en in de inlan&sche talen
Te zamen als voren

158 1Ü5 150 005

l i l 825

') l'.lijki'iis het verslag van 1883 blz. 146-147 (zie ook dat van
1886 blz. 132) bedraagt dit tarief, voor de drie kringen waarin het telegraafnet verdeeld i s , respectievelijk 4 , 8 en 12 cent per
I woord, met een vast recht daarboven van respectievelijk 2 0 , 40 en
264 774 2C4 180 283.915 | 60 cent per telegram.
201771 2G4 180 283 015
155319 15G304 174881
100 455 107 876 109 031
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1880.
Aantal
telegrammen.
Bij de gouvernements-telephoonkantoren werden :
aangeboden ter verzending: naar de gouvernements-telegraafkantoren.

Te zamen

.

.

.

. . . .

Opbrengst (gerekend tot het l ten bate van den post- en telegraafdienst

. .

1887.

GezamenAantal
lijk aantal
telewoorden. grammen.

1888.

GezamenAantal
lijk aantal
tri»
woorden grammen.

a)
Gezamenlijk aantal
woorden.

MM

2 874
2 913

33619
34C49

3 926
4 004

45 498
45 446

5475

61 767
61 242

5 787

68 208

7 930

90 944

10 791

123 009

f
f

2 523
1 3G5

f
f

1' 3 405
f 1 819

4 618
2 460

Boven'lien werd met de telephoonkantoren nog- gewisseld (zonder betaling)
697

20 872

966

32 286

1253

41526

a) De cijfers over 1888 zijn van voorloopigen uard.
I) Een aanzienlijk deel der met de telephoonkantoren gewisselde betalende telegrammen was echter niet voor het aansluit ingskanti r . waarvoor
een verder gelegen kautoor bestemd of daarvan afkomstig. Vermits zonder de bestaande te'ephoongeleiding de meeste dier telegrammen niet zouden
zijn verzondeu , kunnen de scinkosten over den verder af te leggen weg m<de ■]■ opbrengst van den telephoondieu.st worden beschouwd. Doet
men dit, dan klimt de opbrengst tot ongeveer het dubbele van de hierboven genoemde bedragen.

Van de teleplioonlijnen die de Nederlandseh-Indische
Telephoonmaatschappij op de drie hoofdplaatsen van Java
exploiteert, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.
In 1888 kl>m het aantal geahonr.eerden te Batavia (daar
onder ook Taodioog Priok, Weltevreden en Meester Coruelis)
van 298 tot 385 , te Samarang van 151 tot 171 en te Soerabaija van 227 tot 244. Werd in 1887 ter eerstgenoemde
plaats door eiken geabonneerde gemiddeld 1117 malen door
tussche-ikomst van het centraalnureau van de telephoon
gebruik iremaakt, te Samarang 75'> malen en te Soerabaija
910 malen, i:i 1888 waren deze gemiddelden respectievelijk
1137, 11(55 en 1001, daar het totaal der aangevraagde ver
bindingen bedragen had respectievelijk 4:{7 850, 199 241
en 244 222. l)e brutoontvangstenover 1888bedroegen voor
Batavia met Tandjong Priok enz. f 4 8 365, voor Samarang
f 23 027,50, en voor Soerabaija f 31 645, te zamen alzoo
f 103 037.50, waarvan f 10 303,75, namelijk 10 p e t . , als
cijns in 's lands kas werd gestort, tegen f9009 over 1887
en f 8414 over 1886.
Bij Indisch besluit dd. 12 September 1889 n°. 21 is aan
den heer C H . MATZEX eene binnen zes maanden te aan
vaarden concessie verleend voor het aanleggen van telephoonverliindinj. r en in de afJeelinir i'adang (Sumatra's West
kust) De concessie , die voor 25 jaren i.s verleend , bepaalt
o. a. dat binnen één jaar na de aanvaarding de telephooninrichtinfren moeten zijn in werking g e b r a c h t , en d a t ,
zoodra het aantal geabonneerden op eenige plaats 25 be
d r a a g t , aan 's lands kas jaarlijks moet worden uitgekeerd
5 pet. van de bruto-ontvangsten , en zoodra het getal 50
of meer bedraagt, 10 pet.
De blijkens het vorig verslag (blz. 169) op 15 Januari
1888 geopende particuliere telegraaf- en telephoondienst der
Deli-Spoorwe^mantschappij in de landschappen Deli en
Lanjrkat ter Sumatra's Oostkust had op uit. 1888 81 aan
sluitingen. Bovendien waren voor rekening van anderen ,
ter verbinding van hunne etablissementen onderling op
eigen grond, 4 aansluitingen tot stand gebracht. Aan
abonnementsgelden voor telephoon-aansluitingen werd ge
durende het tijdvak van 15 Januari t/m 31 December 1888
geïnd f 9745, terwijl de telegraaf der Maatschappij g e 
durende die 11 1 /, maand opbracht f 1539,04. Wegena kosten
van personeel en van onderhoud der telegraaf- en telephoorinrichtingen stond hiertegenover eene uitgaaf van f 7968,99 s .
In 1888 werden, op den voet van Indisch Staatsblad
1883 n°. 145, de navolgende vergunningen verleend tot het
aanleggen van telephDonverbindingen tot eigen gebruik
der aanvragers, a l s :
1°. aan de Maatschappij tot het drijven van commissiehandel en het exploiteeren van pakhuizen en prauwen te
Panaroekan (Bezoeki), voor de verbinding van haar kantoor
te Panaroekan met een harer huizen te Sitoebondo in hetzelfle gewest (Indisch besluit dd. 22 Maart 1888 n°. 17),
terwijl haar bij besluit dd. 5 December 1888 n°. 25 werd
toegestaan het telegraafkantoor te Sitoeboiulo in die lijn
t e doen inschakelen ;
2°.

aan

den

heer

G. D. B I R M K , tabaksondernemer te

Djember (Bezoeki), voor eene verbinding tusscben een

zijner panden a l l a a r eu een hem toebehoorend herstellings
oord te Soembaraari, mede in Bezoeki (Indisch besluit
dd. 22 Maart 1888 n". Ui);
3°. aan den erfpachter van het pen eel Pen^adjaran
(Soerabaija) , voor eene verbinding van de adnrni.-trateurswoning op dat perceel met de woning ^all d j n opziener
bij het koffiebereidinirs-etablissement in de dessa (iren^-'ing
in hetzelfde gewest (Indisch besluit dd. 3 Juni 1888 n*. 1 0 ) ;
4°. aan den administrateur der suikerfal riek TVdan^an
(Soerabaija), voor eene verhinding van genocnde fabriek
tot aan en met de telephoongeleiding, welke de suiker
fabriek Kremhoeng met de staatsspoorwegha'ito Toelangan verbindt (Iivüsch besluit dd. ::0 Juli i888 n°. 7);_
5°. aan de eigenaren der landbouwoiiderneuiingen Djelboek en Soekokerto (Bezoeki), voor eene verbinding tus
scben de hoofdetaulissementen op die ondernemingen te
Bataan en Adjoei.g (Indisch besluit dd. 30 Juli 1888 n°. 10); en
6°. aan de firma H A N A MUI.LEMEISTEH <fc Co. te Peka-

longan, om de bestaande verbinding tusscben baar kantoor
en het tolkantoor te Pekalongan te verlengen tot de woning
van een der firmanten (Indisch besluit dd. 11 Augustus
1888 n°. 7).
Overigens werd nog bij Indisch besluit dd. 7 J u n i 1888
n°. 4 vergunning verleend om hel residentiehuis te Soerakarta telephoniscb te verbinden met den dalem van pangeran adipati ario PIÏAHOE PIÏANG WEDO.NO aldaar.

91. D e p a r t e m e n t v a n f i n a n c i ë n .
I.

FINANCIËN.

§ 1.

Begrooting.

a. Begrootingswetten.
De wetten van 31 December 1888 (Nederlandse!) Staatsn°s. 236 t / m 2 3 9 ) , houdende vaststelling der begrooting
van Nederlandsch-IndiG voor 1889, werden in Inuië afge
kondigd den 12den Januari 1889 (Indisch Staatsblad n°s. 4
t/m 7). Tegelijk werd ook de plaatsing in h e t Indisch
Staatsblad gelast (zie do nos. 9 en 10) van de Koninklijke
besluiten dd. 5 J a n u a r i 18S9 nos. 26 en 2 7 , houdende
splitsing in artikelen van de twee hoofdstukken der be
grooting van uitgaven.
De aangehaalde begrootingswetteu ramen de OLtvangsten
en uitgaven als v o l g t :
Middelen in Nederland (hoofdstuk I der
Middelen)
f 29 189 977
Middelen in Indië (hoofdstuk I I der
Middelen)
98 602 227
f

127 7'J2 204

Uitgaven in Nederland (hoofdstak I
der Uitgaven)
f 22 539 779
Uitgaven in Indië (hoofdstuk I I der
Uitgaven)
113 551088
130 090 867
Nadcelig verschil

f

8 298 663

Bij art. 2 der wet tot vaststelling van het 1ste hoofd
stuk der Middelen werd bepaald, dat in het begrootings-
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tekort zal worleu vojizien djor middel vaneene uitkeering
uit liet nader b-j de wet vast te stellen batig slot der
algemeene rekening wegens de ontvangsten en uitgaven
van Nederlandsch-liilië over den dienst van 1887.
Bij do wet van 31 December 1888iNederlandsch Staats
blad n°. 2 4 0 , Indisch Staatsblad 1889 u°. 8) zijn de eind
cijfers <l«;r Uitgiiven verhoogd : dat van het Iste hoofdstuk
met f 350 000 , en dat van het Ilde hoofdstuk met f 150 000,
een en ander ten behoeve van de doortrekking van den
Preai;ger-spo >rweg tot Tjilatjup, zoodat het nadeelig versch'1 tUtfcntn de geraamde ontvangsten en uitgaven is
gestegen tot f 8 798 003. Ken wetsontwerp tot nadere verEooring van het Iste hoofistuk der Uitgaven is nog bij
de Siaten-tie.ieiaal in behandeling. Intussehen is bij de
wet van 28 üctober 1889 (Nederlandse!) Staatsblad n°. 147)
het Ilde hoofdstuk der Uitgaven nog gewijzigd (echter
zonder verandering van het eindcijfer) in verband met de
voorgekomen oprichting van gouvernementswege van een
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W a t de in Indië gedane ontvangsten en uitgaven over
1886 betreft., was omstreeks medio 1889 de vergelijking
van de registert der departementen met die van do Alge
meene Rekenkamer voor een groot deel reeds beëindigd,
zoodat ook de oplevering van de Indische rekening over
gemeld dienstjaar spoedig zou kunnen plaats vinden.
§ 2. Land. „assen in Indië en kasbeheer in

Nederland.

In 1888 heeft, evenals in het voorafgegane j a a r , de
aanvulling van de Indische kassen tijdig en geregeld kunnen
plaats vinden , zonder dat daarvoor de tussehen komst van
de Javasche Bank noodig was.
Tot versterking van de betaalmiddelen werden in g e 
meld jaar geene andere wisselinschrijvingen gehouden dan
de vier (in April en Mei), omtrent welker afloop reeds i n ' t
vorig verslag (bU. 171) het noodige is medegedeeld.
In het voor 1889 geraamd Indisch tekort van f 8 000 000
andbouw-proeatation te Bultenzorg (verg. blz. 125 hiervóór). is, zoo met bet oog op den ongunstigen wisselkoers als
Ten vervolge op de in 't vorig verslag (blz. 170) voor in verband met het ruime Indische saldo hier te lande
komende mede leelingen omtrent de begrootingen over de voorhanden, voorzien docr uitzending van specie. De met
dat doel in de maanden Maart en April jl. naar Indië ver
jaren i837 en 1888 wordt nog aangeteekend:
1". dat bij de wetten van 17 December 1888 (Neder- scheepte partijen rijks laalders, tot een gezamenlijk bedrag
landsch Staatsblad nos. 208 en 2 0 9 , Indisch Staatsblad van f 8 millioen , werden nog vóór het einde van Juni bij
1889 n°s. 51 en 52) in de bei Ie hoofdstukken der begroe 's lands kas-i.'ii op Java in ontvang genomen.
Sedert 1 April 1889 (Indisch Staatsblad n°. 55) is het
t i n g van uitgaven voor 1887 eenige wijzigingen werden
g e b r a c h t , welke echter niet van invloed waren op het aantal van 's lands geldkautoren in Indië met één ver
minderd, door de opheffing van 's lands kas op de betrek
eindcijfer uier begrooting; en
2°. dat bij de wetten van 26 Juli 1889 (Nederlandsch kelijk dicht bij de gewestelijke hoofdplaats gelegen en
Staatsblad n°s. 99 en 100) hetzelfde heeft plaats gehad ten daarin' ' s door een stoomtram verbonden afdeelingsMoofdaanzijn van d-s beide hoofdstukken der begrooting van plaats Koedoes in de residentie Japara (verg. ook blz. 80
nitgaven voor 1888 , terwijl twee wetsontwerpen , strek hiervóór). De assistent-resident van Koedoes, tot dusver
ken ie o m , eveneens zonder verhooging van het eindcijfer , fungeereud algemeen ontvanger, is nu van die functiën
in difl begroeting nog enkele andere wijzigingen te brengen, kunnen worden ontheven, zeer ten bate van de uitoefening
zeer onlangs bij de Staten-Generaal zijn aanhangig 1 gemaakt. zijner bestuurstaak.
De hierachter gevoegde bijlage F F geeft als gewoonlijk
Verder werden , ten lasto van de op laatstbedoelde begroo
ting voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken sommen, bij een overzicht van het bedragen de soort der betaalmiddelen
de wet van 5 Augustus 1888 (Nederlaudsch Staatsblad die op het einde van elke maand van 1888 in 's lands
n°. 110, Indisch Staatsbla 1 n°. 162) credieten toegestaan kassan op Java en Madura en in die op de buitenbezit
tot een gezamenlijk bedrag van f 7620,16, ter voldoening tingen aanwezig waren. Daaruit blijkt, dat de maandevan ouvereven 1 gebleven vorderingen behoorende tot de lijksche kassaldo's het laagst waren op 31 A u g u s t u s , toen
zich in kas bevond f 17 833 598 , waaronder f 5 012 465
dienstjaren 1878 en 1881 t/m 1885.
aan bankpapier, f 9 536 480 aan zilveren standpenningen ,
b. Begrootingsrekeningen.
f 978155 aan zilveren pasmunt en f 2 306 498 aan koperen
m u n t , en het hoogst op 29 F e b r u a r i , toen de saldo's be
De algemeene rekening wegens de ontvangsten en uit
liepen 1 3 0 803 2 9 6 , namelijk f 13 311 560 aan b a n k p a gaven betreffende Nederlandsch-Indië over het dienstjaar
pier, f 12 670 599 aan zilveren standpenningen, f 1 944 622
1882 (waarvan de uitkomsten reeds in het vorig verslag,
aan zilveren pasmunt en f 2 876 515 aan koperen m u n t .
blz. 170, werden medegedeel I) is aan de Staten-Generaal
Onder de opgegeven bedragen a in zilveren standpenningen
ingediend onder dagteekeiiing van 18 November 1888. ')
zijn begrepen de Mexicaansche dollars, die nog zijn over
De rekeningen over 1S83 en 1884, welke onder d a g gebleven van den in 1885 aanwezigen voorraad , toen blij
teekening van 9 October 18o9 zijn ingediend, wijzen de
kens de nos 203 en 209 van het Indisch Staatsblad van
vol-rende uitkomsten a a n :
dat jaar de vergunning om die m u n t bij eenige landsf 43 235 878,87
40 709 150,58 > kasseu in betaling te nemen, werd ingetrokken. Een aantal
Ontvangsten in Nederland .
98 391 160,53
101 557 207,52* van 55 030 stuks werd in 1888 bij 's lan Is kas te Muntok
„ Indie. . .
(Banka) gesleten, zoodat de voorraad bij het einde van
Totaal der ontvangsten
f 141 627 039,40 f 142 266 358,11
het jaar nog bestond uit 414 041 stuks.
5
24 552 249,74 t' 24 247 515,07
Uitgaven in Nederland .
De stand van de koloniale kas hier te lande bleef na
125 411 455,36
119 326 216,87»
■
■ Indië . .
September 1888 (zie vorig verslag blz. 171) gunstig. Het
Totaal der nitgaven
149 963 705,10* f 143 573 731,94* credit-saldo der rekening met 's Rijks schatkist toch bedroeg
Nadeelig verschil .
f 8 336 665,70* f 1307 373,83s bij het einde der ondervolgende maanden (in ronde cijfers):
October 1888
April
14 140 000
1889 f 6 341 000
November ,,
Mei
14 971 000
8 81C000
De rekening over 1885 zal worden ingediend zoodra eenige
December „
Juni
14 434 000
9 926 000
daarbij behoorende stukken uit Indië zullen zijn ontvangen.
Januari 1889
Juli
12 572 000
11 327 000
Omtrent de uitkomsten kan het volgende worden mede
Februari
„
Augustus
7 489 000
11049 000
Maart
,,
6 299 000
September
10 425 000
gedeeld :
Ontvangsten in Nederland
Indië
Totaal der ontvangsten.
Uitgaven in Nederland
Indië
Totaal der nitgaven.

f 33 597 265,18
100 384 188,44
f 133 981453,62
f 23 768 274,44*
107 104 693,04
f 130 872 967,48*
"f 3 108 486,13*

Sedert de vorige opgaaf van ontvangen disconto op In
dische gouvernementswissels (loopende tot uit. September
1888) zijn geen dergelijke wissels meer gedisconteerd.
§ 3. Verkoop van

producten.

Veilingen. Terwijl uitvoeriger opgaven betreffende de
hier te lande en in Indië voor 's lands rekening gehouden
Voordeelig verschil .
producten-veilingen als naar gewoonte eene plaats vinden
in hoofdstuk O hierachter, worde hier slechts aangetee
') De rekening over 1882 is gedrukt onder n<>. 6 1 van de stukken kend d a t , blijkens de verantwoordingstukken van de Neder zitting 1888—1889. Die over 1883 en 1884 zijn nog niet van derlandsche Handelmaatschappij , waaraan het als bijlage
de pers gekomen. Tijdens de inzending van het vorig verslag was
zulks ook het geval met de rekeningen over 1880 en 1881. Deze GG hierachter gevoegde algemeen overzicht is ontleend ,
komen thans in de stukken der zitting 1888 voor onder nos. 7 en 5©. de door hare tussehen komst hier te lande in 1888 gehouden

Bijlage C.
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gouvernements-veilingen van koffie, tin en kinabast in totaal
opbrachten bruto f 22 295 511,37 en netto £20 390 047,44'.
Do onkosten (waaronder in bedoelde verantwoording alleen
zijn te verstaan die op de aflading, het vervoer en den
verkoop gevallen, dus niet de in Indiii ter zake van de
producten gedane uitgaven) beliepen alzoo f 1 898 803,92',
verdeeld als volgt: kosten van aflading in Indie f 130 095,18;
premien van zeeassurantie f 91728,00"); kosten van vervoer over zee (van Java en Menado), waaronder ook. de
premien aan de gezagvoerders, f 791874,27; raakelaarscourtage f 192 017,45; registratierecht en opcenten

STOOM- EM Z E I L S C H E P E N

(allen onder Nederlandsche
vlag).

Stoomschepen van de Stoomvaartmaatschapp(j
„ Nederland" . .
ld.
van de Rotterdamsche Lloyd . . .
ld.
van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot-

In 1887 waren de cijfers .

f 105 505,18 ; pakhuishuur , veilingskosten , kassiersloon ,
wetenschappelijke bemoeiingen, enz. f 180 011,08, en commissieloon der Handelmaatschappij f 334 432,70.
Bevrachtingen. In aansluiting aan de opgaven in vorige
verslagen laat men hier volgen , met verwijzing overigens
naar bijlage IIH, een overzicht van de door tusschenkomst
van de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij voor
rekening van het Gouvernement herwaarts verscheepte
hoeveelheden producten , voor zooveel betreft de beladingen
in de gedurende 1888 uit Indiö vertrokken schepen.

Verscheepte hoeveelheden (in pikols):

Aantal
beladingen.

Koffie.

Tin.

Kinabast.

28

164 984»»

39 560»

4 175»

Te zamen.

De opgegeven
hoeyeelheden wa- Percentsgewijze
verhouding
ren, in scheepsmaat uitgedrukt, tot het totaal
der
te stellen op ongeveer het navol- verscheepte
gend aantal lasten. hoeveelheden.

208 720

6 989'=

458»

8

26

120 3 1 9 "

44 4 7 6 "

n

164 795 »

5 367"

35«<

1
11

71519"

14 4 4 3 "

715"
n

715»?
85 962»3

48 s !
2 824'«

—SI
185»

66

356 823 m

98480"

4 891"

460 19551

15 229«

100

a) 71

8!

93 1 2 8 "

5 449"

488 438°3

16 185«

b).

389 859

*

-

a) Hieronder 55 beladingen in stoomschepen en 16 in zeilschepen.
i) In 1887 werden in stoomschepen afgeladen 1199504 last of 74 pet. van de totale hoeveelheid, en in zeilschepen 41905» Iaat of
2« pet.
Van de in het staatje vermelde 28 beladingen in stoomschepen van de maatschappij » Nederland " , aan welke
Maatschappij contractueel zekere hoeveelheden koffie en tin
ten vervoer zijn verzekerd voor zooveel betreft hare in
den verplichten maildienst te volbrengen reizen (verg. het
verslag van 1887 blz. 137), waren er 2 , waarvoor de
factorij het noodig achtte gebruik te maken van reizen
door schepen dier Maatschappij buiten den verplichten
maildienst ondernomen. Ook is het in 1888 eenmaal voorgekomen dat eene partij kinabast is moeten verdeeld worden
over twee tegelijk uit Indië vertrokken stoomschepen,
waarvan één varende in den verplichten maildienst der
maatschappij > Nederland " , en het andere toebehoorende
aan de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij.
Overigens werden geen andere stoomschepen gebezigd dan
die van de » Rotterdamsche Lloyd " , aan welke Maatschappij 28 beladingen werden gegund. In 11 gevallen
werd van zeilschepen gebruik gemaakt, namelijk voor het
vervoer herwaarts van op Java's noordkust ingenomen tin,
of koffie en tin te zamen, respectievelijk G en 3 malen,
en voor het vervoer herwaarts van op eenige afscheepplaatsen in de residentie Menado ingenomen koffie 2 malen.
Voor de beide laatstbedoelde reizen werd telkens f 50 per last
betaald; terwijl de zeilvracht voor de op Java ingenomen
koffie tweemalen f 40 en éénmaal f 47 per last bedroeg,
en die voor tin ééns f 11,75 en overigens steeds f 10 per
last. De maatschappij » Nederland" had, krachtens het
laatstelijk met ba:ir gesloten, van jaar tot jaar opzegbaar,
contract van Juni 1887 (zie het verslag van dat jaar blz. 137),
welk contract voor 1888/89 ongewijzigd is gebleven, gedurende 1888 nog aanspraak op de vaste vracht per last:
van f 75 of f 80 vour koffie (naar gelang de inlading op
Java's noordkust of op Java's zuidkust moest plaats vinden),
van f 70 voor kinabast en van f 30 vior tin. Aanvangende

met het omstreeks medio Juni 1889 ingetreden nieuwe
coutractsjaar is door de Regeering echter eene vermindering
op bedoelde vrachten bedongen van f 5 per last voor elk
der drie genoemde producten (suppletoire overeenkomst dd.
3 April/28 Maart 1889). Daar de » Rotterdamsche Lloyd "
tot dusver, wat koffie betreft, dezelfde vaste vracht als
hare zustermaatschappij genoot, is te gelijkertijd, dat is
voor de na 14 Juni 1889 uit Indie verscheepte partijen ,
do thans tot f 70 en f 75 verminderde vracht voor koffie
ook op hare stoomschepen toepasselijk geworden. Ter zake
van het vervoer van tin genoot de »Rotterdamsche Lloyd"
in 1888, evenals vroeger, eene vracht van f 20 per last.
Behoudens eene enkele uitzondering , waarvan hooger gewag
is gemaakt, werd in 1888 kinabast weder uit^luiteud vervoerd met stoomschepen van de maatschappij »Nederland."
In het loopende jaar is, voor zooveel de omstandigheden
het toelieten , voor het vervoer van producten van Java
naar Nederland, door het Gouvernement ook gebruik gemaakt van schepen der op blz. 104 hiervóór reeds g e noemde nieuwe stoom vaart maatschappij » Holland " , die
echter haren dienst sedert kort heeft opgeheven. In overeenstemming met haar aanbod werd in Maart 1889 bepaald
dat voor de met hare schepen te vervoeren koffie zou worden betaald 10 pet. beneden den toen nog geldenden vrachtprijs voor de aan de twee eerstgenoemde stoomvaartmaatschappijen toegekend wordende beladingen, terwijl voor
tin en kinabast de vracht van den dag zou worden uitgekeerd , met dien verstande echter dat het vrachtcijfer steeds
blijven moest minstens 10 pet. beneden hetgeen bij het
hiervóór aangehaald contract van Juni 1887 aan de maatschappij » Nederland" was verzekerd.

Assurantie. In verband met den al sedert jaren aangenomen regel om alleen dat deel der ladingen tegen zeeschade te verzekeren hetwelk in stoomschepen eene waarde
van f 600/m en in zeilschepen eene waarde van f 500/m.
') Ter zake van de over 1888 verantwoorde producten werd te boven gaat, is in 1888 slechts een gezamenlijk excedent
aan premiën van zeeassurantie (over eene verzekerde waarde van van f 2 227 000 op 4 door zeilschepen op Java ingenomen
f 3 660 723) in 't geheel betaald f 98 443,80*, waarvan f 91 728,06* ladingen behoeven te worden geassureerd, en wel tegen
ten laste kwam van de in veiling verkochte producten, en f 6 715,74
premie, als in 1887, van 21'/,» pet. voor koffie en
ten laste van de verongelukte of als beschadigd (buiten de veilingen) eene
7
l
/„
pet.
voor tin. In 1887 beliep het verzekerde excedent
verkochte producten.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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(sedert de opgaaf in 't vorig verslag werd op één zeilschipbelading f 630 700 geaunulleerd) in 't geheel f 5 178 794,
namelijk f 2473000 op 11 beladingen in stoomscbepen en
f 2 705 794 op 5 beladingen in zeilschepen.
Ten vervolge op de in de beide vorige verslagen ge lane
opgaven betreffende de uitkomsten der assurantierekening
wegens zeeschade oj) gouvernementsproducten over de jaren
1879 t/m 1887, is thans over 1888 aan te teekenen dat de
in dat jaar gel.lel ijk verantwoorde producten eene gezamenlijke waarde vertegenwoordigden (volgens den maatstaf
waarnaar de assurantiën gesloten werden) van f25 438 573 ;
dat daarvan tegen zeeschade was verzekerd een bedrag van
f3 660 723, zoodat de gouvernementsrisico liep over eene
waarde van f 21 772 850 (in stoomscbepen over f 18 076 572
en in zeilschepen over f3 696 278); dat de aan assuradeuren
betaalde premiën bedroegen f98 443,805, terwijl de beloopen
zeeschade eene som bereikte van f677221,64*, waarvan
door assuradeuren gedragen werd f 194 440,56 en voor
rekening van het Gouvernement is gebleven f482 781,08 5
(op ladingen in stoomscbepen f 365 929,965 en op ladingen
in zeilschepen f 116 851,12).
Over het tienjarig tijdvak 1879 t/m 1888 de verstrekte
opgaven samenvattende, blijkt:
dat van de gouvernemeuts-belaJingen tegen zeeschade verzekerd werd
voor eene waarde van . .
f 98 707 487
en onverzekerd werd gelaten (dus voor gouvernementsrisico bleef)
308 014 041
totale waarde der gouvernements-beladingen

. .

f 407 381 328

dat in de beloopen zeeschade door assuradeuren werd
gedeeld voor
f
terwijl het Gouvernement op de eigen risico eene !>chade
te dragen had van
totaal der beloopen zeeschade

f

17 07 409
4 4G2 037
C IG9 53C

dat wegens premie van assurantie door het Gouvernement was betaald geworden
f
2 812 312
op ladingen in stoomschcpen f 158 330 398
„
„
„ zeilschepen .
150 203 013

I
i

te zamen als boven. . . f 3 0 8 014 041
op ladingen in stoomschcpen f
.,
., zeilschepen .

1 131 031
3 311 000

te zamen als boven. . . l

4 402 037

Derhalve werd in het besproken tienjarig tijdvak op de
ladingen in Btootnachepen door het Gouvernement slechts
eene seeacbada beloopen van dooreengenomen 0.7268 pet.
der waarde, op die in zeilschepen echter van 2.2034 pet.
§ 4. Andere bronuen van inkomst.
A. Verpachte middelen.
O p i u in p a c h t.
1°. Java' en Madura.
Daar de Gouverneur-Generaal eerst in Mei jl. in de
gelegenheid was om over het opium-vraagstuk zijn gevoelen , voorloopig in groote trekken, te doen kennen,
schoot de tijd tekort om nog vóór het ten einde loopen
van de bestaande pachtcontracten eene beslissing te nemen
nopens het voortaan te volgen opiumstelsel. De uitschrijving
van nieuwe verpachtingen werd daardoor noodig. De regelingen die daarop betrekking hadden, waren vervat in de
lager te vermelden ordounantiën van 28 Juli 1889 (Indisch
Staatsblad n°. 157 en 158), doch, tegen verwachting,
heeft de reeds in 1886 in uitzicht gestelde herziening van
het pachtreglement (verg. het verslag van 1887 blz. 139)
haar beslag toen nog niet gekregen , zoodat de verpachtingen , die in de tweede helft van September 1889 zouden
worden gehouden, nog zijn uitgeschreven op den voet
van het bestaande pachtreglement (Indisch Staatsblad 1874
n». 228, 1876 n°. 51 en 214 en 1879 n°. 262).
Ten vervolge op het medegedeelde op blz. 14/16 der
Memorie van Toelichting betreffende de Indische begroo-
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ting voor 1890 is thans aan te teekenen dat bij een der
vorennangehaalde ordonnantiëu van 28 Juli 1889 weder
een aantal streken op Java, die, in verhouding tot het
zielental, slechts weinige opiumverbruikers telden (voor
zoover namelijk die streken geheele districten of afdeelingen vormden, en dus hare begrenzingen genoegzaam algemeen bekend waren), tot opiumvrij gebied
zijn verklaard. Dientengevolge is het aantal districten
in de gouvernementsresidentieu van Java (het eiland,
tevens district, Bawean daaronder begrepen), waar de
invoer, het bezit, het vervoer en de verkoop van opium
of van overblijfselen van opium zijn verboden, met ingang van 1 Januari 1890 van 111 op 146 gebracht
(nagenoeg juist V, van het geheele aantal districten,
bedragende dit in de bedoelde residentiën, met inbegrip
van Bawean, 439), en wel: in Bantam van 14 op 2 2 ,
in Batavia van 2 op 3 , in Krawang van 1 op 9 , in
Probolinggo vun 2 op 3 en in Bagelen van 5 op 17, te
zamen dus eene uitbreiding der reeds in die gewesten
bestaande verboden kringen met 30 districten, terwijl in
drie gewesten , waar nog geen verboden kringen bestonden ,
thans als zoodauig aangewezen werden: in Tagal de
distrieten Salem en Boemidjawa van de afdeeling Brebesen
het district Watoekoempoel van de afdeeling Pamalang ' ) ,
in Pasoeroean het district Tengger van de afdeeling
Pasoeroean, en in Bezoeki het district Wono&ari van de
afdeeling Bondowosso. De uitbreiding welke de reeds bestaande verboJen kringen in de vijf eerstgenoemde gewesten
on iergingen, betroffen: in Bantam de afdeelingen Serang
en Anjer (8 districten), waardoor thans het verbod tot het
geheele gewest is uitgestrekt; in Batavia het district
Leuwiliang der afdeeling Buitenzorg, in welke afdeeling
reeds voor het opiumbezit enz. gesloten waren de districten
Djasinga en TjibaroeMft; in Krawang, waar laatstelijk
enk»d het district Gandasoli een verboden kring uitmaakte ,
de Pamanoekan- en Tjiassemlanden (8 districten); in Probolinggo , waar het verbod reeds bestond in de districten
Tengger (afdeeling Probolinggo) en Kandangan (afdeeling
Loemadjaug), het district Gading der afdeeling Kraksaan ;
en in Bagelen , waar tot dusver in de afdeelingen Koetoardjo. Keboemen en Karanganjar respectievelijk het district Wonoroto, het district Ambal en de districten Petauahan, Pcering en Karangbollong het opiumvrij gebied
uitmaakten, de beide laatstgenoemde afdeelingen (te zamen
10 districten uitmakende) in haar geheel, verder de districten Kemiri en Pitoeroeh van eerstgernelde afdeeling,
het district Loano der afdeeling Poerworedjo en de districten Sapoeran , Kaliwiro en Leksono der afdeeling Ledok.
Zocals men weet, is overigens bet opiumbezit enz. vanouds
verboden in de geheele residentie Preanger Regentschappen
(62 districteu), en in lateren tijd in kleinere of grootere
gedeelten van de volgende nog niet genoemde gewesten ,
namelijk in de zuidelijke gedeelten (17 van de 33 districten)
der residentie Cheribon , in 7 van de 19 districten der
residentie Banjoemas, zijnde Dajeubloehoer, Madjenang
en Pegadiugan der afdeeling Tjilatjap, Adjibarang, Djamboe
tn Poerwokerto der afdeeling Poerwokerto en Bamljarder
afdeeling Bandjarnegara, en eindelijk op het tot de residentie Soerabaija behoorende eiland (tevens district) Bawean.
De maatregel zal gepaard gaan met eene versterking
van politiemiddelen (14 mantri's en 11 oppassers), welk
personeel speciaal zal gebezigd moeten worden om op de
toegangswegen tot — en de voornaamste passars in — de
verboden kringen toezicht te houden op de naleving van
het verbod , zoomede om de gangen van bekende smokkelaars geregeld na te gaan en hen te betrappen. Wijders
is in overweging om de controleurs bij het binnenlaudsch
bestuur in de gewesten waar voor 't eerst of op nieuw
verboden kringen zijn ingesteld of de bestaande uitgebreid ,
te belasten met het opsporen van de overtredingen van de
wettelijke bepalingen op de opiumpacht, hetgeen zal zijn
eene toepassing van het bepaalde bij Indisch Staatsblad
1876 n°. 136.
Bij de in de tweede plaats hiervóór aangehaalde ordonnantie van 28 Juli 1889 (Indisch Staatsblad n°. 158) zijn,
' l ) Voor Krawang en Tagal was de maatregel een gedeeltelijk
herstel der verboden kringen, daar tot uit. 1871 eerstgernelde residentie in haar geheel en tot uit. 1872 de laatste voor een gedeelte
gedurende ecnige jaren opiumvrn gebied hadden uitgemaakt.
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met het oog op de verstrijking met uit. 1889 van de
Hoogste
Hoeveelheid
loopende pachtcontracten , de voorwaarden geregeld voor
verstrekbare hoeveelheid ruw opinindoorde pachters
den nieuwen pnchttermijn , die thans tot één jaar (1890)
ruw
opium
(iu
katti's).
genomen
(in katti's). a)
JABBN.
beperkt zal lilijven, eensdeels omdat vermeend wordt dat
eene verpachting voor drie jaren tegelijk, zooalsvan 1875
LeBenTe
LeBenTe
vantech gaal sch. zamen. vantsch. BTtltfh. zaaien.
af plaats vond, het drijven van sluikhandel en de uit
breiding van het opiumverbruik door do pachters in de
1875
78 410
82 950 101 100
70 200
84 728
158 988
hand werkte, anderdeels ten einde de gelegenheid open 1870
70 180
90 980 101 100
SI 409
85 782
150 081
te houden om van 1891 af meer afdoende verbeterin 1877
05 010
90 151
101 100
05 170
94 834
158010
gen en wijzigingen van het opiumstelsel in te voeren. 1878
74 430
91 190 10:1 S M
70 345
88 85G
159 181
I)e prijs vnn f 30 per katti, dien de pachters voor het 1879
94 H O 161 SM
71 480
M 4111 158 403
08 054
94 29'J
C9 330
103 04(1
04 44..
hun te verst rekken opium, boven de pachtsom, aan het 1880
Kn Vtt 144 934
Gouvernement te betalen hebben , is onveranderd gebleven. 1881
7» 980
90 0110 170 580
70 211
90 497
100 7.18
70 000
99 980
10 ssï H 054 151 480
170 580
De maxima der verstrekbire hoeveelheden zijn voor 18 1883
77 09
98 885
50 151
84 808
170 580
139 019
van de 20 pachtperceelen op het bestaande cijfer behou 1883
74 21
09 310
101 105
175 380
94 742
104 053
den ; alleen voor Pekalongan is het maximum van GG00 1884
1885
75 140
100 440 175 380
51 308
78 57a
14'.i M78
katti's verminderd tot 4800 katti's, en voor fiagelen van 188G
73 140 102 240 175 380
40 933
03 487
104 420
3000 tot 2400 katti's; voor alle perceelen te zamen zullen
74 440 103 140 175 380
47 491
60 803
108 094
de pachters derhalve in 1890 kunnen beschikken over 1887
1888
74 240 103 140
175 380
48 150
00 445
108 375
hoogstens 172 980 katti's, tegen 175 380 katti's bij de
thans nog loopende pachtcontracten toegestaan. In verband
a) Bij het einde van de pachtt'-rmijnen v a n ) door de pachters van
met de beperking van het pachtgebied door de instelling het hun verstrekt opium overgehouden en aan den lande tcrtijrgeleverd:
het tijdvak van 1875/1877 7143 katti's. over 1878/1880 0531. over
van nieuwe verboden kringen, is het aantal wettige ver- over
1881/1883 10 492 en over 1884/1880 8101 katti's. zoodat in gemelde
koopplaatsen van opium (kitten) van 854 teruggebracht tijdvakken aan wettig verkregen opium ftmUUi
/>e>- jaar door de
tot 835 , door opheffing van de 4 nog bestaande in Bantam , pachters gesleten zijn geworden achtereenvolgens 153 318, 151347,
148
917
en
130
004
katti's.
en verder door inkrimping van het getal in Krawang
met 2 , in liagelen met 1 1 , en in elk der gewesten Tngal
In bijlage J J hierachter zijn over al de hierboven be
en Bezoeki met 1. Ook is thana geen sprake meer van handelde jaren de verstrekbare maxima en de door de
het toestaan , boven bet vastgesteld aantal verkoopplaatsen , pachters genomen hoeveelheden voor elk pechtpercee] iu
van nog één kit ten behoeve van het personeel bij het het bijzonder vermeld. De afneming d"r opium verstrek
marine-etablissement op het eiland Onrust (residentie kingen in de laatste drie of vier jaren wordt door den
Batavia), vermits dat etablissement inmiddels is opgeheven. directeur van financiën toegeschreven aan de vereenigde
Met het oog op de in den laatsten tijd ondervonden werking van twee oorzaken, namelijk de voordeeliger
moeilijkheden wegens insolventie van pachters — waarover bereidingswijze waartoe de pachters meer e:i meer zijn
straks meer — zijn thans in de pachtvoorwaardeu eenige overgegaan, waardoor zij uit bet hun verstrekt ruw opium
bepalingen opgenomen, welke bet Gouvernement de be eene grootere hoeveelheid bereid opium verkrijgen dan
voegdheid schenken om, bij wanbetaling van de zijde der vroeger , en de verminder le koopkracht der bevolking.
pachters, spoedig en op eenvoudige wijze de pachtover
Als gebruikelijk laat men hier volgen eene berekening
eenkomsten te ontbinden. In verband daarmede is de thans van de gemiddelde som per katti waarop het uit 's !audl
f «blende betalingstermijn ingekort. In plaats van op den voorraad verstrekt opium, aan pachtpenningen en koopOsten der maand , volgende op die waarover de betaling prijs te zamen, den pachters in lb8S is te staan gekomen ,
loopt, zal nu voortaan, evenals dit reeds het geval is benevens eenige door de residenten zoo goed mogelijk
voor de pachten op de buitenbezittingen, het verschul geleverde opgaven betreffende de gemiddelde prijzen , tege.ii
digde moeten gekweten zijn op c'eu laatsten van de maand welke de pachters hun epium plaatsten. (Voordejuistheid
■waarover de betaling loopt.
dezer laatste opgaven kan evenwel, gelijk meermalen is
De Regeering heeft verder het stellig verlangen geopen opgemerkt, niet worden ingestaan ; zij komen dan ook
baard dat voorgoed gebroken worde met de tot dusver niet overeen met de uitkomsten verkregen bij de onder
stilzwijgend toegelaten tweeërlei afwijking van bet pacht- zoekingen door den hoofdambtenaar voor de leiding der
reglement. Te dien einde is namelijk aan de gewestelijke opiumrecherche ter zee ten aanzien van sommige pacht*
bestuurders eene aanschrijving gericht om vóór de ver administratie!! injresteld.)
pachting aan de gegadigden duidelijk bekend te maken
Wegens
Gemiddelde
dat het debiet van opium buiten de kitten, onder welken
Gemiddelde
pachtsom en inverkoopprijnaam of welk voorwendsel ook, niet meer zal worden
PACHTPERCEELEN.
opbrengst
koopsprijs (deze
zen van
itrtii
welke door de
geduld. Wat de residentiën Soerakarta en Djokjokarta be
laatste ad f :}0per
opium gedu(De gewesten Bantam.
pacht, -rs
rende
l^sx
a)
katti; is het in
treft, waar, in strijd met het pachtreglement, ook de verkoop
Batavia. Krawanar en
gedurende 1888
1888 verstrekte
van ruw opium door de pachters veelvuldig voorkwam, is aan
de Lampongsche
zoti zijn
rti,r opium
Districten vormen te
verkregen van
per
per
de residenten bovendien nog opgedragen om aan de gegadig
den pachters per
M
M
ééa
perceel.)
één katti ri'ic thaii niatia
den tevens voor te houden dat, na verstrijking van den lookatti te staan
opium.
'.'/iOO
l'.l.
gekomen o p :
Eenden pachttermijn , door of van wege den pachter alleen
katti thail).
ereid opium mag worden verkocht. Daar het voortbestaan
van bewaar- of bereidingsplaatsen buiten de hoofdplaats Bantam
flf,.5:t'lf 0,27
10.80 0.20
van het pachtperceel ontduiking van het verbod tegen Batavia
f 137.03
f 184,74
18.00 0.28
verkoop van ruw opium in de hand moet werken , is door Krawaag
Lampongsche Districten
22.90 0.32
den resident van Soerakarta, ook door middel van de Java- Cheribon
144.30
112.65
15.00 0.25
sche Courant (zie het n°. van 3 September jl.), reeds be Tagal
151.01
10490
II SS 0.20
. . . .
178.05
107.77
14.41 0.1 C«
kend gemaakt, dat gedurende 1890 in bedoeld gewest l'ekalongan
Samarang
1C.00 0.17»
107,78
180.60
slechts één zoodanig gebouw zal zijn toegelaten, en dat Japara .
. . . .
15.00 0,18
147,30
177,08
mitsdien de buiten de hoofdplaats Soerakarta thans nog Rembanfr
14.04 0.17
141.47
109,00
15 (M> 0.14*
139,17
145,49
bestaande bewaar- en bereidingsplaatsen van opium met Soerabaija
15.50 0^41
Pasoeroean
243.96
206.27
uit. 1889 worden ingetrokken.
14.00 0.18
Probolinggo
. . . .
123.96
140.00
Gedurende 1888 werd door geen enkelen pachter de Bezoeki
13.00 0.14*
105.70»
139.10
hoeveelheid opium waarop hij aanspraak had ten volle Banjocmas
14.00 0,25
104.34
15600
15.87' 0.16*
131,51
129.50
genomen. In 't geheel werden in dat jaar slechts verstrekt Bagelen
15.50 0,20
Kadoe
150,59
142.01
108 375 katti's (circa 61.8 pet. van de hoogste verstrekbare Djokjokarta
15.00 0,10 •
134,03
144.03
hoeveelheid), zijnde 281 katti's meer dan in 1887 en 3955 Soerakarta
145.93
niet opgegeven 14,00 0,10
13,83 0,19
152,03
139.25
katti's meer dan in 1886, in welk laatste jaar de verstrek Madioen
12,00 0,20
198.45
181.89
kingen al bijzonder gering waren (circa 59.6 pet. der Kediri
14,27
94,16
110,31
0.14
toegestane maxima), zooals uit het volgende overzicht Madura
a) Al naar gelang van de bijvoeging van andere bestanddeelen 'tabak,
kan blijken , loopende van 1875 af, toen het stelsel van gambier, enz.), levert het ruw opium tusschen de 50 eo 80 pet. aan bereid
driejarige verpachtingen werd ingevoerd.
opium u i t .
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In de geldelijl.o moeilijkheden waarin, ten gevolge van
verschillende omstandigheden, onderscheidene pachters
reeds In 1887 verkeerden (verg. vorig verslag hlz. 17:1/174)
kwam in de eerste helft van 1888 geen verbetering.
Integendeel nam hun achterstand voortdurend toe en was
op uit. Augustus 1888 reeds geklommen tot f 3 331 570,18',
waarvan f 3 282 520,18* aan pachtpenningen en f 4 9 050
wegens ontvangen opium. Tot welke perceelen die achterstand betrekking had , kan blijken uit de volgende opgaaf,
waarin tevens vermeld is hoeveel voor elk perceel aan
pachtsom was op te brengen.

PA.CHTPEKCKELEN.

Pachtsommen
zooals zij oorspronkelijk
voor den pachttenmjn
1887/188'

bedongen waren.

Bantam . Bata- Per maand.
via,

op
Aan pachtsom Bovendien
1 Aug. 1888
over
achterstallig
1887 en 1888
wegens
achterstallig'
kosten van
op
verstrekt
1 Aug. 1888. a) opium, a)

Per jaar.

KrUWUhg

en Lampongsche Districten
(één perceel) . f
Cheribou . . . .

70 500
14*30
Tnt'iil
30 200
30 100
Pekalongan. . .
Samuraug . . . *) 155 000
45 030
Japara
5i 000
Beiubang....
l i l 000
Soerabaija . . .
Pasoeroean. . . <•) 48 490
20 710
Probolinggo . .
11 870
15 070
Banjoemas . .
18610
30 500
>')
Djokjoka-ta . . 1') 41 500
Soerakarta .
d) 85 000
95 040
Madioen . . . . f)
180 000
Kediri

Madura (twee
perrerien die
echter veree
nigd ..iju afgestaan) . . . .

f)

13 100

Totalen . . . 7'f 1 085950

f

84C000
170 76n f
302 400
301 MM
1 860 000
540 360
648 000
1 453 000
581 880
248 52U
142110
180 810
223 320
360 000
498 000
1 020 000
1 140 480
i 232 000

„
883 410.50
571120.00
499 000.00

157 200

72 200,00

11

M
42 690,00
151 000,00
120 400.00

11
11
11

„
120.00

11

180
216 000,00

,,

494 689,68*
45 820.00
0 070.00

11
11

f

6000
12 000
4 800

n

11

„M

11

f 13031 400 f 3 282 520,18»

11

ii
11
ii
ii

26 250
f 49 050

Zooals te begrijpen i s , liet de Indische Regeering geen
middelen onbeproefd om verdere toeneming van den achterstand te voorkomen en zich zooveel mogelijk zekerheid
te verschatL-n voor de geleidelijke afbetaling. Ten opzichte
van zeven perceelen scheen 's lands belang het meest
gebaat door met de pachters schikkingen te treffen tot
afbetaling in termijnen , onder de noodige zekerheidsstellirg. Dit was het geval met de perceelen Cheribon, Tagal,
Pekalongan , Japara en Rembau^, allen in handen van
dezelfde kongsi (de Chineezen HAN LIONG ING en LIM
KOK SING C. S.) , en voorts met de perceelen Probolinggo
en Kediri.
Aan de kongsi, die de pacht in de eerstgenoemde vijf
perceelen in handen had (en over de maanden October
en November 1888 geregeld betaald had) werd namelijk
bij Indisch besluit dd. 2 Januari 1889 n°. 7 voor de voldoening van haren achterstand — op uit. Augustus 1888
(zie het staatje) reeds bedragende f 710 210 en sedert nog
vermeerderd voor Cheribon met de pachtsommen over
Augustus en September (te zamen f 28460) en voor
Pekalongan met de pachtsom over Augustus (f 30 100),
zoodat de schuld op 2 Januari 1889 geklommen was tot
f 768 770 — tijd gelaten tot het einde van den pachttermijn
(uit. 1889), met dien verstande dat met 1 Juli 1889 zou moeten begonnen worden maandelijks minstens f 25 000 af te
betalen en de rest zou moeten zijn aangezuiverd vóór of
op 31 December aanstaande, en verder onder beding dat
binnen twee maanden na de dagteekening van gemeld
besluit voor de richtige betaling van het verschuldigde
zekerheid zou moeten worden gesteld ten genoegen van
den hoofdambtenaar voor de leiding der opiumrecherche
ter zee. Dientengevolge is zekerheid gesteld vooreen totaal
bedrag van f 429 131,65. Worden de bedongen aflossingstermijnen geregeld voldaan , dan zal dus van het op uit.
1889 van de kongsi opvorderbaar bedrag vau f 618 770
slechts f 189 638,35 als niet voldoende gedekt ziju aan te
merken.
Den pachter van Probolinggo (TAN LIONG TJOAN) , die
bij het einde van 1888 wegens pachtpenningen en koopprijs van opium over de maanden Januari en Februari
1888 nog schuldig was gebleven f 53 420 , werd bij Indisch
besluit dd. 2 Januari 1889 n°. 8 vergund dezen achterstand , onder voldoende zekerheidsstelling , aan te zuiveren
in acht maandelijksche termijnen van f 6677,50, aanvangende met 1 Mei 1889. Volgens berichten van Juni jl.
waren de toen verstreken twee betalingstermijnen op tijd
voldaan geworden
Ten aanzien van den achterstalligen pachter van Kediri,
TAN KOK TONG , werd mede in toegevendheid meer heil
gezien dan in strenge maatregelen. De pachter heeft
namelijk bij Indisch besluit dd. 19 Januari 1889 n°. 8
vergunning gekregen om over de maanden December 1888
tot en met Mei 1889 f 30 000 's maands, of te zamen
f 180 000, voorloopig onbetaald te laten, en om dit bedrag en den reeds bestaanden achterstand, een en ander,
met inbegrip der boeten, uitmakende een totaal bedrag
van f 752 2G0, te voldoen bij jaarlijksche termijnen van
minstens f 75 000, de eerste maal vóór of op uit. 1890, de
tweede maal vóór of op uit. 1891 , enz., zoodanig, dat de
geheele schuld zal moeten zijn aangezuiverd vóór of op 31
December 1899. Tevens werd bepaald dat de geheele schuld
dadelijk opvorderbaar wordt, indien pachter en borgen in
gebreke blijven over eenig jaar de verplichte afbetaling
van f 75 000 te goeder tijd te bewerkstelligen. Voor de
richtige betaling werd zekerheid gesteld tot een bedrag van
f 880 000, zoud'it op deze pacht niets zal wor<len tekort
gekomen.
Eene in 't laatst van Januari 1889 aan den pachter
van Bezoeki gedane aanzegging om zijn achterstand (die
toen slechts over het gedeelte van één maand liep)
binnen veertien dagen aan te zuiveren, had het gewenscht
gevolg.
Wat de overige pachtperceelen met achterstand betreft,
achtte de Indische Regeering spoedige ontbinding der pachtovereenkomsten de wenschelijkste oplossing. Reeds in 't
vorig verslag (blz. 173) werd melding gemaakt van de
ontbinding, te rekenen van 1 Februari en 19 Mei 1888,
van de pachtovereenkomsten voor Pasoeroean en Soerakarta,
waarbij aan de aftredende pachters (respectievelijk POEA

o) Opfraven van jongere dagteekening omtrent het bedrag van 's lands
vorderingen op de achterstallige of afgetreden pachters komen lager voor
(zie ook bijlage J J ) .
b) Voor het tijdvak van 15 Augustus I8S9 tot het einde van dat jaar
werd <le pacht in Samarang, Kadoe en JJjokjokarta . in verband met de
ontbinding der overeenkomsten met de oorspronkelijke pachters, afgestaan tegen slechts f 125 300. f 25 000 en f 30 620 's maands.
c) Ofschoon op 1 februari 1888 het pachtcontraet ontbonden werd en
een nieuwe pachter optrad, kwam daardoor in de pachtsom van f 48 490
's maands geen verandering. ^S'a het faillissement van dien nieuwen
pachter is echter op 15 Juni 1889 de pacht weder in andere handen
overgegaan , toen tegen eene pachtsom van f 40 200 's maands.
d) Ook voor het perceel Soerakarta is zoowel het oorspronkelijke als
het later geslotene pachtcontraet in der minne ontbonden. .Dientengevolge
trad op 1 Juli 1888 een nieuwe pachter op, tegen eene pachtsom van
f 70 000 's maands. en op 15 Augustus 1889 weder een ander, tegen
eene pachtsom van f 60 010 's maands.
(?) Voor het perceel Madioen is mede zoowel het oorspronkelijke als
het later geslotene pachtcontraet in der minne ontbonden. Dientengevolge trad op 10 Februari 1889 een nieuwe pachter op, tegen eene
pachtsom van f 00 000 's maauds. en op 15 Ausustus daaraanvolgende
weder een ander, tegen eene pachtsom van f 04 000 's maands.
ƒ) Sedert 12 Maart 1889 (te rekenen van welken datum het oorspronkelijk pachtcontraet bij minnelijke schikking ontbonden werd) is de pacht
van Madura in handen van een nieuwen pachter overgegaan , tegen eene
pachtsom van f 9000 's maands.
g) Voor de zeven perceelen waar de oorspronkelijke pachten niet gehandhi.afd zijn geb'even. en het recht tot verkoop van opium dientengevolge tusschentijds bij onderhandsche of openbare verpachting in
nieuwe handen is overgegaan, bedragen de tegenwoordige pachtsommen — volgens de laatstelijk gesloten nieuwe pachtovereenkomsten —
in 't geheel f 354 130 's maands, tegen f 468 630 's maands volgens de
uitkomsten der oorspronkelijke verpachting, alzoo een nadeelig verschil
van f114 500 per maand. Bij de ontbinding' der pachtcontracten i s ,
onder verschillenden vorm , het recht van het Gouvernement gehandhaafd
tot verhaal op de aftredeude pachters o. a. van het verschil tusschcn de
bestaande pachtsommen en ae opbrengst der pacht na de ontbinding.
Zooals lager zal blijken , zijn voor de meeste der bedoelde zeven pachtperceelen , soms meer dan eens. in afwachting van de optreding van een
nieuwen pachter. tijdelijke voorzieningen moeten getroffen worden om
den verkoop van opium voortgang te doen hebben. waarbij , voor zooveel
niet eene eakele maal (in Soerakarta) de pacht voorloopig in eigen
beheer geëxploiteerd werd, met eene per dag bepaalde pachtsom moest
worden genoegen genomen , die in verhouding steeds lager was dan
SOEN YANG en TAN TONG HAY) omtrent de afbetaling
de pachtsommen waarover de ontbonden contracten liepen.
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hunner Kbuld eenige ruimte gelnt;;ii werd. Da pacht van

Paaoaroean ging aanatonde over op Kw>i

LIONU

TJIANO,

een iler burgen van den al'tre lenden pachter, tegen do
bestaande pachtsom ( f 4 8 490 's maands); de pacht van

door laatstgenoemde , tot zekerheid voor eon gedeelte zijner
s c h u i l , ten behoeve van het Uouvernement hypothecair

verbonden,
D J op 1 Juli 1888 in 8oernkarta opgetreden nieuwe

Soerakarta, te rekenen van 1 Juli 1888 (van 19 Mei t/m pachter, de reeds genoemde Chinees Ho TJIAI/W ING (die
tevens In S a m a r a n g , Kadoo en Djokjokarta de pacht in
handen h a d , en van 10 Februari 1889 af — zie lager —
TJIAUW 1.\3, tegen eene peohteom van f 70 OüO 's maunds, ook de pacht van Ifadioen had aanvaard), staakte op zijne
zijnde f 15 OOü minder dan de pachtsom volgens het ont- beurt in Mei j l . de geregelde voldoening van het door
bonden contract, voor welk naJeelig verschil nochtans de hein verschuldigde, zoodat hij in 't begin van J u n i , voor
r f getreden pachter aansprakelijk bleef. De nieuwe pach- de vijf genoemde pachtperceelen te zamen, aan pachtsim
ter van Paeoeroean kon Bonter mede niet aan zijne on koopprijs wegen*ontvangen opium, achterstallig bleef voor
verplichtingen voldoen. Met het oog op de zeer b e - eeri bedrag van f 4 1 7 750*). Nadat hij en zijne borgen bij
zwaren Is voorwaarden, waaronder hij de pacht had aan- vonnis van den raad van justitie te Samarang dd. 13 J u n i
vaard *J, den oulredderJen toestand waarin die pacht 1889 failliet waren verklanrd , werden meerendeels nog vóór
destij'ls verkeerde, en de moeilijkheden waarmeie de het einde dier maand, en wat het perceel Kadoe betreft
pachter te kampen bad gehad, werd aanvankelijk ge- op 4 J u l i , met toestemming v u de weeskamer te Samarang
tracht hein staande te houden door hem hij Indisch be- als curatrice, de pachtovereenkomsten in der minne ontsluit dd. 2 Januari 1889 n°. 9 uitstel van betaling te vcr- bonden , hij welke ontbinding voor het Gouvernement alles
lecnen , waartoe te eer wer i bealoten , omdat in de gegeven werd bedongen wat in rechten zou kunnen worden geomstandigheden mocht worden betwijfeld cf nog wel an- cisclit. In afwachting dat de be loeide perceelen voor het
dere vertrouwbare gegadigden zouden zijn te vinden , die lijdvak van 15 Augustus tot en inet 31 December 1889
eenigszins aannemelijke biediniren zouden durven doen , in het openbaar aan nieuwe gegadigden zouden zijn afterwijl (ie mogelijkheil niet was uitgefloten dat bet den gestaan , werd bij wijze van tusschenmaatregel in den
verkoop van opi.im voorzien door ouderhandachen afstand
iachter, een in pachtzaken doorkneed DUO, nog zou ge
ukken de ondervonden tegenspoeden te boven te komen. van het middel tegen eene per dag bepaalde paehlsom, bedragen !e: voor Soerakarta , ingaande 30 J u n i , f 16')0 ; voor
Toen echter bleek dat K W E K LIOXG TJIAXU niet bij machte
was zekerheid te stellen voor de riehtige aanzuivering vnn Samarang, ingaande 26 J u n i , f 3 0 0 0 ; voor Kndoe, inzijn ücht"rstand en deze meer en meer toenam (op 24 April gaande 4 J u l i , f 7 0 0 ; voor Djokjokarta, ingaande 23 J u n i ,
1889 was de nieuwe schuld tot f 42(5 712 geklommen . f 1000, en voor Madioeo , ingaande 27 J u n i , f 1700. Daar
zoodat op dat tijdstip de achterstand ter zake van de gebet Ie deze tijdelijke pachters, gerekend tot en met i4 Augustus
pacht reeds ruim 8 ton bedroeg), werd getracht ontbinding 1889 voor de vijf per. e den te zamen aan pachtsom dus
der pachtovereenkomst te verkrijgen. Tot minnelijke verbre- slechts hadden op te brengen f 389 300, terwijl, wanneer
king van het contract werd de pachter ongenegen bevonden, de contracten Liet oinbjn ieu waren geworden , aan pachtwestialve ontbinding in rechten werd geöiscbt. Door allerlei som over datzelfde tijdvak voor de vijf perceelen zou zijn
middelen beproefde n u de pachter de zaak te r e k k e n , te betalen geweest f 5-37 7 P 3 , 3 3 , brachten de bedoelde
waarom zijne faillietverklaring gevraagd en bij een bij tUMCbenverpacbtingen voor i\en lande een nadeelig verschil
verstek door den raad van justitie te Soerabaija gewezen teweeg van f 178 483,33. Sedeit werden voor de laatste
vonnis verkregen werd. Tegen dat vonnis werd evenwei 4 7 . maand van 1889 bedoelde perceelen bij openbare
verzit aangeteekend (in we.ke procedure sedert eene be- verpachting afgeetaan tegen eene pachtsom van respecslissing gevallen is in het voordeel van het Gouverne- tievelijk f 00 0 1 0 , f125 3 0 0 , f 2 5 0 0 0 , f30 620 en f64 000
ment). Intusscheu verklaarde de weeskamer te Soerabaija, 's iiiaauds, zijnde voor de eerste vier perceelen te zamen
als curatrice in den faillieten boedel, zich onmiddellijk f 58070 's maands minder, doch voor Malura f 400'J
bereid mede te werken tot minnelijke verbreking van het '$ mainds meer, dan hij de ontbonden contracten was bepachtcontract. Bij de akte , waarbij de ontbinding te rekenen dongen geweest. Over de laatste 4 7 . maand van Ï889 lijit
van 24 April 1889 werd gestipuleerd, werd aan de Regeering dus 's laiuls kas wegene minder verkregen pachtsom eene
voori-ehuuden om voor hare vordering, ook w a t de geleden schade van f 234 315. *)
schade betreft, in het faillissement als creditriee op te komen.
Door laatstbedoelde tusschentijlsche verpachting ging
Nadat van 25 April af tot en met 14 Juni in den verkoop niet alleen het perceel Soerakarta, maar ook het perceel
van opium was voorzien door tijdc'ijken afstand van bet Madioen voor de tweede maal binnen den driejarigen
middel tegen eene pachtsom van f 1000 d a a g s , g i n g op pachttennijn in andere handen dan die van den oorspron15 Juni de pacht over in handen van den hoogsten bieder keljiken pachter over. De oorspronkelijke pachter van
hij de op 25 Mei gehouden openbare verpachting, tegen Madioen t o c h , DJIE HOK H I E N , had bij het einde van
eene pachtsom van f 4 0 200 'amaande De miniere op- 1887 (verg. vurig verslag hlz. 174) over dit eerste pachtbrengst , gedurende het tijdvak van 25 April 1889 tot het jaar een achterstandvan f 131740, waarop hij in het begin
einde van den pachttermijn (uit. 1889) door den lande uit van 1888 f 71740 afbetaalde. Hij onderzoek van de pachtde pacht verkregen of nog te verkrijgen , is te stelle'i op bockeu bleek dnt de exploitatie der pacht in lerdaad verlies
f 83 701,67. Hierbij gevoegd de verdere vorderingen op den
30 J u n i 1888 had het Gouvernement de pacht in eigen
helieer geëxploiteerd) ' ) . op een nieuwen gegadigde, Ho

f

boedel van IVWKH LlONO TJIANCJ , ad f 179 582,07 en
f 4 2 G 7 1 2 , en de restaut-vordering up POIÏA. BOKM Y A N G ,

ad f 17(3 813,815, verkrijgt men als schade op de i acht
van Paaoeroean een totaal van f 8(56 809,55*. Een negental
panden (waarvan de waarde echter niet is opgegeven) zijn

') Die eigen exploitatie wordt berekend zuiver te Lebben opgeleverd f 10G 778,25.
') Hjj bad zich namelijk verbonden om van het nog UU den lande
toekomende ter zake v:in hetgeen onder de werking van bet ontbonden contract was verschuldigd geworden, te betalen f 170.182,07,
zijnde f 125 092,07 als Va aandeel in den achterstand' v \vegens pachtpcnningen , koopprijs van opium en boeteni over 1K87 , zooinedo
l'48 4'JO en f 6 0 0 0 respectievelijk als paclnsoin en koopprijs van
opium over Januari 18SS. Voor de voldoening van gemelde bedragen
was hem echter tijd gelaten tot.'11 De.-enibcr 1889. Tot zoolang heelt

*) De schuld van den oorspronkclykcn pachter van Soerakarta ,
T A » TOKO H A T , b j de ontbinding der overeenkomst op 19 Mei
1888 reeds groot t' 161661,70, ongerekend nog zu'ne aansprakelijkheid voor de minden opbrengst van de pacht van af den dag der
ontbinding tot en met uit. 1889 (welke mindere opbrengst berekend wordt op t' S16822,S6), is eerst opvorderbaar op 19 Mei 1892,
bijaldien namelijk de schuldenaar nakomt de auivaarde verplichting
om intusschen, gerekend van 19 November 1888, elk halljaar
f 1500 af te betalen. Twee van die termijnen zijn tot dusver door
hein up tjjd voldaan. Wanneer ook de volgende vuf termijnen behoorlijk
worden gekweten, zal dus op 19 Mei 1892 vorderbaar zijn een
bedrag vaa f 1 04G 476,96.

*) Vermits op do tijdstippen v.in ontbinding der contracten met
Ho TJIALIV lxi> diens achterstand aan pachtpenuingen geklommen
was tot 1' 1 020 816,66*, en aan ko >pprjjs wegens ontvangen opium
tot f 285 930, en hij bovendien aansprakelijk was voor hetgeen de
pacht na de ontbinding minder mocht opbrengen , bereikt dus 's lands
vordering op den faillieten boedel ccn totaal van (f 1 026 816,G6S -+ook de oorspronkelijke pachter POF.A .SOES VANG uitstel r n
f 286680 -f- f 178486,88 + f 884816 = ) f 1 725 544,99', en wel
betaling gekregen wat betrelt het te zijnen laste gebleven be
drag ad f 250 184,13 in den achterstand over 1887. Volgens berich- ter zake van de perceelen Soerakarta f 342 521,67, Samarang
ten van .September jl. had laatstgenoemde inmiddels 1' 73 370,31'- , f 795 983,33', Kadoe f 151833,33, Djokjokarta f 20y 826,66 eu
Madioen f 225 380.
afbetaald.
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had opgeleverd ten gevolgd van kwade praktijken van
naburige pachters en verminderde welvaart der bereiking.
De Indische, Regeering achtte het daarom wenschclijk den
pachter tegemoet te komen , door bij besluit van 29 Januari 1888 n°. 3 hem te vergunnen om over de maanden
Januari tof en met December 1888 op de pachtsom , ad
f 95 040, telkens f 20 000 achterstallig te blijven, onder
voorwaardn dat de aldus ontstane schuld van f 2 4 0 000
zou worden betaald uiterlijk op 21 Januari 1889. Van
bestuurswege werd voortdurend strenge controle uitgeoefend op de exploitatie der p a c h t , e n , hoewel ile achterstand steeds vermeerderde (op 1 December 1888 was h i j ,
met inbegrip van de schuld ontstaan door het reorlooptg
niet vorderbaar zijn van f 20 000 's maands over elk der
toen verloopen elf maanden van 1888, geklommen tot
f 725 040), waren geen aanwijzingen gevonden die den
pachter het vertrouwen van het Gouvernement hadden
moeten doen ontzeggen, of het raadzaam hadden doen
achten hem het beheer der pacht t e ontuemen. Integendeel
werd handhaving van den pachter bet meest in het welbegrepen belang van den lande g e a c h t , totdat in het
laatst van 1888 het vermoeien ontstond dat D J I E UOK
HIKN , wellicht voorziende dat hij zich van de geleden
verliezen niet meer zou kunnen herstellen , zich ten nadeele
vaD het Gouvernement verrijkte. Hij scheen namelijk meer
opium aan te vragen dan hij noodig h a d , ten einde het
meerdere in aangrenzende pachtpereeelbii binnen te smokkelen en van de hand te zetten , terwijl de koopprijs van
dat opium onbetaald bleef. Nadat de pachter aanvankelijk
geweigerd had tot minnelijke ontbinding van het pachtcontract mede te werken . liet hij zich ten slotte daartoe
vinden, ingaande met 27 Januari 1889. l)e aftredende
pachter 1'JiE BOK HIEN bleef aansprakelijk zoowel voor
den bestaanden achterstand (f 950 488 aan pachtpenningen
en f 21 346 wegens verstrekt opium) als voor de mindere
opbrengst der pacht na de ontbinding van de overeenkomst.
Intusschen waren van bestuurswege reeds schikkingen
voorbereid om van den dag der entbiudiDg af den verkoop
van opium voortgang te doen hebben door een tijdelijken
gegndif.de, die de exploitatie der pacht voorloopig op zich
nam tegen eene pachtsom van f 1500 daags. Reeds met
ingang van 10 Februari werd daarop de pacht van Madioen
oudershands afgestaan aan voornoemden (sedert gefailleerden) Ho 1'JIAI:VV ING , te<,ren f 60 0C0 's maands , of f 3 5 040
's maai d s minder dan oorspronkelijk be iongen was. Over
de schtil'i van Ho TJIATJW ING ter zake o. a. van deze
pacht i- Z'"> straks reeds gehandeld. Die van DJIK BOK
H I E N , O\> 27 Januari 1889, gelijk gezegd , bedragende
f 9 7 7 8:<3, i s , ter zake van de mindere opbrengst der
pacht nadien datum , nog vermeerderd : over het tusscheiitijdvak van 27 Januari t/m 9 Februari met f 20 184, en
over het tijdvak van 10 Februari t/m 31 Deceml>er 1889
met f 374 928. Derhalve bedroeg de schuld in 't geheel
f 1372 945. Inmiddels is echter door DJIE BOK HIEN afbetaald f 1 2 1 7 1 , zoodat te verhalen blijft f 1 360 774.
Voor een bedrag van f 60 000 is door hem zakelijke
zekerheid gesteld. Volgens een bericht van J u l i jl.
was last gegeven het aan den lande toekomende langs
den « e g van rechten in te vorderen, desnoods door
op den schuldenaar en zijne borgen lijfsdwang toe te
passen.
Einilelijk m g leverde ook de geregelde inning van de
pachtpeni'ingen enz. op Madura moeilijkheden op , hetgeen
er toe leidde dat ook voor dat perceel het pachteontrnct
ontbonden werd. In November 18f<7 was den pachter , Go
K I E HOK . vergund om den over 1887 bestaanden achterstand van f 29 200 aan te zuiveren in manndelijk.-che termijnen van f 2000 , waarvan de eerste zou moeten voldaan
worden op 20 Januari D 8 8 . Wel vonden deze afbetalingen sedert geregeld plaats , zoodat op 21 November 1888
f 22 000 was g e k w e t e n , maar inmiddels was nieuwe achterstand ontstaan , die opgemelden datum reeds tot f 112600
was geklommen, zoodat het Gouvernement t o e n , uitgerekend de boeten, te vorderen had f 119 800. Aanvankelijk
werd het raadzaam geacht (Indi.-ch besluit dd. 29 December
188* ii°. 1) gi noegen te ::emen met het aanbod van Go
K I E HOK om op 7 Januari 188'J op zijne scl.uli in eens
f 30 000 af te doen, vervolgei t op den lsten Februari en
op den lsten van elke der volgende tien maauder. telkens
f 3000 en de rest tusschen 1 en 31 December 1889, op
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welken laatsten datum de geheele schuld moest zijn afbetaald. Do pachter kwam echter de getroffen schikking niet
na. In steile van f 30 000 op 7 J a n u a r i , betaalde hij op
den lOden en 21sten dier maand slechts f 22 700 en f 4600,
terwijl hij ook gedeeltelijk onbetaald liet den op 20 December 1888 verschijnende!! pachttermijn ever November te
voren, e'i op liet verschuldigde aan pachtsom en koopprijs
wegens verstrekt opium over December niets afdroeg, zoodat zijn achterstand per slot van rekening einde Januari
1889 nog was g e s t e g e n , en wel tot f 122150, de boeten
niet me b-gerekend. Van pogingen om Go KIR HOK of zijne
borgen tot nakoming van hunne verplichtingen te noodzaken , was weinig heil te verwachten , daar de eerste onvermogend was geworden , en de vastigheden van één der
borgen (de andere was naar China vertrokken , zonder dat
het was mogen gelukken hem als borg vervangen te krijgen ,) reeds voor den geheelen op de pacht rustenden
achterstand verbonden waren. Kr schoot dus niets anders
over dan zoo spoedig mogelijk , liefst langs minnelijken
w e g , van den pachter ontslagen te raken, op zoodanigen
voet dat het Gouvernement, vrij blijvende omtrent het
tijdstip van invordering van den achterst-iud, alles verkreeg wat bij gerechtelijke ontbinding gevorderd zou
kunnen worden. Onder dagteekening van 24 Februari
kwam dientengevolge eene akte tot stand , waarbij Go
K I E HOK op de door de Regeering gestelde voorwaarden
in de ontbinding van het contract toestemde, ingaande
met het tijdstip waarop de pacht aan een ander zou worden afgestaan. Ondershands werd daarop de pacht , met
ingang van 12 Maart 1889 , afgestaan aan een nieuwen
gegadigde tegen eene pachtsom van f 900') 's maands,
zijnde f 4100 's maands minder dan volgens het, ontbonden
contract verschuldigd was. De aftredende pachter bleef
gehouden tot bijpassing van dit verschil, bedragende over
het tijdvak van 13 Maart t/m 31 December 1889 f39 360,
en tot Letaling van de geheele op de pacht rustende
schuld, op 12 Maart groot (zonder de boeten) f 158 365,40
(aan pachtpenningen f 109 615,40 en aan koopprijs van
verstrekt opium f 48 750). In mindering van de vordering
op Go K I E HOK strekt echter een bedrag van f4 238,30*,
zijnde de waarde van aan den landeteruggeltverd o p i u m ,
zoodat — ongerekend de boeten — op liem te verhalen
blijft (f 39 360 -+- f 158 365,40 — f 4 238,30» = ) f 193 487.09 5 .
Voor een bedrag van f 19 000 is hypothecaire zekerheid
gesteld. Ingevolge Indisch besluit dd. 17 Juni 1889 n°. 18
was de resident van Madura aangeschreven om de invordering der schuld van den afgetreden pachter en diens
eenig overgebleven b o r g , desnoods door toepassing van
lijfsdwang, aan den landsadvocaat te ISoerabaija op te
dragen.
Wanneer men de voorafgaande opgaven samenvat, dan
blijkt (zie ook bijlage J J ) :
1°. dat in de zeven perceelen waar de achterstallige pachters in de pacht gehandhaafd z' n gebleven (Chenbon,
Tagal , Pekalongan , J a p a r a , R e m h a n g , Probolinggo en
Kediri) de achterstand op het tijdstip der met hen getroffen
regelingen in 't geheel beliep f 1574 4 5 0 , waarop sedert
(tot 17 September jl.) is moeten worden afbetaald f 108 387,50.
Aannemende dat die overeengekomen afbetalingen geregeld
zullen hebben plaats g e h a d , blijft dus op laatstgenoemden
datum n o g Ie betalen f 1 466062,50 , welk bedrag, op
eene som van f 189 638,35 n a , door de gestelde zekerheid
als voldoende gedekt kan worden beschouwd;
2°. dat ter zake van de ontbonden pachtovereenkomsten
(in de zeven perceelen Pasoeroean , Soerakarta , Samarang ,
Kadee , Djokjokarta , Madioen en Madura) op de oorspronkelijke pachters en op hunne opvolgers (of op de failliete
boedels dier debiteuren) het Gouvernement eene vordering
heeft van f 5 215 5c?9,59s (wegens achterstand f 3 968 29. ,345
en wegens vergoeding voor de mindere opbrengst der pacht
na de ontbinding der overeenkomsten f 1 247 294,25). Van
gemeld totaal was slechts f 79 000 (op de schuld van de
oorspronkelijke pachters van Madioen en Madura), en verder
nog een klein (niet opgegeven) gedeelte van de schuld
van den < orspronkelijken pachter van Pasoeroean , door
zekerheid gedekt. Het overige behoeft echter mede niet
geheel als verlies te worden aangemerkt, daar o. a. in
den i oedel van een der failliete pachters, waarbij het Gouvernement betrokken is voor een bedrag van f 1 725 544,99*
(begrepen onder het zooeven genoemd totaal van ruim f 5 mil-
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winst op de verstrekkingen van 1889 geraamd voor het
Levantsch opium slechts te zullen bedragen f 16,24, doch
voor de Bengaalsche soort f 19,72 per katti.
Tot wering van den sluikhandel werd in 1888 in hoofd
zaak op de bestaande wijze voortgegaan. In de inrichting
van bet personeel der opiumrechorche te laud kwam in
dat jaar weinig verandering. In Tagal werd een opiuniambtenaar meer aangesteld , tot t e g e n g a n g van den smok
kelhandel uit Banjoemas en Cheribon, terwijl in Kernbang bedoeld personeel met één ambtenaar verminderd
werd. De maatregelen ter zee werden uitgebreH , door
dien ook te Makasser eenige wachtprauwen met het noodige personeel der opiumpolitie werden gestationneerd.
Het was namelijk gebleken dat te Singapore te huis
behoorende en via de kustplaatsen van Java's noordkust
op Makasser varende stoomschepen , die bun voor Java
bestemd clan lestien opium onderweg niet konden los
sen , dat heulsap geheel of gedeeltelijk te Makasser aan
wal brachten , waar het voor rekening der Javasche
smokkelaars bereid werd, om daarna weder per prauw naar
Java uitgevoerd te worden. Had de bedoelde maatregel,
volgens bericht van den met de leiding der opiumrecherche
ter zee belasten hoofdambtenaar, ten gevolge dat de sluik
handel zich langs den voorschreven weg niet kon uitbrei
den , uit eene vergelijking van de ter kennis van het bestuur
gekomen gegevens nopens den uitvoer van opium van
Singapore naar Bali en den omvang der invoeren op laatstgemeld eiland . viel niettemin af te leiden dat in de laatsta
jaren de heimelijke invoer op Java aanmerkelijk moet zijn
toegenomen. Terwijl toch in 1887 (verg • orig verslag
blz. 175) 10(54 en in 1888 ruim 1140 kisten opium uit
Singapore naar Rali werdeu verscheept, werden aldaar in
eerstgemeld jaar slechts 872 en ia 188S 1077 kisten inge
voerd. Belangrijke hoeveelheden opium moeten derhalve
onderweg gelost zijn geworden, zonder dat de opium
recherche , ofschoon zij meermalen tijdig van de verscheping
van het opium uit Singapore kennis k r e e g , in slaat was
hiermede haar voordeel te doen, daar de smokkelaars zich
van de aan Chineesche reederijen toebehoorende stoomsche
pen (onder Engelsche vlag) bedienen , die wegens hunne
snelle vaart zich gemakkelijk buiten bet bereik kunnen
houden van de hopperbarges die voor hunne vervolging
') Omtrent de achterstanden over pachttermjjnen aan 1887 voor zijn aangewezen.
afgaande is het volgende gemeld.
W a t ile in 1888 gedane aanhalingen van opium betreft,
Omstreeks medio 1889 had 's lands kas ter zake van de pacht in
verdienen afzonderlijk vermelding: de ontdekking van 200
Pasoeroean over de jaren 1884,1886 nog te vorderen f 161 869.16.
Strengere maatregelen tegen den achterstalligen pachter, TAN SOE katti's opium , in kisten met cognac verborgen gevonden
L I B N , dan reeds blijkens het vorig verslag (blz. 174) genomen waren, aan boord van bet te Singapore te huis behoorende stoom
bleven achterwege, omdat van zijne gijzeling nadeelige gevolgen te schip Xormauby ; eene aanhaling ia Pasoeroean gedaan op
vreezen waren ten opzichte van de aanzienlijke vordering van den
van een gewezen smokkelaar, ten bedrage van
lande op ziinen debiteur, den in verschillende pachtperceelen voor aanwijzing
M
randenden loopenden pachttermnn betrokken Chinees HAX LIONO ING , 76 /,, katti's bereid opinm; eene op aanwijzing
(elfden b 'richtgever , ten bedrage van 28810/,,. katti's ruw
reeds hooger genoemd.
Van de vorderingen ter zake van de pachten in Samarang en en 54'/ = katti's bereid o p i u m , te Semampi (Soerabaija),
Kadoe over 1871, en in Soerakarta over 1875, werJ ook in 1888
welke hoeveelheden in eene met hout beladen prauw wer
niets aangezuiverd, evenmin van den op de pacht in Madura over deu aangetroffen ; verder eene aauhaling van 260 katti's
1881 bestaanden achterstand.
ruw opium , ontdekt in een vischvijver nabij Grissee (Soe
Ter zake van de pacht in Banjoemas over 1877 had 's lands k a s ,
rabaija). Eene huiszoeking bij een Chinees te Soerabaija
blijkens het vorig verslag (blz. 174), op uit. 1887 nog te vorderen
f 67 883,42. Oeregeld werd daarop 1' 200 's maands afbetaald, doch,
had ten gevolge, dat. de hand werd gelegd op 343 katti's
met het oog op den achteruitgang dien de debiteur en zijn mede ruw opium, terwijl in de woning van een Javaan 381 katti's
borg in hunne zaken ondervonden , nam de Indische Regeering van
ruw opium werden aangehaald. In de residentie Japara
1 Augustus 1888 af genoegen met eene raaandeiykscbe aflossing van
f 100. In verband hiermede bleef op uit. April 1889 nog f 65 583,42 werden in 13een bosch nabij de des^a Poentjol (afdeeling
Joana) 140 /|f, katti's ruw opium aangetroffen in met padi
onafbetaald
gevulde manden. Overigens werden te Wedoeng (in de
afdeeling Demak der residentie Samarang) in eene prauw
*) Op 31 Augustus 1888 was wegens koopprijs van opium over
nog verborgen gevonden niet minder dan 23 pakken opium,
den loopenden pachttermijn in 't geheel f 49 050 achterstallig (zie
te xamen inhoudende 503 katti's.
het staatje op blz. 172).
In het volgende staatje vindt men het totaal der in
1888 gedane aanhalingen gewestelijk gespecificeerd.
3
lioen), het actief belangrijk genoeg is om te mogen rekenen
op eeno uitkeering van p. m. f '/» millioen.
L)e hiervoren geschetste, verwikkelingen met de, pachters
waren oorzaak d a t , terwijl 's lands kus in 1888 wegens
pachtpenningen over de maanden December 1887 tot en
met November 1888, voor alle perceelen te /.urnen te
vorderen had een bedrag van f 13 031 4 0 0 , aan pachtsom
en boeten wegens te late betaling (daaronder begrepen de
betalingen in mindering van den achterstand over 1887
en vorige jaren) ') in 't geheel slechts binnenkwam
f 10 768 8 7 3 , tegen f 11790 154 in 1887 en f 12 038 991
in 1886.
Wegens koopprijs van bet hun in 1888 verstrekt opium
(48 150 katti's Levantsche en 60 926 kaiti's Hengaalsebe
soort) hadden de pachters gedurende het tij h a k van 21
Januari 1888 t/m 20 Januari 1889 te betalen (a f 30 per
katti) f 3 2 5 1 2 5 0 , welk bedrag echter mede niet ten volle
■werd aangezuiverd. :) Daar het in 1888 verstrekte opium
van beide soorten , met inbegrip van alle op de aanschaffing
gevallen kosten, gerekend wordt tien hinde gemiddeld
slechts te hebben gekost respectievelijk f 8.55 en f 10,90 per
k a t t i , bedroeg dus de winst op den verstrekkiDgsprijs voor
het Levantsch opiurn f 21,45 en voor het Bengaalsch
f 19,10 per k a t t i , zijnde over bet totaal der verstrekkin
gen (verg. bijlage J J hierachter) f 2 183 115. Wanneer
de pachtpenningen (ter zake waarvan over 1888, zooals
straks gezegd, verschuldigd was f 13 031400) ten volle
waren afgedragen , zou dus het Gouvernement over 1888
aan de opiumpacht op Java en Madura, na aftrekking
van het kostende van het opium , ontleend hebben eene
inkomst van f 15 214 515.
De gouvernements-aanschaflingen van opium voor de
behoefte van 1889 bestonden uit 397 kisten (41 0617.
katti's) Levantsch en 715 kisten (71 500 katti's) Beuganlsch
o p i u m , welke partijen, geleverd te Batavia, Samarang en
Soerabaija, gemiddeld kwamen te staan op f 1376 en
f 1028 per 100 katti's. 3) In verband hiermede wordt de

) Volgens andere door het Indisch ltestuiir verstrekte opgaven
bestonden de in 1888 in Indie aangebrachte partijen llengaalsch
opium uit 634 kisten (574 kisten Benares- en 60 kisten Patna-opium),
en was daarvoor in 't geheel betaald f 641009,27 of gemiddeld per
kist f 1 011,05. Met tic levering van dit opium, dat op de gouver
nementsveilingen te Caleutta wordt aangeschaft, is tot nog toe de
factorij der N'ederlandsche Handelmaatschappij te liatavia belast,
die voor hare bemoeiingen ten deze, en voor de risico die z|) op
zich neemt ter zake van keuring als anderszins, over het totaal
bedrag der rekeningen een commissieloon in rekening brengt van
2'/j pet. (verg. het t e n h g van 1887 blz. 141). De gespmtieecrde
onkostenrekening doet zien dat de inkoopprijs te Caleutta der Ix-doctde
634 kisten bedroeg 61)0 261 —2 — 4 ropijen of. berekend in Neder
landse)! Courant naar de koersen op verschillende tijdstippen,
f 5 8 0 216,25, zijnde gemiddeld per kist f 915,17, waarbij HO commissielooncn, vracht, assurantie en verdere onkoaten nog kwam

f 45 168,65* en aan commissieloon der factorij over het totaal be
drag der rekeningen f 15 634,36*, in 't geheel derhalve alsvoren
f 641 009,27. Of friet op eene voor 's lands kas voordeelieer wüze
het benoodigde Bengaalseh opium uit Caleutta is te betrekken,
maakt een punt van onderzoek uit.
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Getal lanhalingrn in
1888.
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Ge-lurende 1888 bleven d< verstrekkingen beneden de
916
toegestane m a x i m a , daar zij uit het navolffend aantal
a) Hieronder niet gerekend do aanhalingen welke ruw en ben'id opium
katti's bestonden : ter Sumatra's Westkust 6994 c : / s : (3524",',
tegelijk betroffen, als zijnde deze aanhalingen reeds in de voorgaande
Levantscbe en 3 4 7 0 u / „ Bengaalacbe soort), in IJeokoelen
kolom medegeteld.
300, in Palembang 2U821/. en in de Zuider- en Üosteri) D e in 1888 aangehaalde hoeveelheden bereid opium bedroeiren te
afdeeling van Borneo 360 (in deze drie laatste gewesten
zamen ongeveer 1405 katti. Voor de opgaven in de/en sta it zijn die
uitsluitend Bengaalsche soort), t e zamen dus 3524'/« katti's
hoeveelheden herleid naar het gewicht in ruwen staat . waarvoor het
cijfer van 2810 katti is aangenomen.
, Levantscb en (i212:7/,3 katti's Bcngaalscb, waarop de
c) Onder deze 273 en 1720 aanhalingen waren er respectievelijk 6 en ; winst voor bet Gouvernement , naar denzelfden maatstaf
139, waarbij ruw en bereid opium tegelijk werd aangehaald.
beteken l als op de voorgaande bladzijde voor Java en Madura
opgegeven, gesteld kan worden op respectievelijk f 7 5 600
d) Ongerekend 16 aanhalingen, waarbij slechts overblijfselen van
opium of gereedschappen werden gevonden.
en f 118 6 6 6 , of te zamen f 194 2<iö, tegen eene bate van
In die (op blz. 170 hiervóór nader omschreven) streken f 1 6 4 2 4 9 uit de verstrekkingen over e1| 18 8 7 , welke bei steiiden uit 3737V 4 katti's Levantsch
5209% katti's
van J a v a , «raar <!e invoer liet bexil , het vervoer en de
Bengaalse!) opium. Daar de bestaande pachteontracten in
verkoop van opium verboden zijn waren de in 1888 aan
1888 bleven doorloopen , waren wegens pachtsom dezelfde
het licht gekomen overtre lingen van het verbod over het
bedragen als over 1887 verschuldigd, namelijk v o o r d e
algemeen van weiuig heteekenls. Alleen in de residentie
vier gewesten te zamen (zie de specificatie in bijlage KK
Preanger Kefrentschappen, welk gewist in zijn ireheel
hierachter) f419 040. De wegens pachtpenningen en wegens
opiumvrij gebied u i t m a a k t , WH liet getal aanhalingen
koopprijs van opium (f 30 per katti) door de pachters over
grooter dan in de laatste jaren , 't welk wordt toegeschre
188:} verschuldigde bedraden waren bij het einde des jaars
ven aan scherper tjezicht en ook aan de plaatsing sedert
behoorlrjk aangezuiverd. Over den voorgaanden pachtter
Augustus 1887 van een opiutu-ambtenaar aldaar, in 't
mijn lStf4|18J0 had het Gouvernement echter nog vorde
geheel werden aldaar (bij 80 aanhalingen) 13 inlanden
ringen , en wel op den tus-chentijds afgetreden pachter
en 85 Chineezeu betrapt. Hij hen werd de hacd gelegd
van Palembang het verschuldigde over de laatste zes maan
(berekend naar het gewicht aan ruw opium) op eene ge
den van zijne pacht (ongere^end de door hem te vergoeden
zamenlijke hoeveelheid van ruim 26 k a t t i ' s , waaronder
schelde, door den lande geleden tengevolge van de ontéén aanhaling ten bedrage van ruim 4 katti's bereid (of
bin d o g van '.iet pachtcontract), zoomede op den vorigen
ruim 8 katti's ruw) opium. In de vijf voorafgegane jaren
pachter van Sumatra's W e s t k u s t , wiens achterstand (over
liepen de aanhalingen in de Preanger Regentschappen lalles j
1880) ruim f 250 000 bedraagt- Gp die vorderingen werd
herleid naar het gewicht in ruwen staat; achtereenvolgens
in 188S niets geïnd. Tegen la itst'.e ioekleu schuldenaar
ruim 5 , 1(5, 4 , 9 en 23 katti's. Omtrent de aanhalingen
wordt door de Regeering geprocedeerd.
in de verboden kringen der overige gewesten zijn ge.m
De prijzen, waarvoor in 1888 het opium door de pach
afzonderlijke opgaven ontvangen. Alleen is gemold dat
in de verboden kringen der reaidentiën Bantam en Kra- ters in de besproken vier gewesten gesleten werd, be
wang in 1888 iu ' t geheel yeen opiuin-overiredinge:. ont droegen gemiddeld oij verkoop per thail en tij verkoop
per matta ('/ : o , t h a i l ) :
dekt werden.
N

8
1

Van de strenge maatregelen, in den loop van 1889 dooi
de Indische Kegeerinjr genomen ten aanzien van tien drie
tal in Ne lerlandsch-Indiegeboren Chineezen (twe • uit Japara
en ééu uit Soerabaija), van wie de overtuiging bestond dat
zij als voor de openbare rust en orde gevaarlijke opium-smokkelaars waren te beschouwen, is reeds gewag g e m a a k t op
blz 74/75 hiervóór. Sedert (Indisch besluit dd.3 September
1889 n°. 18) is op gelijke wijze onschadelijk g e m a a k t ,
door namelijk ook hem het verder verblijf in Ne lerlandsch-

ter S a s n b s s ' s W e s t k u s t
in Iicnkork-n . . . .
in Piiembane j* gouverariiii'nts-at'dccliagen
Roovcnnincnts-aruceUngen

in i au sMaaf |

. f
.

. .

Viamhi

in d e Znidrr- en Oo.stcraldccling van I l o n i e o .

9,43' en f 0,0'J '
11,17 n 0,14

13,45 „ o,ir>»
r,,6ï' „ o,o

14,60

0,14

De hoogste en laagste prysen zijn slechts opgegeven
voor Sumatra's W e s t k u s t , waar zij f 12 en f 7 bedroegen
bij verkoop per thail en f 0,14 en f 0,07 bij verkoop pet
matta , zoome !e voor de gouvernements-afdcelino"cn van

IHjlage C.

[*.
Koloniaal verslag van 1889.

P a l e m b a n g , waar do hoogste prijzen per thail en per
matta waren f 10 en f 0,18 en de laagste f 8 en f 0,11.
R u w opium, dat alleen in de residentie Tapanoli (Sumatra's Westkust) 60 in do afleiding Tebing Tinggi
(Palembang) verkocht w e r d , was in Tapanoli voor f 2,50
a f 3 per thail verkrijgbaar, in Tebing Tinggi voor
f 5,50 per thail en f 0,08 per matta.
Omtrent den sluikhandel ter Sumatra's Westkust wordt
bericht dat do veroordeeling, welke wegens overtre !ing
van liet monopolie in 1888 een scnoonzocn van den vorigen
pachter trof, een heilzatnen schrik onder de smokkelaars
scheen te hebben teweeggebracht. Kr werden dnn ook
slechts 5 aanhalingen gedaan , namelijk 4 in de Pahu.gsche
Bovenlanden , loopende over eene hoeveelheid van 10 katti's
en 14'/, thails ruw en IV, thails i;ereid opium , en 1
in Tapanoli betreffende 2 7 s katti's ruw opium , te
zatnen alzoo, het bereid opium berekenende naar het gewicht in ruwen s t a a t , ruim 1SV| k a t t i ' s , terwijl de ir
1886 en 1887 ontdekte 20 en 21 overtredingen te samen
betroffen achtereenvolgens 33 eu circa 2 5 ' ^ katti's. In
Benkoelen kwam weder geen enkele opiumovertreding aan
het licht; evenmin thans in degouveruements-afJeelingen
van Palembang. In Djambi echter werden 6 aanhalingen
o-e d a a n . waarbij op niet minder dan 3744 thails bereid
opium (naar het gewicht in ruwen staat gelijkstaande
met 468 katti's) de hand werd gelegd. Dit belangrijk
succes der politie h a l ten gevolge dat het debiet van den
pachter grooter was dan in 1887. De opiumschuivende
onderdanen van den sultan vonden echter nog steeds gelegenheid zich op clan iestiene wijze van opium te voorzien ,
terwijl het sultansbestuur evenmin als vroeger de politie
in haren strijd tegen den sluikhandel te hulp kwam. In
de Zuider- en Óosterafdeeling van Borneo w e r d , bij 8
aanhalingen , in 't geheel eene hoeveelheid van 1 katti
eu 96V)0o thails bereid opium gevonden.
Ten aanzien van het gouvernement Atjeh en onderhoorigheden, waar In het door ons bezette gebied van
Groot-Atjeh de invoer en verkoop van opium (zonder
beperking van de hoeveelheid) zijn verpacht (zie Indisch
Staatsblad 1885 n°. 183), en in de onderhoorigheden geen
invoer mag plaats hebben dan krachtens vergunning van
den gewestelijken gouverneur en tegen eene rechtstreeks
door den lande geheven retributie van f 2 per katti (zie
Indisch Staatsblad 1879 n°. 216 en 1883 n°. 202), heeft
het een punt van overleg uitgemaakt of niet, ook in
's lands belang , met intrekking van de bedoelde regelingen,
alle invoer van opium in het gewest zou dienen verboden
te worden. Volgens de in Mei j l . iugekomen Indische adviezen schijnen echter de tegenwoordige tijdsomstandigheden zich tegen de verwezenlijking van dit denkbeeld te
verzetten. Wordt uit dien hoofde in de handhaving vooralsnog van de bestaande regidingen berust, aan de Indische Regeering is niettemin opgedragen om steeds bedacht
te blijven op middelen welke aan de pacht in Atjeh een
einde zouden kunnen maken en welke er den verkoop en
het verbruik van opium aanmerkelijk zouden kunnen doen
verminderen. Tevens is dezerzijds aanbevolen om , zoolang
de pacht op den bestaanden voet gehandhaafd blijft, ten
aanzien van het getal wettige verkoop plaatsen als anderszins geenerlei afwijking van de bepalingen te gedoogen.
Zooals uit het vorig verslag (ld/.. 177) blijken k a n , is
bedoelde pacht laatstelijk afgestaan voor het driejarig tijdvak 1888 tot en met 1890 tegen f120 000 'sjaars. Het
recht op de vergunningen in de onderhoorigheden heeft
in 1888 opgebracht f54 4 0 0 , tegen f515 500 in 1887.
In de overige gewesten der buiten bezittingen , waar het
recht tot invoer en verkoop van opium voor het geheele
gewest of voor bepaalde gedeelten van gouvernementawege verpacht i s , hebbeu de p o c h t e n , evenals die in
Atjeh, zich buiten tusschenkomst van het Gouvernement
van het benoodigd opium te voorzien , uitgenomen die in
Menalo eu T e r n a t e , die het opium uit 's lands voorraad
o n t v a n g e n , maar toch ook zooveel als zij behoeven. Reeds
eenige jaren geleden (zie het verslag v.m 1882, blz. 157)
was bij de Indische Regeering het denkbeeld aanhangig
gemaakt, of het, ter beperking van het opiumgebruik, geen
aanbeveling zou verdienen om in meer gewesten der buitenbezittingen dan in de vier waar zulks reeds het geval is (zie
hooger) tiet stelsel van beperkte verstrekking in te voeren.
Blijkens de eerst in den aanvang van 1888 hier te lande volHan Inlinywi der Staton-Gftneraal. Bijlagen. 1889-1890
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le lig ingekomen adviezen beeft do overweging dier vraag
algemeen tot eene ontkennende beantwoording geleid, en
wel omdat i n d e m e e t t e buiten bezittingen zoowel wegens de

plaatael|jke gesteldheid als wegensjfde beperktheid onzer

bestuursmiddelen de gelegenheid zou worden gemist om
den iloikiehen invoer tegen te g a a n , zoodat het doel van
den maatregel niet zou worden bereikt .'{daargelaten nog
dat de pachtsommen, zonder evenredig n u t , waarschijnlijk belangrijk zouden dalen.
Aan het in 't vorig verslag (hl/,. 177)] vermelde denkbeeld om , nevens den invoer van sterke dranken , ook
den invoer van opium in het Nederlaudsch gedeelte van

Nieuw-Guinea en de daartoe behoorenie eilanden te verbielen, en om tevens te bepalen (lat de ingevoerde sterke dranken en opium worden verbeurd verklaard, is uitvoering gt'ge\ei) bij de ordonnantie van 18 Mei 1889
(Indisch Staatsblad n°. 108). Op de aan de Indische Regeering gerichte vraag (zie mede het vorig verslag) om hare
zienswijze mede te dealen nopens de oirbaarheid van dergelijk verbod ook voor andere streken der buitenbezittiugen ,
voor zooveel er het recht tot verkoop van opium (en sterke
dranken) van gouvernementswege niet aan rjaehters is
afgestaan, wordt het antwoord nog tegemoetgezien.
Nieuwe verpachtingen van het opiummiddel in de buiton bezittingen moesten in 1888 gehouden worden voor
Sumatra's Oostkust (uitgezonderd Labo: on Batoe), Billiton,
Celebes , Menado, Amboina, Ternate eu Timor. Voor de
overige pereeelen bleven de bestaande overeenkomsten ook
nog voor 1889 of voor 1889 en 1890 van kracht.

Bij de verpachting in eerstgenoemd gewest werd voor de
pacht in de pereeelen Deli (uitge/.onderd Tamiang) eu A.ssahan met Batoe Bara een bod gedaan van f 295 000
's maande, of f 3 540 000 ' s j a a r s , dat is ruim f2millioen
'sjaars meer dan voor die beide pereeelen bedongen was
g durende elk der jaren 188o t/m 1838 ( f 1 6 1 1 3 6 0 ) . Bij
onderzoek bleek dat de hoogste bieder, e. n lid der kongsi
die de pacht in handen b a d , dat bol hoofdzakelijk gedaan
had uit vijandschap jegens een ander lid dier kongsi, en ,
wetende dat hij niet in staat zou lijn zulk eene buitensporig hooge pachtsom te betalen indien hij den toenmaligen verkoopprijs van het opium, ad $ 2,70 per t h a i l ,
handhaafde, voornemens was dien prijs tot f 10 per thail te
verhoogen. Van zulk eene aanzienlijke verhooging van den
debietprijs vreesde de resident evenwel ernstige rustverstoring onder de Chineesehe koelies der landelijke ondernemingen. En vermits het den gewestelijken bestuurder
intussehen gelukt was om de oneenigbeden in den boezem

der pachtkongsi bij te leggen, en deze bereid bleek zich te
verbinden om den debietprijs niet te verhoogen dan met
toestemming van het gewestelijk bestuur, indien haar de
pacht voor f 2(i0 000 's maande of f 2 400 000 'sjaars voor
l.et driejarig tijdvak 1N89 t/m 1891 werd g e g u n d , werd

tot den onderhandschen afstand op de edoelde voorwaarden besloten. Te meer bestond rlaartofi reden, omdat de
verkregen aanbieding, die omstreeks 9 ton hooger is dan de
pachtsom per jaar over het met uit. 188J afgeloopen driejarig tijdvak , de werkelijke waarde der pacht vrijwel nabij
k o m t , ea bovendien de tijd reeds te ver gevorderd was om
eene herverpachting te houden. De pacht in de afdeeling
Bcngkalis kon dadelijk worden afgestaan aan den hoogsten
bieder bij de verpachting, mede voor h e t driejarig lijdvak,
tegen eene jaarlijkacba pachtsom van f 189 960 '.sjaars,
zijnde f 68 700 mee:- dan over elk der jaren 18.^6 t/m 1888
verschuldigd was.
Verder werd ook de pacht in Billiton en op de Bandaeilanden voor driejaren tegelijk afgestaan, de eerste tegen
eene jaarlykschs pachtsom van f 223 100, zijnde f 33 100
meer dan voor den driejarigen paciittcrmijn l.S'SO t/m 1888
p T jaar bedongen w a s ; de tweede tegen f 4 8 60!) 'sjaars,
zijn Ie minder eau voor elk der jaren 1886, 1887 eu 1888
verkregen w a s , toen de p a c h t , telkens voor eenjaar , achtereenvolgens werd afgestaan voor f 1 0 0 800, f 103 200 en
f 61680. Van eene hei-aanbieding der pacht op de Bandaeilanden werd afgezien , daar zich , bij gemis, aan mededinging , geen heter resultaat verwachten liet.
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden werd
l.et opiummiddel aanvankelijk niet anders dan voor drie
jaren tegelijk in pacht aangeboden. Toen echter het daarbij
verkregen hoogste bod slechts f 128400 per jaar beliep,
zijnde f 21600 minder dan de jaarlijksche pachtsom over
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het tijdvak 1886 t/m 1888, werd eene tweeledige herverpachting gehouden, waarbij evenwel de zoo voor één
jaar als voor drie jaren \erkregen aanbiedingen nog lager
w a r e n , daar l.et hoogste bod slechts f 124800 'sjaars
beliep. Ten slotte werd de pacht voor één jaar ondersliands
gegund tegen f 143 0 0 0 , dat is slechts f' 7000 beneden
de voor elk der jaren 1886 t/m 1888 bedongen pachtsom ,
doch f 12 900 booger dan de pachtsom van 1885.
De pachten op de hoofdplaats Ainboina (met Kajeli op
Boeroe) en in de residc ntiëu Menado , Ternate en Timor
werden , zooals gebruikelijk , slechts voor ('én jaar aangeboden , en g e g u n d tegen respectievelijk f 19 800, f 12 876,
f 4550 en f' 3600, zijnde eersrgemelde pachtsom f' 12
minder, doch de drie andere respectievelijk f 4200, f 520
en f 156 meer dan waarvoor de pacht voor 1888 was
afgestaan.
In de reeds aangehaalde bijlade KK vindt men een volledig overzicht van de opbrengst der gouvt rnements-opiumverpachtingen in de buitenbezittingen over elk der jaren
1887 , 1888 en 1889.
Op het blijkens gemelde bijlage aan pachtpenningrn
over 1888 verschuldigd bedrag van f 3 648 82!) was alleen
de pachter in de Westerafdeeling van Bornec bij bet einde
des jaars een klein bedrag (f 700) achterstallig, welke
som hij echter in Januari 1889 aanzuiverde.
Andere

verpachte

middelen.

')

Behalve voor het middel der houtbossehen in de residentie K r a w a n g en eenige vogelnestklippen (namelijk die
in Bantam en Bembang en sommige van die in Bezoeki
en op Madura), waarvoor de bestaande pachtovereenkomsten , als me^r dan één jaar betreffende, eerst met h^t
einde van lSiS'J of 1890 verstrijken, moesten in 1888 voor
alle zoogenaamde kleiue of gewone middelen op Java en
Madura nieuwe verpachtingen worden gehouden.
Deze hadden plaats op de gewone voorwaarden, waarin
ook ditmaal geen verandering werd gebracht. SJ De meeste
verpachtingen hadden plaats alleen voor 1889; de pacht
der pandhuizen, die der vogelnestklippen (voor zoover de
pachtcontracten met uit. 1888 afliepen) en de in de residentie Batavia werkende tabakspaeht (deze laa'.ste tevens
omvattende de pacht in de residentién Bantam en Krawang)
werden echter tweeledig, namelijk zoowel voor 1889 als
voor 18-9 t/m 1891 aangeboden, en voor laatstgenoemden
termijn ook g e g u n d , uitgenomen 1 pandbuis(inKrawang)
en de vogelnestklippen op Bawean (residentie Soerabaija),
waarvoor slechts voor één jaar (1889) gecontracteerd werd
Blijkens de hierachter gevoegde residentie's gewnze samengestelde opgaven van de opbrengst der verschillende middelen (bijlnge LL) overtreffen de bij de nieuwe verpachtingen bedongen pachtsommen die van 1888 met f 5 1 0 7 6 ,
tot welk; stijgieg hoofdzakelijk de hooge Opbrengst van
de pacht der pandhui'.en heeft bijgedragen, Terwijl te dier
zake over 1888 f 965 526 was bedongen , werd voor dit
middel thans f 1 060 843 ' s j a a r s , dus f 95317 meer, verkregen Vooral in Batavia, T a g a l , B e m b a n g , Soerabaija
en Kediri was de stijging aanzienlijk, namelijk respectievelijk f 36 012 , f 19764 , f 15 1 2 1 , f 45 C96 en f 23 892 ;
in (Ie overige 5 gewesten, waar de opbrengst steeg, werd
in 't geheel f 20 886 meer verkregen. Daarentegen daalde de

') Onlangs is bjj het Indisch Bestuur de wenseheljjkheid ter sprake
gebracht om een begin te doen maken niet eene geleidelijke herziening der p:ichtvooiw aarden voor de verschillende zoogenaamde
kleine middelen op eu buiten J a v a , althans zoodanige herziening
te doen voorbereiden. Blijkens het Koloniaal Verslag van 1808,
blz. 1 2 1 , had deze veelomvattende arbeid reeds destijds in het plan
gelegen, maar tot dusser was het voornemen onuitgevoerd gebleven.
Eene nieuwe regeling betreflende de drankeiipacht in eenige gewesten der bnitenbeziltingen is reeds sedert eeuigen tjjd in behandeling.
In verband niet eene onlangs door het Opperbestuur ter zake genomen beslissing zal deze aangelegenheid thans in Indie tot eene
eindafdoening kunnen worden gebracht.
:
) Ingevolge de voor 1890 vastgestelde pachtvoorwaardcn (Indisch
Staatsblad 1880 n s . 132 en 134) zullen de pachters der overvaarten
op Java en Madura geen ovcrvaartgelden meer mogen heften van
heeren-, cultuur- en gemeentedienstplichtigen, gaande naar of
komende van hun werk. Deze vrijstelling, ofschoon eerst thans
wettelijk vastgesteld, was trouwens reeds hier en daar in meerdere
of mindere mate gebruikelijk.
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pacht in 11 gewesten met een totaal lied rag van f 66 054
sjaars (o. a. in Samnrang met f 9 9 8 4 , in Japara met
f 20 640 , in Cheribon met f 7932 en in Pasoeroean met
f 7 3 6 8 ) , terwijl in één gewest (Krawang) de opbrengst
gelijk bleef.
De opbrengst van de pacht der rundslacht (alleen i n d e

Preanger Regentschappen geen pacbtmiddel uitmakende)
nam in 14 van de 21 gewesten met f 53 484 t o e , in 4 met
f 15 000 «f en bleef in 3 gewesten gelijk , zoodat dit middel
in het geheel f 38 484 meer heeft opgebracht dan voor 1888
bedongen was. (Jok de pacht der varkenslacht — w e l k e ,
in verband met de toeneming der Chineesche bevolking
ten gevolge van den spoorwegaanleg, thans ook in lie afdeeling Limbangan der residentie Preanger Regentschappen
is ingevoerd (Indisch Staatsblad 1888 n°. 164) — en de in
pacht aangeboden vogelnestklippen brachten meer o p , en
wel respectievelijk f 4581 en f 14 112. Voor de varkenspacht werd in 11 gewesten f 6045 meer, in 8 gewesten
f 1464 minder verkregen , terwijl in 3 gewesten de pachtsommen dezelfde bleven. De pachtsom der vogelnestklippen
steeg vooral in de residentie Madura , waar voor den pachttermijn 1889 t/m 1891 f 11 160 's jaars meer werd geboden
dan bij de voorgaande verpachting verkregen was (de verpachting gold thans alleen de klippen in Pamakassan en
in het voormalig panembahanschap Bangkallan, daarvoor
die in de afdeeling Sumanap de pacht eerst uit. 1889
afloopt). In [Soerabaija steeg het middel met f 3792
' s j a a r s , in Probolinggo met f 372 ' s j a a r s , terwijl voor de
klippen welke in de residentie Bezoeki voor verpachting
aan de beurt waren f 1212 'sjaars minder werd bedongen
dan voor elk der jaren 1886 t/m 1888 verkregen was.
De opbrengst van de pacht der dobbelspelen is belangrijk achteruitgegaan in de residentie Batavia, waar voor
1889 geen hoogere pachtsom dan f 83 460 kon worden
verkregen , tegen f 183 780 over 1888. Ook in Soerabaija
daalde de opbrengst van dit middel (met f 9852), terwijl zij
in Samarang met f 8280 steeg.
In 14 van de. 22 gewesten van Java en Madura is de
totale pachtsom der verschillende kleine middelen met
f 162 7 l 8 gestegen , onder welk bedrag f 26 520 begrepen
is voor T a g a l , f 42 476 voor Soerabaija, f 13 650 voor
Madioen, f 25 752 voor Kediri en f 12 888 voor Madura*
De 8 overige gewesten brachten te zamen f 111 642 minder o p , waarvan f 03 972 in Batavia, f 32400 in Japara
en f 5496 ir. Pasoeroean.
Wasalzoo het algemeen resultaat van de verpachtingen der
kleine middelen op Java en Yladura alleszins bevredigend, op
de buiten bezittingen waren do uitkomsten nog gunstiger.
Met uitzondering van de vischvijvers nabij Sambong Djawa
(Celebes en onderhoorigheden), welke sedert 1 Januari
188 ' niet meer in pacht doch in huur worden afgestaan
(Indisch Staatsblad 1888 n°. 124), van de dobbelspelen,
de varkenslacht en de pandhuizen ter Sumatra's W e s t k u s t ,
de dobbelspelen in Atjeb, eenige overvaarten en p a n d huizen in Celebes, en de pacht van het gedistilleerd in
sommige afdeelingen van Amboina, voor welke middelen
de bestaande overeenkomsten nog bleven voortloopen (tot
uit. 1889 of uit. 1890), werden alle pachtmiddelen aangeboden , sommige tweeledig, namelijk zoowel voor 1889
alleen als voor de jaren 1889 t/m 1891 tezamen. Blijkens
bijlage MM hierachter is slechts in 4 gewesten de opbrengst
der pachten achteruitgegaan (in Billiton met f 2916, in
de VVesterafdeeling van Borneo met f 12 366, in Amboina
met f 1539, en in Bali en Lombok met f 1656, totaal
f 18 477). Ter Sumatra's Oostkust overtreffen de voor 1889
bedongen pachtsommen die van 1888 met het belangrijk
bedrag van f 253 132, en in 11 andere gewesten der buitenbezittingen met te zamen f 69 070,50.
Van de verschillende middelen hebben die der sterke
dranken en dobbelspelen het meest tot de stijging bijgedragen; het eerste met f 124558, het tweede met f 122 143,
tot welke vermeerdering de in de residentie Sumatra's
Oostkust behaalde pachtsommen respectievelijk f 108 556
en f 115 472 bijdroegen, en zulks niettegenstaande in de
voorwaarden der aldaar werkende dobbelpucht eenige wijzigingen waren gebracht (Indisch Staatsblad 1888 n°. 142),
waarbij de rechten des pachters belangrijk beperkt werden.
Ten einde namelijk den verderfelijken invloed te vernietigen,
dien een nit China ingevoerd en naar het schijnt zeer verleidelijk spel, het hoa-hoei-spel geheeten, op de welvaart
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en de zedelijkheid der bevolking uitoefende, werden voortaan
op de topbanen alleen vergund hazardspelen, waarbij op
één kaart niet meer dan driemaal de inzet kan worden
gewonnen, verder Chineesche spelen, waarbij het niet alleen
op geluk, doch ook op bedrevenheid aankomt, en overigens
de spelen 21 en 31 met Ruropeescbe kaarten. Wijders werd ,
ook op aandrang van den sultan van Assahan, het verbod tegen
deelneming aan de dobbelspelen door anderen dan Cliineezen , hetwelk tot dusver alleen voor het eiland Bengkalis
van kracht was, tot het geheele pachtgebied uitgebreid.
Met betrekking tot de dobbelpacht in de residentie Palembang werd mede eene nadere voorziening getroffen (Indisch
Staatsblad 188* n°. 146), welke echter slechts ten doel had
om, wat betreft de kampoug waar de pachter gerechtigd
is geregeld gelegenheid tot spelen te geven, den feitelijken
toestand te wettigen.
Overigens ondergingen de voorwaarden der kleine middelen
op de buiten bezittingen voor het pachtjaar 1889 geen verandering. Alleen valt nog aan te teekenen dat bij Indisch
Staatsblad 1888 n°. 139 eenige punten van uitvoering geregeld werden met opzicht tot de verpachting van de
middelen varkenslacht en dobbelspelen in de vijf onder
Lingga-Riouw behoorende, op Sumatra gelegen landschappen, welke sedert 1 April 1888 (verg. vorig verslag
blz. 178) aan 's Gouvemements pachtgebied in de residentie
Riouw zijn toegevoegd.
Wat de totale opbrengst der verpachte kleine middele ï
op en buiten Java betreft, vindt men hieronder een driejarig overzicht.
JAREN.
1887 .
1888 .
1889 .

.
.
.

J a v a en Jladura. Buitenbozittingen.
.
.
.

f

3 000 076
3 083 413
3 134 489

f 1 548 740,00
1 593 759,50
1 897 485,00

Totaal.
f 4 608 810,00
4 677 17-2,50
5 031 974,00

Terwijl op de bnitenl ezittingen slechts ten aanzien van
enkele middelen tot hervcrpachting moest worden besloten,
konden op Java en Msrium in niet meer dan twee gewesten,
namelijk Krawang en Djokjokarta, alle middelen reeds hij
de eerste verpachting aan d i boogate bieders worden afgestaan. In de overige gewesten moesten do meeste middelen —
soms alle — opnieuw opgeveild worden, en was ook menigmaal eene tweede herverpachting, welke dan bij it.schrijviug plaats had, noodzakelijk, ten einde cle pogingen der
Chineeschc kongsi's tot onderdrukking van concurrentie te
verijdelen. Het middel der rundslacht werd in Japara, in
de afdeeling Bangil der residentie Pasoeroean en in Madam,
na twee vruchtelooze herverpachtingen , ten slotte ondershands afgestaan. Hetzelfde hal plaats met verscheidene
paridhuizei:, met eenige overvaarten in de residentiCn
Preanger Regentschappen en Japara en met twee perceelen
van de pacht der dobbelspelen in de residentie Batavia.
De overige perceelen dezer pacht en de waijangpacht in
hetzelfde gewest, de pacht der dobbelspelen in Soerabaija, die van tal van pandhuizen , die der overvaarten in
Banjoemas en Pasoeroean en die der v.irkenslacht in Banjoemas werden eerst na eene herverpachting bij inschrijving
gegund.
Omtrent de werking van de pacht der pandhuizen zijn
de van de gewestelijke bestuurders ontvangen berichten
ook ditmaal over het algemeen gunstig. Overtredingen
van het rentetarief werden ontdekt en gestraft in de gewesten Hadioea, Soerabaija, Samarang, Preanger Regentschappen en Sumatra's Westkust, terwijl ter hoofdplaats
Bandong (Preanger Regentschappen) en te Dindaug (Bill ton) de pachters vervolgd en tot eene geldboete veroordeeld werden wegens het niet behoorlijk bijhouden van
hunne boeken.
Het aantal in pacht aangeboden pandhuizen bleef op
Java en Madam onveranderd; wel werd het vermeerderd
met vier in Soerabaija en één in Soerakarta, doch het werd
verminderd met vijf in de residentie Kediri Voor 6 pandhuizen (2 in Bantam , 1 in Batavia, 2 in Kadoe en 1 in
Soerakarta) deden zich voor den nieuwen pachttermijn
geen gegadigden op , zoodat thans 376 pandhuizen, tegen
373 in 1888, in pacht zijn afgestaan , alle , met uitzondering van het eenige pandhuis in de residentie KrawaDg,

voor het tijdvak 1889 t/m J891. In de 10 gewesten der
buiteubezittingen , waar de pacht ingevoerd is, moesten er
van de 102 pandhuizen (één minder dan m 1888) 13 onverpacht blijven wegens gemis aan gega ligden.
In Riouw, Menado, Ternate en Timer, waar de pandhuizen niet door pachters, maar door licentiehouders worden geëxploiteerd , werden gedurende 1888 respectievelijk
3 , 2, 2 en 2 vergunningen tut het houden van ee'i pandhuis gevraagd en uitgereikt, doch in de refidentiën l.ainpongsche Districten, Amboina en Bali en Lomb-k, waar

de pacht mede niet werkt, werd geen enkele licentie aangevraagd. De door de pandhuisbouders in de eerstgenoemde
vier gewesten geheven maandelykscbe renten bef)roegen:

in Riouw 10 pet., in Henado 5 pet., in Ternate 4 a 2 pet.
(naarmate van het bedrag der beleeningen) en in Ti mor
4 pet., terwijl bij hen respectievelijk 16 6o8, 15 371, 7398
en 12 397 beleeningen werden gesloten, waarop werd voorgeschoten f 51020, f 4 9 826, f 13 025 en f 36832.
De aanzuivering der pachtpenningen had zoowel op als
buiten Java vrij geregeld plaats. Bij O.m aanvang van
1889 waren nog — wat Java en Madam n-ingaat — over
1888 achterstallig de pachter der rundslacht in Japara, die
van hetzelfde middel in Suerakarta, vier pachters der dobbelspelen te Batavia en de pachter van het middel der Javasche
en Ohineesche tabak in Bantam, Batavia en Krawang.
Eerstgenoemde heeft, nadat hij in rechten was aangesproken, in April jl. de achterstallige pachtpenningen, ad

f 6011, aangezuiverd, terwijl iiij voorde af betaling, binnen

vier maanden, van de verschuldigde botten, a d f l 5 i i , 8 8 ,
zekerheid heeft gesteld. Van den achterstalligen pachter
der rundslacht in Soerakarta, wiens schuld oorspronkelgk
f 21 405 bedroeg, werden de goederen in beslag genomen
en verkocht; voor zooveel de opbrengst van den verkoop
bekend is (omtrent den verkoop der in beslag genomen
sieraden was, tijdens de afsluiting in Indie van de opgaven
voor dit gedeelte van het verslag, nog geen bericht ontvangen), bedroeg zij f 4936 Een der achterstallige pachtem
van het middel der dobbelspelen te Batavia heeft zijne
schuil, oorspronkelijk bedragende f3260, op f 860 na,
aangezuiverd. De drie overigen zijn voortvluchtig, zoodat
op heu geen verhaal mogelijk is, doch de schulden van
twee hunner worden door de borgen bij maandelijksche,
zij bet ook geringe, stortingen afbetaald. Van den derden,
wiens achterstand f 1520 bedraagt, is één der borgen mede
voortvluchtig, terwijl de andere borg, tegen wien ee:>. vonnis
uitvoerbaar bij lijfsJwang werd verkregen, volgens bericht
van den landsadvocaat onvermogend is. De achterstallige
pachter der Javasche en Cbineesche tabak betaalt zijne
schuld , oorspronkelijk groot f47 150. geregeld af, zoodat hij,
volgens rl i laatste opgaven, nog slechts f 5000 schuldig was.
Van de pachters op de buitenbezittingen was in Januari jl.
alleen de pachter der overvaarten in Palembang achterstallig , en wel voor een bedrag van f 1326, tot invordering
waarvan de resident van de noowge instructiBn is voorzien.
Aan den gewezen pachter der rundslacht in Soerakarta
over 1887 (zie vorig verslag blz. 178) is vergund zijne schuld,
die bij het einde van l!S88 nog f 10 931,82 bedroeg, bij
niaandelijksche betalingen van 1' 50 aan te zuiveren. De
in 't vorig verslag bedoelde geringe achterstand op de
gezamenlijke kleine middelen in de Westerafdeeling van
Borneo over 1887 werd sedert geheel afbetaald.
B. Onverpailih- middelen en inkomsten.
Door de op blz. 61 hiervóór vermelde Koninklijke besluiten dd. 29
December 1888 n°. 18 en 19 (Indisch Staatsblad 1889 np. 68 en 69) is een beletsel weggenomen , dat
tot nog toe in vele gevallen, waar men met onwillige
belastingschuldigen onder de vreemde oosterlingen en inlanders had te doen, het verhaal bemoeilijkte van achterstand op de bij d-.vangsmrift invorderbare belastingen , dat
zijn die welke geheven worden krachtens kohieren , registers , leggers of staten, door het administratief gezag
vastgesteld , zooals de personeele belasting, het patentrecht,
de verponding, de bedrijfsbelasting, de rijtuigen belasting
en meer andere (zie Indisch Staatsblad 1879 u°. 276 , 306
en 337 en 1881 n°. 47).
In- en uitzocrrechten. Gedurende 1888 werd in het gouvernements-tolgebied f 240 426 meer aan invoerrechten

r*. 2j
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Oiitvungeu (Jan tn ïöö7, niettegenstaande in laatitgemeld
anr gwluren Ie <l-^ maanden Januari ao Februari liet invoerrecht op petroleum nog p. in. f 0,70 per liectoliter
bedroeg i in plnaU fan f 0,25 zooals van 1 Maart 1887
af gelieven word) Daarentegen brachten de uitvoerrechten
in 18S8 f Vi 17U minder op dan in 1887, toen trouwens
geduien.le de i eiste vijf maanden van het jaar de suiker
n o g aan uitvoerrecht (destijds f 0,15 per 100 K.G.) was
onderworpen , welk uitvoerrecht van 1 J u n i 1887 af voor
den tijl van vijfjaren is geschorst.
In liet roL'cnd overzicht vindt m e n , afzonderlijk voor
Java en stadura en voor bet trouveriieineiits-tolgebie 1 der
buite iLwzittinge i , de ontvang*! wegens in 18^8 geheven
i n - en uitvoerrecht en pakliuisbuur (na aftrekking van
de gewone urne-b-talingen) in vergelijking gebracht niet
de cijfert der vier voorafgegane jaren.
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1888, zijn vervat in bijlage NN hierachter. Eene aantooninjr van Tietgeen de voornaamste der belaste goederen
aan in- of uitvoerrecht afwierpen kan eerst worden verstrekt nadat de nog in bewerking zijnde handelsstatistiek
over 1888 zal verschenen zijn. Over de drie aan 18,88
voorafgaande jaren verkrijgt men te dien opzichte de volgende uitkomsten.
Omschrijving der
goederen.

1885.

Invoerrecht.

JAVA
1884
1885
«880 e)
I«87r)
1888

f 0 501 871
5 77:! S U
r> 116 108
5 779 I H
5 9111898

EN

I'akhuishuur.

T c zamen.

MADL'RA.

i 2 124
1100
1 186
783
693

341
360
686
492
740

f

a)

51
ii',
31
29
22

000
Ml
092
430
140

f

8077212
8 020 000
7 233 948
6 592 481
0 032 784

BuiTENBEZirTINGEN.

1884
|XX5
1880 h)
1887 c)
1868

'1'OTAI.EN

-

1S84
18X5

ixxr, //;
18x7 e)
1888

118

908 018
1 MINI
i iis:, Itl
1 213hi7
1 316 014
VOOll HUT
179 519

1 Sll_' t||
001 2V.P
1 191 3M!

.

1 911611

800

2313
2 793
2 000
1 591
2 075

120 106
1 1 1 T.'.IO
2 19 192
2 H 759

f 1 389 707
1 452 402
1 331377
1 4 8 4 010
1 583 748

GOCVEIi.NEMENTS-TOLCiEmED.

2 513 117
2 826 166
1 530 2S4
1 6S1 184
958 505

53 313
*{ 49 7X1
33 7:. 1
31 021
24215

f 10 0 0 0 979
9 473 002
8 505 325
8 077 091
82IU532

a) Met I Januari 1885 trad een nieuw [verlaagd] tarief van pakhuis»
inmr in werking (zie [ndiach Staatsblad 1x84 n°. 109 en 1885 n°. 17).
Voor de haven Ta.eljongPriok (Batavia) gelden ten deze afzonderlijke

bepalingen (zie Indisch Staatsblad 1887 »'. 29).
6) Met 1 Jali 1SS0 — zie Indisch Staatsblad 1SS0 n". 107 — werd
het normale invoerrecht. tot dusver 0 in*t. va:i de waarde, verhoogd
tot 10 pet., legen afschaffing van her uitvoerrecht op thee ;f 1 per loo
K.G.) en verlaging van d;it op kofiie en suiker (respectievelijk van f 3
en f 0.30 tot f I ca f 0.15 per 100 K.G.). Een en ander gold echter
niet voor Moeara Kuinpeh iu Djambi, noch voor de residentie Siunatra's
Oostkust, waar s; eriale tarieven w e r k e n , die in 1880 onherzien zijn
elaten. [Voorstellen tot herziening van het tarief voor Sumatra'a Oostust zijn eiiiter thani hier te lande iu behandeling.)

f

c) Zie wat hooget is gezegd no])ens het invoerrecht op petroleum
en het uitvoerrecht op suiker.

De opgegeven totalen waren voor de gewesten of gedeelten van gewesten waar het algemeen tarief w e r k t ,
en voor die wear speciale tarieven iu werkiDg zijn, te
verdeelen als v o l g t :
Algemeen tarief.

Manufacturen
Gambier
Gedistilleerd

2 215
825
031
337
429

730
490
153
792
3^<

f 1 902 576
816917
704 299
400 289
513 340

1 987 159
821182
692 434
337 052
214 875

310 10-2
257 450
199 791
155 920
191 399
110 345
139 013
58 111

397 000
227 450
279 803
179 153
171217
129 195
149 244
88 831

403 377
223 403
322 243
158 053
102 984
154 754
201009
107 751

75 000
88 484
83 565

88 835
77 942
50 523

73 917
101941
79 867

09 123
38 452
34 043
50 854
48010

91021
47 081
41 500
41642
53 460

105 962
61 755
52 735
50 853
51023

449 507

493 120

545 874

1996

414

2 307

Af: terugbetalingen .

f 0 813 440
10 933

f 7 010 930
9 041

f 7 003 830
10 444

Zuiver ontvangen

f 0 802 513 I f 7 001 289

f 0 993 386

1884
1885
1880
1887
1888

f

1 1*

Java
en
Madu-a.

Petroleum
Eetwaren (voor zooveel in de
han lelsverslagen onder dit
hoofd | W B M , doeli visch
en boter uitgezonderd) . .
Kramerij
A'isch
Wijn
Garens .
K leederen en modewarcn
Thee
Boter
Aardewerk (gebakken) en por
elein
Meel
Was
Papier, schrijf- en tecKenbehoel'ten
Bier
Leder en lederwerk
. . . .
IJzer en staal en dito werk .
Drogerijen en me licijnen . .
Andere'artikelen (die elk minder dau f 50 000 aan invoerrecht opbrachten, voor zoover
niet roeds afzonderlijk g e noemd)
Bovendien ontvangen aan ..nagevorderd invoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .

.

.

UITVOERRECHT.

Suiker
Koffie
Tabak
Tin
Indigo
Andere artikelen (die elk m i n der dan f 50 000 aan uitvoerrecht opbrachten) . . . .
Bovendien ontvangen aan ..nagevorderd uitvoerrecht", niet
per artikel gespecificeerd. .

1 262 956
804 854
202 900
152 8(19
60 097

f

138 359

019
405
197
143
00

149 481

138

a)

f 1 5 7 7 121

1 405

40 837

164270
233 019
229411
179 703
66 025

148 300

«

f 2 622 173
Af: terugbetalingen .

f

999
394
778
504
905

42 514

f 1 063

302

10618

Speciale tarieven.

Acht
Jaren.

1887.

INVOERRECHT.

Tabak en sigaren
Uitvoerrecht.

1880.

gewesten
der buitenbczittingeu.
ui

8077212 f
904 4 1 2
8 020 000
1 0 1 0 033
7 23:1918
842 053
6 592 Isl
tuii', X X 9
6 632 784
949 105

f 30
42
35
50
42

877
429
724
757
127

Zuiver ontvangen

f 2 020 708

f 1 530 284 |

Totalen.
S u m a tra's
Oostkust.

i) f 388
i)
399
453
526
592

478 f 10 006 979
910
9 473 062
000
8 565 325
964
8 077 091
8 216 532
516

1

1

f 1 052

684

a) Hieronder is begrepen een bedrag van f 4 2 082 over 1877 t/m 1881.

Over het eerste halfjaar van 1889 waren de tolontvan"-sten op en buiten Java , vergeleken met hetzelfde tijdvak
van 1888 , als v o l g t :

.

.

Buitenbezittingcn.
1888
1889
lste halfjaar.
f 044 072 f 74190»

o) Namelijk Sumatra's W e s t k u s t , Benkoelen. Lampongsche Districten , Palembang (uitgenomen Djambi), Banka, Billiton, Westcrafdccling
van Borueo en Zuider- en Oostcrafdecliug van Borneo.
'*" , '5*i

Invoerrecht..
Uitvoerrecht.

297 298

333 629

136 837

187 000

b) In 1884 en 1885 maakten nog niet al de kustlandschappen gouvernements-tolgebicd uit. Dit is eerst het geval geworden in den aanvang vau 1880 (zie Indisch Staatsblad 1885 n \ 167 en 1886 n". 28).

Pakhuishuur

13 573

13 568

1 300

611

f 3 150 907

f 3.517 226

f 782 809

f 929 520

Opgaven nopens de ontvangst per k a n t o o r , alleen over

.

Java en Madura.
1888
1889
1ste halfjaar.
f 2 840 090 f 3 170 029

Over het denkbeeld van toleeuheid.tusscb.en Nederland

Bijlage C.

[5.

2.]
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en Nederlandsch-Indie, in dien zin dat allo in-en uitvoer
tusschen het moederland en Indië geheel vrij zou zijn , is
het gevoelen van liet Indisch Bestuur gevraagd. De Indische
adviezen zijn nog niet ontvangen.
In het belang van de door de serehziekte bedreigde
suikerindustrie in Nederlnndseh-Indii! is in September jl.
een wetsvoorstel bij de Staten-Gencraal aanhangig ge
maakt , hetwelk de strekking heeft den ÜOUverueurGeneraal bevoegdheid te doen erlangen om, zoo noodig,
ten behoeve van het vervoer over zee van suikerriet en
edeelteu daarvan, tijrf'lijk d: kustvaart binnen Nederndsch-Indiö te vergunnen aan schepen varende onder
vreemde vlag.
Door de ordonnantie van 5 Augustus 1889 (Indisch
Staatsblad n°. 171) is de buidel er op voorbereid dat, te
rekenen van een rader te bepalen tijdstip (vermoedelijk
in den loop van 1890) , de opslag van goe leren in parti
culier entrepot niet meer zal zijn toegelaten , uitgenomen
voor petroleum. Te Soernbaija is men , met het oog hierop ,
bezig het publiek entrepot uit te breiden, terwijl ook
(verg. blz. 148 hiervdór) te Tandjong Priok (Uatavia) de
noodige werken onderhanden zijn om meer goe;leren onder
dak te kunnen brengen.
De voor 1888 te Tjilatjap geopende gelegenheid om
aldaar, tegen eene lage pakhuishuur, van de douanelokalen gebruik te doen maken voor den opslag van suiker
(zie vorig verslag blz. 1~9), werd ook voor 1889 besten
digd en tevens uitgebreid tot tabak.
Ten einde buiten twijfel te stellen dat de bij art. 38
van het reglement betreflende de rechtenhefling in do
groote havens (Indisch Staatsblad 1882 n°. 240) bedoelde
korting op het invoerrecht voor vloeistoffen op fust niet
betrekking bad tot petroleum (die in kisten of blikken
pleegt aangebracht te worden), werd van de bedoelde be
paling eene verduidelijkte lezing vastgesteld bij ordonnantie
van 5 December 1888 (Indisch Staatsblad n'J. 185).
Ten gerieve van den handel op de Bambas rivier (Weeterafdeeling van Borneo). die voor het grootste gedeelte
gedreven wordt met de hooier op aan die rivier gelegen
havennlaats Sambas, is m het voorjaar van 1889(Inducb
Staatsblad n°. 4:3 en 44) op die afdeclingshoofdplaats het
kantoor der iu- en uitvoerrechten gevestigd, en dat op de
veel minier belangrijke, aan de monding der genoemde
rivier gelegen, bavenplsats Pamangkat ingetrokken. Echter
is ter laatstgemelde plaats een douanepost onder een Europeesohen opziener ingesteld, ten einde de schepen welke
geen verdere eindbestemming dan Pamangkat hebben, of
slechts voor tusschen liggende plaatsen geladen zijn, gelegenheid te geven om, krachtens vergunning en onder
controle van den ontvanger te Sambas, reeds bij den in
gang der rivier de douane-formaliteiten te vervullen.
Van de twee kantoren der in- en uitvoerrechten in de
afdeeling Batoe Bara. (Sumatra's Oostkust) is met 1 Mei
1889 (Indisch Staatsblad n°. 80 eu 81) dat te Batoe Bara,
van waar de handel zich , wegens de ongezondheid der
plaats, in den laat ken tijd van lieverlede verlegd had naar
Tandjong Tirsm, uaar laatstgeno imde plaats overgebracht.
en het kantoor te Soengetüamboes, waar zeer weinig
omging, ingetrokken. Door deze opheffing kwamen eenige
fondsen vrij, welke bestetad werden om op enkele andere
tolkantoren van het gewest, waar het v Ttier was toege
nomen , het personeel te versterken. Op tijdeliiken voet,
in afwachting dat de vereuchte fondsen bij de begrooting
zouden zijn toegestaan , werd in het begin van 1889 ook
het douanepersoneel te LaboeanDeli, in hetzelfde gewest,
vermeerderd. Met het oog op het steeds toenemend handelsen scheepvaartverkeer toLaboean Deli kon deze voorziening
geen uitstel lijden. Tot de verplaatsing van dit itantoor
naar Belawan zal worden overgegaan wanneer ter laatst
genoemde plaats de noodige inrichtingen (aanlegst 'iger
en opslagpakhuis) gereed zullen zijn , met de oprichting
waarvan in 1888 begonnen is.
Wegens ontduiking of overtreding der bepalingen op
de heffing en verzekering van de in- en uitvoerrechten
werden in 1888 in het geheel 155 bekeuringen gedaan
(tegen 164 in 1887 en llu in 188(i). Daarvan werden 140
bij onderhandsche schikking afgedaan, 3 , sis ten onrechte
ingesteld , buiten gevolg gelaten , en G aan de beslissing
van den rechter onderworpen, waarvan 3 , tijdens de af
sluiting der opgaveu iu Indië, nog aanhangig waren.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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Van de drie reeJs bekende uitspraken strekte er ééu tot
vrijspraak.
Accijnzen. Over de laatst verloopen drie jaren en over
het eerste halfjaar 1889 brachten de accijnzen de volgende
sommen op:

1880.

Accijns nn binncnlandsch
(gedistilleerd (alleen OJI
Java en Madura) . .
Accijns (Java en Madura
op tabak.; Boraeo. . . .

Accijns lJava en Madura
op petro-c Jiuitenbezittin-

1887.

1888.

1ste
, halfjaar
1889.

f

08 347 f

70 063 f

101 847 f

58 501

t

93 387 f
10 435

78418 f
10 8-29

109 989 f
1 7U0

54 410
5 711

f

103 822 f

89 247 f

11X095 f

00 127

jf 1 203 030 f 1 170 9S5 f

507 455

,6)

80 320

114 G14

38 846

[t 1 289 SM f 1 285 549 1' 000 301

a) Alleen in die acht gewesten wnnr liet algemeen tarief van in- en
uitvoerrechten werkt (verg. noot a onder het tweede staatje op Ue voor
gaande blz.).
b) Deze opgaven loopen slechts over tien maanden, daar de petroleum-accijns eerst met 1 Maart 1887 is ingevoerd.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de accijns op ge
distilleerd , vergeleken met de opbrengst in 1887, in 1888
f 31 194 meer afwierp. Die vooruitgang van ruhn 44 pet.
beeft bijna uitsluitend betrekking op de hoofdplaats
Batavia, alwaar Ie accijns (zie de kantooragewijze opgaven
in bijlage NN bierachter) in 18^^ f G7 526 bedroeg, tegen
f 37 374 in 1887 , alzoo f 30 132 u.eer. [n den t.ecijtis op
tahak viel in 1888 eene vermeerdering van opbrengst waar
te nemen ten bedrage van f 29 4-18, voornamc'ijk een
gevolg van den grooteren uitvoer vir: Java-tahak uit
Pekalongan naar de residentiCn Bantam, Batavia en
Crawang. De accijns op petroleum (f 1,75 per hectoliter)
bracht in IN88 f 3N07 minder i p dan in bet tijdvak 1
Maart t/m 31 De somber 1887, doch hierbij is op te merken
dat onder de ontvangsten gedurende laatstbedoelde tien
maanden begrepen is een bedrag van f 207 458 (terugbeta
lingen buiten aanmerking latende) ter zak.' van accijns
wegens de bij de invoering der heffing (1 Maart 1887)
in de bewaarplaatsen aanwezige voorraden petroleum.
Blijkens het vorige verslag (blz. 180) was in Indië eene
herziening van de accijcsverordening op het gedistilleerd
in overweging. Het resultaat hiervan kan spoe lig worden
togemoetgezien , nu de zaak losgemaakt is van liet denk
beeld, om de arakpacht weder in te voeren. Het onderzoek
naar een meer afdoend middel tot denatureering van ge
distilleerd bleef intusschen in statu quo
Wegens overtreding der bepalingen omtrent den accijns
op het gedistilleerd werden in 1888 51 bekeuringen inge
steld, tegen 95 iu 1887 en 70 in 1880. Van .de 51 be
keuringen werden er 3 bij onderhtuidsche schikking afge
daan , 7 buiten gevolg gesteld en 41 aan de beslissing van
den rechter onderworpen. In 2 gevallen volgde vrijspraak.
Uuvn- en ankeragegelden. De opbrengst, in 11880 en
jeliep in
1887 achtereenvolgens f 243 235 en :' 239404,, be
1888
600. "Tot
ws'a fe 247
otiftnn
T +■ deze
.)•« sommen
.,«.,........ ..roegen
—
., de
,i ontvang
sten in de buitenbezittingen achtereenvolgen* f 4 2 3 7 1 ,
f 42 183 2ti f 45 598 bij. Over de eerste zes maanden van
1889 was de ontvangst f 114977 (op .lava en Madura
f 86360 en in de buitenbezittin^-en f 28 617.), tegen
f 102 33* in hetzelfde tijdvak van 1888.
Personeele belasting. Omtrent deze belasting, welke van
Europeanen en met dezen gelijkgestelden en van vreemde
oosterlingen geheven wordt, zijn over 1*87 verbeterde en
over 1888 vuorloopige opgaven verkregen , die voor elk
gewest afzonderlijk zijn vermeld in bijlade NN. Voor de
gezamenlijke gewesten vau Java en Madura en voor de
gezamenlijke buiteubezittingen wijst het overzicht de
volgende totalen aan:
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1887.
Javu en BuitenbeMudura. zittingen.

1888.
Java en
BuitenboMadura. zittingen.

.Aanslag . .
. . . .
Af: wegens toegestane verminderingen

( 7 3 3 774

f 148 165

f 7 1 8 014

f 103 509

40 884

9 294

30 384

8 348

Alzoo werkelijk te keffen,

f 092 890

f 138 941

f 078 030

f 155 2-21

Bovendien
verschuldigd
aan schattingskosten, voor
zooveel zij aan de aangeslagenen in rekening waren te brengen . . . .

4 832

931

5 348

445

Derhalve in hot geheel door
de aangeslagencn v e r schuldigd

f097722

f 1 3 9 872

f 0 8 3 978

f155000

Geïnd bedrag a) . . . .

f 720 734

f 138480

f 082822

f 148038

a) Onder het geïnd bedrag is hier en bij andere lager te vermelden
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 g »
stort is wegens te verhalen kosten van schatting. Voorts zijn onder de
geïnde sommen bij deze en andere in dit hoofdstuk te vermelden belastingen begrepen de boeten w e g e n s te late betaling, terwijl daarentegen,
ingevolge art. 20 der comptabiliteitswet, in mindering is gebracht hetgeen ten gevolge van verkeerden aanslag over het behandelde of over
eenig vorig jaar, dan wel uit anderen hooide, aan de belastingschuldigen
is terugbetaald.

Uit bovenstaande opgaven blijkt dat de aanslag op
Java en Vndura wederom (verg. vorig verslag blz. 180)
is achteruitgegaan, doch dat de vermindering ad f 15 760
bij' a geheel wordt opgewogen door de verhooging ad
f 15 -104 , welke de aar.slag op de buitenbexitting.m heeft
ondergaan , en dat liet, nadelig verschil van f 356 , hetwelk dan nog overblijft, in een voordeelig van f 2020
verandert wanneer ia aanmerking wordt genomen dat in
1887 op den aanslag1 eene gezamenlijke vermindering werd
toegestaan van f 50 108, doch in 1888 slechtrvan f 47 732.
De aanslag steeg op Java en Madura in 7 residentiën
met een totaal bedrag van f 2ö06 ('t meest ifl Bezneki,
en wel met f 12c1!)), op de buitenbezittingen in 11 gewesten niet. een totaal van f 17 361 (waarin de residentie
Oostkust van Sumatra deelde voor f 14 788). Daarentegen
ging in 15 gewesten van Java en Madura en in 7 gewesten van de buitenbezittingeu de, aanslag met respectievelijk f 18 3Ü6 en f 1957 achteruit.
Vóór 18S5 werden de vreemde, oosterlingen voor hunne
rijtuigen in de personeele belasting aangeslagen naar den
twee ien grondslag, dat is voor 2 pet. der waarde, rloch
van 1885 af maken hunne rijtuigen een afzonderlijken
(vierden) grondslag uit, bedragende f 12 voor een rijtuig
op twee wielen en f 36 voor elk ander rijtuig. Deze
aanslag heelt over de jaren 1S85, 1886 en 1887 (over
1888 is ter zake geen opgaaf ontvangen) achtereenvolgens
opgeleverd f 107 948, f 9 6 370 en f 9 0 470. Hiermede
houdt verband dat het totaal van den aanslag der personeele belasting, welke in de jaren 1882, 1883 en 1884
achtereenvolgens .slechts bedragen had f784 583, f794 641
en f 805 254, voor 1885 , 18»6 en 1887 achtereenvolgens
de sommen aanwees van f 910 697 , f 892 293 en f 881 939.
De voor 1888, ingevolge het voorlaatste lid van art. 8
van Indisch Staatsblad 1878 n°. 349 , vastgestelde regeling
betreffende de huurwaarden van laag bedrag, welke aanspraak geven op geheele of gedeeltelijke vrijstelling der
belasting naar de eerste twee grondslagen, is voor 1889
behouden (Indisch Staatsblad 1888 n°. 192).
Het aantal doleantifin bedroeg in 1888 33, tegen 24 in 1887.
Patentrecht. De aanslag in deze belasting (alleen geldende
voor Europeanen en met hen gelijkgestelden) was voor
1888, zoo op Java als daarbuiten , hooger dan vo^r 1887.
Op Java en Madura bedroeg de verhooging f 46 019, op
de buiteubezittingen f 24 750. Tegenover eene stijging in
15 gewesten van Java en Madura met f 50 143 en in 11
gewesten der buitenbezittingen met f 26 005 (tot welke
vermeerderingen respectievelijk bijdroegen de residentie
Soerabaija f 19 226 en de residentie Oostkust van Sumatra
f 2 3 966), stond een teruggang voor 7 gewesten op Java
en voor 8 gewesten der buitenbezittingen met een totaal
bedrag van respectievelijk f 4124 en f 1255.
In de volgende opgaaf vindt men een verkort overzicht
van de uitkomsten der patentbelasting in 1887 en 1888 ,
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waaromtrent valt op te merken dat de cijfers over 1887 op
verbeterde, die over 1888 op voorloopige gegevens berusten
1887
J a v a en BuitenbeMadura. zittingen.

1888
J a v a en BuitenbeMadura. zittingen.

Aanslag
f 5 7 3 576
Af: w e g e n s toegestane
verminderingen . . .
19 605

f 1 7 7 007

f 0 1 9 595

f 201817

2 317

18 709

2 618

A l z o o werkelijk te heffen

f 553 971

f 174 750

f CO0 886

f 199 199

Geïnd bedrag (zie noot
o in de voorg. kolom), f 575 004

f 146 555

f 628 698

f 209 235

Gewestelijke opgaven betreffende den aanslag dezer belasting treft men aan in bijlage NN hierachter.
In liet afgeloopen jaar kwamen 34 doleantiën voor,
tegen 40 in 1887 en 56 in 1886.
Verponding (op Java en Madura en in sommige buitenb'v.ittingen) en belasting op de specerij-perken (op de Bandaeilanden). De in 't vorig verslag (blz. 181) uitgesproken
verwachting, dat — althans voor Java en Madura — de
aanslag in de verpondingsbelasting met 1 Januari 1889
overeeukomstig de nieuwe bepalingen (Indisch Staatsblad
1886 n°. 78) geregeld zou kunnen worden . is niet verwezenlijkt , daar de commissie voor de vaststelling van
de verpoii'i inga waarden haren arbeid nog niet beëindigd
had. Mitsdien werd bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 199
t/m 204 de heffing voor 1889 op gelijke wijze geregeld als
voor het afgeloopen jaar was bepaald. Thans echter mag
men aannemen dat op Java en Madura de aanslag volgens
de nieuwe regeling voor het eerst zai kunnen geschieden
in 1890, weke aanslag dan voor vijf jaren achtereen
zal gelden. In September en October jl. heeft de hooger
bedoel ie commissie reeds met betrekking tot 14 gewesten
van Java en Madura. op de bij Indisch Staatsblad 1888 n°. 69
voorgeschreven wijze (zie vorig verslag blz. 181), hare aanvankelijke zienswijze doen kennen omtrent het bedrag der
verpondingswaarde gedurende 1890 t/m 1894 voor elk belastingplichtig perceel, ten einde door of van wege de
hoofden van gewestelijk bestuur aan de belanghebbenden
de gelegenheid kunne worden verschaft om van de bedragen kennis te nemen en daartegen bezwaren in te
brengen. Vooralsnog zullen, evenals tot nog toe, de residentiën Boerakarta en Djokjokarta van de verpondingabela-t;ng uitgesloten blijven , ofschoon ook bij nadere overweging is uitgemaakt — zie de ordonnantie van 3 September 1889 (Indisch Staatsblad n°. 187) — dat de nieuwe
verordening terecht aannam dat ook in die gewesten door
het Gouvernement verponding kan worden gelieven, immers
voor zooveel betreft de onroerende goederen der gouvernements-onderdanen (verg. het verslag van 1886, blz. 146).
Bij gemelde ordonnantie is verder bepaald dat, bij invoering
van de nieuwe verpondingsregeling in het gouvernement
Celebes en onderhoorigheden, welke regeling medebrengt
dat particuliere landerijen in haar geheel worden aangeslagen, voor de eigenaren van zoodanige landerijen in ZuidCelebes komt te vervallen de vertienings-belasting waaraan, ingevolge Indisch Staatsblad 1824 n'. 31a, de tot die
landen behoorende padivelden tot nog toe zijn onderworpen.
Met betrekking tot laatstgenoemd gewest is overigens nog
aan te teekenen dat in Mei 1889 (Indisch Staatsblad n°. 117)
do noodigc voorziening werd getroffen om duidelijk te
maken dat verpondingsplichtige perceelen, die tot dusver
gerekend werden tot de hoofdplaats Makasser te bekooren,
maar niet mochten gelegen zijn binnen de bij Indisch
Staatsblad 1888 n°. 2 voor die hoofdplaats aangenomen
grenzen , dientengevolge niet geacht kunnen worden buiten
de belasting te vallen.
In verband met het voornemen om de heffing van verponding ook in te voeren in sommige van die gewesten
of gedeelten van gewesten der buitenbezittingen waar deze
belasting nog niet bestaat, is in September jl. aan de
meerbedoelde commissie opgedragen hare reeds aangevangen werkzaamheden in die gewesten buiten Java en
Madura, waar thans reeds verponding geheven wordt, ook
uit te strekken tot nog niet in de belasting vallende g e deelten van sommige der bedoelde gewesten , en verder
allereerst tot eenige andere met namen genoemde buitenbezittingen, waar de nieuwe verpondings-ordonnautie reeds

[*. 2.]
Koloniaal verslag van 1889.
dadelijk toepassing scheen te kunnen erlangen.
Werd tot dusver, wegens nieuw uitgegeven erfpacht sperceelen op Java en Madura on in die buiteubezittingen
voor welke agrarische verordeningen bestaan , door de erfpachters vrijdom van verponding genoten gedurende de
eerste vijfjaren na dat waarin de gronden zijn afgestaan,
sedert 1 Januari 1888 (Indisch Staatsblad n'. 78 en 152)
is die termijn van vijf op tien jaren gebracht.
Grootendeels als gevolg van deze verlichting in de lasten
der erfpachters, was ter zake van erfpachtsperceeli'ii
over 1888 aan verponding op Java en Madura minder op
te brengen dan over 1887 een totaal hedrag van f 6 6 5 1 1 ,
tot welk nadeelig verschil alle gewe-den waar erfpachtsperceelen zijn uitgegeven in meerdere of mindere mate
bijdroegen (Hanjoemas alleen uitgezonderd). Ter zake van
eigendoms- en opstalperceelen wees het totaal van den
aanslag op Java en Maduraeene vermindering a a n , tegenover 1887, ten belrage van f 11108; slechts in enkele
gewesten was de aanslag ter zake van zoodanige perceelen
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iets vooruitgegaan (op Madura bijv. met f 3N97), doeh
over 't algemeen was er teruggang, in de residentie B a tavia zelfs met f 11 526. W a t de zes gBWMten der ouitenbezittingen betreft, waar thans reeds algemeen of in enkele afdeelingen de verponding werkt, deel zich, mede
hoofdzakelijk ten gevolge van de booger bedoelde verlenging van dun termijn van vrijdom voor sommige
erfpaehtsperceelen, eene vermindering in den aanslag
der ver|»onding voor ten bedrage van f 7.J77, terwijl

de bijzondere; belasting, in da residentie Amboina van de
Bandasche specerijperken ge'ieven, tegenover den aanslag
over 1887 een na l e d i g ver-ehil opleverde ven f T2W.
Hen en ander kan nader in bijzonderheden blijken uit de
gewestelijke opgaven in bijiage XN hierachter , terwijl men
hieronder een algemeen overzicht laat volgen, dat tevens
de sommen vermeldt die ter zake van verponding en vim
de daarmede eenigszins overeenkomende b ilasting op de Banda-'ehe specerijperken iu 1887 en 1888 in 's landi kas zijn
gevloeid.
1887
(verbeterde opgaven).

Aanslag:

( residentie BataviaI a)1°. eigendomsperceelen
en Madura

IS3

i andere gewesten > 2°. opstalperceelen. .
'
( 3*. erfpachtsperceelen.

1888
(voorloopige opgaven).

555 337
.
.
.

f

543811

793 270
34 f,57
89 797

792 386
34 139
14G308
973 823

910 730

1 538 ICO
verponding op de buitenbezittingen a) . .
belasting op de Bandasche specerijperken .

.
.

Totaal van den aanslag
Geïnd bedrag (zie noot a ( Java en Madura.
op de voorgaande blz.). j buiten bezittingen.

I 400 541
107 748
70 931

115 325
79 177
19*503

184 079

f

1722 002

I 015 220

f

1 705 700

1 515 588
190 112

.
.

f

1421751
190 001

f

1012 352

a) Ten aanzien van de residentie Batavia en van de buitenbezittingen is niet afzonderlijk opgegeven of en tot welk bedrag perceelen. in
opstal of in erfpacht bezeten , in de verponding waren aangeslagen.

Bedrij fslclastiity. ') Op Java en Madura nam in 1888 de
aanslag in deze belasting nog aaumerkelijker af dan in
1887. B::dn>eg zij toen (volgens nadere opgaven) f 2 611 874 ,
zijude f 9 1 1 0 9 minder dan in 1886, in 1888 bleef de
aanslag beperkt tot f 2 484 9 0 4 , zijnde weder f 126 970
minder. Üe opgegeven sommen waren verdeeld over bet
navolgend getal aangeslagenen :
Inlanders
Chineezen
Andere vreemde oosterlingen

1887.

1888.

83*610
55 984
* 150

835 342
50 705
4 103

894 750

886 210

Achteruitgang in het getal aangeslagenen had p l a a t s :
in 12 gewesten met 20 021 inlanders (waarvan alleen in
Bagelen 9233), in 10 gewesten met 712 Chineezen, en in
11 gewesten met 178 andere vreemde oosterliugen; terwijl
waar zich toeneming van het aantal belastingschuldigen
voordeed, zulks een totaal betrof van 10 747 inlanders
(waarvan alleen in Soerabaija 8356, welke lieden voor
het meerendeel vroeger ten onrechte niet waren aangeslagen) , 1433 Chineezen en 191 andere vreemde oosterlingen , en wel in 8 , 12 en 9 gewesten. 5)
In 't geheel ging in 18 gewesten van Java en Madura
de aanslag achteruit met f 138 2 4 8 , terwijl een hoogere
aanslag alleen verkregen werd in Bantam, K r a w a n g ,
Soerabaija en Bezoeki, in welke vier gewesten te samen
de vermeerdering bedroeg f 11 278.
Het volgende staatje geeft van een en ander een nader
overzicht.

Alzoo voor 1888

DER

1887.

GEWESTEN.

minder
dan voor 1887.

1888.

GEWESTEN WAA R DE AAN SLAG WAS TERUGGEGAAN.

Batavia
f
Preanger Regeutsch. j
Churibon
I
Ta-al
. . . .
Pekal jngan . .
Samarang. . .
Japara . . . .
Rembang . . .
Pa.-'ieroean . .
'I
Probolinggo . .
Banjoemas. . .
Bagelen . . .
Kadoe
. . . .
Djokjokarta . .
Soprakarta. . .
k b lioen . . .
Kediri
. . . .
MuJura
. . .

220 668 f
98 366
156 891
150 827
94 310!
187 731
54 3331
103 857
203 362
116 354,
38 325
85 40T
52 0921
12 590
26 615
49 149
82 048
249 213

209 986
93 881
147 591
143 248
G8 90I
181778
49 020
100 059
186 539
10S 970
30 149

07 810
49 150
12 220
25 779
42 701
70 343
243 072

l
f 1 9827 3 2 f 1 844 481

Te

— f 10 682
—
4 485
—
9 300
—
7 579
—
2 5 4U9
—
5 933
—
4713
—
3 198
—
10823
—
7 378
—
2 176
—
17 585
—
3 5311
—
304
—
830
—
6 385
—
5 705
—
0 141

= *4i pet.
r.z *'/.
=
= 5
= «0«/i „
= 3'/io n
— 83/, „
= 3
= 8 ' s .?
= 6 3 > o -,
= 5 » ; ..
= 20 : V, „
— <*>7/io n
= - • n
= 3 ' io •,
= 12» ,o „
= 6 ' IO n
= - '2 «

—1138248=

6» H pet.

GEWESTEN WAAR DE AANSLAG IIOOGER WAS.

Bantam. .
Krawang .
Soerabaija.
Bezoeki .

4'.' 205 f 51 187 -I- f
17 192
17422
471 474
♦79 811
91 211
92 000

T e zamen
Totalenj

') Met betrekking tot den aanslag der inlanders in deze belasting
in elk gewest van Java, zie men het tienjarig overzicht, afgedrukt
achter hyiage A van dit verslag.
•) Voor de inlanders en voor de niet-Chineesche vreemde oosterlingen loopen de opgaven slechts over 20 gewesten, omdat in de
residentiën Soerakarta en Djokjokarta de belasting niet toepasselijk
jb op inlanders, en in de residentiën Bagelen en Kediri geen andere
vreemde oosterlingen dan Chineezen worden aangetroffen.

Totaal bedrag van
den aanslag in:

XAMEX

l8

.

.

029 142 f

640 420 + f

1 922
230
8 337
789
11 278 =

3» 10 pet.
*3 io n
t4* n
l«fc pet,

f 1 982 732 f 1 844 484 — f 138 248 — 6»'„ .,
■"""■■
629 142
640 420 -+11 278 = 1«, „

Totaal-generaal.

. f 2 611 874 f 2 484 904

In dezen teruggang deelde
f 97 989, die der Chineezen
andere vreerade oosterlingen
naamste algemeene oorzaken

f 126 970 =

4», 0 pet.

de aanslag der inlanders voor
voor f 26 280, en die der
voor f 2701. Als de voorvan den teruggang werden

[5. 2.]
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opgencven „oudere welvaart ten gevolge van de gedruktbe«t in handels- en landbouwzaken , loonsverlagingen bij
vele oi deriiemingen . en wat meer bijzonder de residentie
Bagelen aangaal, het gereed komen van den tpoorweg
Djokjokarta-Tj latjap, waardoor verscheidene handwerk*
lieden , dnglooiiers en aannemers ophielden belastingschul
dig te zijn. Bovendien bleken verscheidene personen vroeger
te hoog of ten onrechte te zijn aangeslagen. In d*meeste
gewesten wcr UMI dan ook , wat de inlanders betreft, meer
belast ng*chuldigeu voor liet minimum aangeslagen dan
voor 18»7 liet geval was.
Zooali men weet, vallen in de bedrijfsbelasting alle
niet-Europeanen die hetzij voor eigen rekening, hetzij in
dienst van anderen, buiten den landbouw, een handel,
beroep, bedrijf, handwerk, ambacht of nering uitoefenen,
en bedmagl de belasting voor inlanders 2, en sedert 1
Januari 1*85 voor vreemde oosterlingen 4 pet. van hun
vermoedelijk inkomen, met een minimum-aaislag, gere
kend over bet volle jaar, van f 1 voor de eersten en van f2
voer de laat ten , wordende bij den aanslag van vreemde
oofcterlii gen afgetrokken het inkomen waarover door dezen
patentrecht moet worden betaald. Het maakt tbai ■ een
punt van overweging uit of op deze regeling niet in tweeër
lei opzicht behoort te worden teruggekomen, naaiehjk
of niet voo.' sommige categorieën van belastingschuldige
inbind rs h-t minimum van I 1 rog als te boog moet
worden beschouwd, byv. voor beden die hun bedrijf wel
geregeld doch alleen op vaste dagen (derhalve niet door
gaande) uitoefenen, en ten andere of voor vreemde oo*
lingen niet behoort te worden teruggekeerd tot den toe
stand vóór 1886, toen /.ij slechts voor 2 pet van hun inkonen werden aangeslagen.
Wat iu elk gewest elke d"r drie -categorieën vanaange•lagenen (inlanders, Chiueezen en andere vreemde ooster
lingen) aan bedrijfsbelasting te betalen bad. en hoe hun
aantal naar gelang -van de ver ei.illei.de klas-en van aan
slag was verdeeld, kan blijken uit bijlageN> hierachter,
welk overzicht gelijksoortige gegeverw omtrent de bedrijfsbela ting in de buiteubezitt ngen bevat. Aldaar zijn alleen
ter hoofdplaats Palembang zoowel inlanders als vreemde
oosterlingen in de belasting aangeslagen, doch overigens
alleen vreemde oosterlingen. dan wel — zooala in bet
grootste gedeelte dtr resident e Oostkust van Suraatra —
all-en Cbineezea. In de buitenbezittingen bereikte de
aanslag over ! <88 eet. totaal van f 554 849, tegen 15; 1 72:1
(volgens verbeterde opgaven) over 1887, eene vermeerdering
dus van !' 43 ••"!. DH residentie Suma'ra's Oostkust (welke
allee:, e ■:> aanslag oplevrrde va , f 305 128) droog tot die
vermeerderiijg f42311 lij. negen andere gewesten (met
een gezatnenïijken aanslag van f 128373] f 7602, waar
tegenover in de zsven anderen gewesten, met namen
PMembang, Atjoh, Billiton, Wenterafd'eeling van Borneo,
Zuider- en Oosterafdeeling vanBorneo, Menadoen Timor.
de aanslag (te samen f 121348) een nadeelig verschil met
18 <7 opleverde van f 0(187. In de meeste der laatstbedoelde
zeven gewesten was de teruggang ten deele ook het ge
volg van afneming van het getal belastingplichtigen. Over
al de buitenbezittingen te zamen genomen, beliep het
getal aangeslagenen 96395 vreemde oosterlingen en 9214
inlanders, in totaal dus 105609 (zijnde 8800 meer dan
in 1887), waarvan alleen in de residentie Sumatra's Oost
kust 58 768 (zijnde 8710 meer dan i:i 1887).
Naar het bedrag van ieders aanslag was het totaal der
aangeslagenen op .lava en Madura en in de buiten bezit
tingen percentsgewijze Ie rangschikken als volgt:
Ander*
vreemde Alle a a n ooster- geslagenen
Inlanders. Chineezen. linden, te zumen.
Aanslagen:
J A V A EN MvDt'RA.
0.20
39.51
voor f 1
*3-W
0.24
5t.l'.'
53.51
„ meer dan f 1 t/m f 5 .
53.S2
48.98
27.00
4.52
„
„
„ f 5 „ f 10
2 04
30.12
2.40
17.95
„
*
„ f 10 . . .
1.14
20.00
~7üÖ
100
100
1011
B U I T E N BEZITTINGEN.

34.05
41.00
02.05
39.09
34.38
30.13
31.34
36 05
20.24
18.08
5.89
19.22
10.73
4.79
0.72
5.U4
100
100
100
100
I f«) Uitgenomen wat de inlanders (alleen ter hoofdplaats Palembang)
betreft. bedraagt in de buiteubezittingen het minimum van den aanslag
n i e t , zooals op Java en Madura, f 1 'sjaars, maar f 3 'sjaars
voor f 3 ff) en minder. . .
„ meer dan f 3 t/m f 5 .
_
_
., f 5 „ f 10
f 10 . . •

Omtrent do inning dor belasting is het volgende aan
te teekenen :
Java
en Madura.
Aanslag over 1888 .

. f

Op den aanslag werd
nog in 1888 betaald, f
Aan achterstand over
vorige jaren en boeten
werd in 1888 bovendien nog betaald . .

Buitenbozittingen.

,,
Te zamen.

2 484 904,37» f

554 848,08

f

3 039 753,35'

2325901,43

377 310,27» f

2703271,70»

f

154 440,25»

82 089,31

237 135,50»

Totaal la 1888 geïnd (zie
noot n o p blz. 182 hiervóór)
f 2 480 407,08» f

459 999,58» f

2 940 407,27

In 1887,werd geind (volgeus verbeterde opgaven)

400 012,51»

3 094 293,97

2 028 281,45»

In de residentie Batavia ging de geregelde aanzuivering
der belasting nog gebrekkig. Niettegenstaande aldaar af
zonderlijk personeel, namelijk drie gepensionneerde amb
tenaren , waren aangewezen om op de inning toezicht te
houden, was er bij het einde van 1888 nog :Ji.l7 net. van
den aanslag onbetaald (op dien van inlanders 40.9 pet.,
van Chineezen 29.1 pet. en van andere vreemde ooster
lingen 25.2 pet.), tegen 32.06 pet. op uit. 1887. In al de
overig; gewesten van Java en Madura te zamen beliep
daarentegen de achterstand bij het einde van 1888 slechts
4.11 pet. (op dien van inlanders 1.18 pet., van Chineezen
14.0 en van anlere vreemde oosterlingen 11.6pet.), tegen
4.<s(') pet. oj) uit. 1887. In de buiteubezittingen was op
uit. 1888 van iUn.\ aanslag over dat jaar nog onafbetaald
f 177 538, waarvan in de residentie Sumatra's Oostkust
alleen f 100212. Hierbij dient echter opgemerkt dat voor
de aangeslagenen op de landbouwondêrnemingen in dat
gewest — en deze maken er verreweg het meerendeel
der belastingschuldigen uit — cie belasting eerst behoeft
aangezuiverd te zijn op i Maart van het jaar volgende
op het aanslagjaar. In de 1(3 overige gewesten iler buiteu
bezittingen , waar de belasting nog gedurende het aanslag
jaar moet afbetaald worden , beliep de achterstand over
1888 by hel ein ,e van dat jaar f 77 326 , of bijna 31
pet. van den aanslag.
Belasting op de rijtuigen van inlanders. Aan deze belas
ting zijn alleen onderworpen de inlanders in de gouveruementsreaidentien van Java. en wel tot hetzelfde bedrag
als de vreemde oosterlingen voor hunne rijtuigen hebhen
te betalen, voer welke laatsten de heffing een onderdeel
van de personeels belasting uitmaakt (verg. blz. 182 hier
vóór). De aanslag der inlanders is steeds vooruitgaande.
Leverde die over de jaren 1885 en 1886 een totaal op
van f 117 9'.'8 en f 143 484, en die over 1887 (volgens
verbeterde opgaven) een totaal van f 161932, voor 1888
werd verkregen f 196 408. Ruim de helft der belasting
wordt door rijtuigverhuurders opgebracht, omdat inlanders
die alleen voor eigen gebruik rijtuig houden , in Letrekkelijken zin uitzonderingen zijn. In den aanslag' over 1888
deelden namelijk de rijtuigverhuurders voor f 119 891. In
S. erabaija ging de aanslag over 1888 met f 23 151 voor
uit, in vijftiei andere gewesten te zameji met f 11 840,
waartegenover Cheribon , Tagal en Datrjoemaa eene ver
mindering- sanWtzen van te '/amen f 521.
Het geïnd bedrag beliep in 1888 f 174 759, tegen
f 157 920 (volgens verbeterde opgaven) in 1887.
Zegelrecht. Ter zake van deze belasting werd in 1888
bij 's lands kas ontvangeu f 8 0 8 381, tegen f890 154
(volgens verbeterde opgaven) in 1887. Wegens ontvangst
op de buitenbezittingen zijn onder die sommen begrepen
respectievelijk f 188 527 en f 152 376.
Bij gelegenheid dnt in September 1888 de hoofden van
gewestelijk bestuur, niet intrekking van de regeling in
Indisch Staatsblad 1874 n°. 119a, nagenoeg geheel ont
heven werden van bemoeienis met het benoemen eu ontslaan
zoowel van de politieoppassers bij Buropeeache en inlandsche ambtenaren van het binneidandsch bestuur, als van
de justitiebedienden bij inlandsche officieren van justitie

Bijlage C.
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zie blz. 79 hiervóór), is komen te vervullen da vrijstelling

van zegelrecht welke de Ingetrokken ordonnantie toekende
aan de akten van eervol ontslsg TM gemeld ondrrgoschikt
personeel.
Daarentegen zijn bij ordonnantie van 7 Maart 1889
(Indisch Staatsblad n°. 63) van zegelrecht vrijges't hl de
bij die ordonnantie bedoelde vergunnhigsbewij/.eii tot < ntginning van domeingrond op het eiland Bengkslia (resi
dentie Oostkust van S u m a t r a ) , terwijl de vrijstelling van
zegelrecht, bij de zoogenaamde koelie-ordonnantie voor
Sumatra's Westkust toegekend voor werkovereenkotnsten
door ondernemers van land- of mijnbouw gesloten niet
van buiten den vasten wal van het geweit aangeworven
werklieden, bij de ordonnantie van 18 A u g u s t u s 1889
(Indisch Staatsblad n°. 182) word uitge.-tivl; t tot de met
zoodanige werklie len gesloten overeenkomsten tan behoeve
van den bouw van den staatsspoorweg op Sumatra en
de daarmede verband houdende werken.
Recht op de openbare verkoopingen. Ofschoon het met
1 Juli 1886 in werking getreden nieuwe reglement op
de openbare verkoopingen in Noderlandsch-Indiü (Indisch
Staatsblad 1886 n u . 83 en 141) — hoe belangrijk ook
afwijkende van de vroegere regeling — den toets der
practijk over 't algemeen goed heeft doorstaan , 100 heeft
niettemin de ondervinding geleerd dat op sommige punten
zoowel het reglement zelf als de instructie voor de ambte
naren met de toepassing daarvan belast (Indisch Staats
blad 1886 n°. 84) voor verbetering en verduidelijking
vatbaar waren , terwijl ook nog diende voorzien te worden
in het gemis aan bepalingen nopens de aansprakelijkheid
der vendumeesters, welk punt de Regecring zich aanvan
kelijk had voorgesteld in eene zelfstandige regeling op
te nemen. Deze aanvulling en de verder noodig geachte
aanvullingen en wijzigingen zijn tot stand gekomen onder

Inkomsten
voor het
Gouverne
ment
(onzuiver
bedrag).

VENDUKANTOREN.

Tweede Kamer.
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dagteekantng van 7 September 1889 (Indisch Staatsblad
n°. 190 en 191), en wel door het reglement en de instructie
in hun geheel op nieuw vast t<» stellen (hetgeen aanbe
veling seheeu t' verdienen uit het oogpunt van nut en
gemak). Het herziene reglement en de herziene instructie
:'.ijn bestemd om in werking te treilen met 1 Januari
1890, terwijl aan de in het reglement opgenomen bepa
lingen nopens de aansprakelijkheid terugwerkende kracht

is gegeven van 1 Juli ib.M» af. Tot regeling <\<'r wijze
waarop aan het beginsel der aansprakelijkheid uitvoering
is te geven (de zoogeuaemde pr eet orde) strekt het in
hoofdstuk o § 2 van dit versla;;- (/.ie lil/. 78 hiervóór)
reeds aangehaald Koninklijk besluit dd. 26 .Mei 18S<j n°.
3 1 , hetwelk tegelijk met het herziene reglement afge
kondigd werd (zie Indisch Staatsblad 188!) u» 192). In
verband niet de besproken herziening we .-den ook de in
Indisch Staatsblad lï*86 n°. 85 en 141 opgenomen voor
schriften omtrent de openbare verhuringen en verpachtin
gen , zoomede de tot uitvoering daarvan strekken Ie voor
schriften (Indisch Staatsblad 1886 n°. 8 6 ) , eenigszins
gewijzigd, op nieuw afgekondigd, welke gewijzigde be
palingen mede met 1 Januari 1890 zullen in werking
treden (Indisch Staatsblad 1889 n°. 193 en 194).
De omzet bij de vendukantoren was in 1888 iets minder
dan in liet voorafgegane, jaar. Bij de zoogenaamde land=vendukantcren bedroeg de omzet in 1887 f 22 /02 837 en
in 1888 f 2 2 698 5 4 9 , terwijl bij de overige vendukantoren ,
die door ambtenaren, niet tot de bezoldigde vendumeesters
behoorende , of door notarissen worden beheerd, de omzet
beliep f 4 603 090 , tegen f 4 986 573 in 18s7. Eene nadere
splitsing dezer opgaven , zoomede eene aan de ingediende
verantwoordingen ontleende berekening van de zuivere
b a t e n , welke de vendu-administratie voor 'slands kas
opleverde, vindt men in het volgtndc overzicht.

Traktementen, bureauen andere
kosten, a)

Zuivere winst
aan vendu-pro
centen en
andere inkom
sten voor liet
Gouvernement.

Oaizct

Onderden omzet Achterstallige
SflO begrepen de debetposten, die
voorgouverne- bij het einde van
mentsrekening
het dienstjaar
verkochte
meer dan 12
goederen ter ; maanden oud
waarde van: i
waren.

1887.
Landskantoren
I f 457869 ; f
_,.
,
i beheerd door ambtenaren als
Bnzoadere ) oenee
,
.
j
/,)
|
hiihetr kk llg
MtM
kantoren
beheerd
behee door notarissen c).

218989

f

i

Tezamen

f 457869

f

238 880

f 22 702 837

88 900
60 116

. 2 962 469
2 024 104

f

10 503 10S

352 978

119 645
76 175

218989! f

387896

f27689410

f

10698928

352 978

219947

287 863

f 22 698 549

f

10 377 965 | f

332 670

81281
57 887

2 690 055
1913 035

lss-.
Landskantoren
.,
r beheerd door ambtenaren als
Bhzonderc
bijbetrekking rf)
kantoren \ b e h c c r u H 0 0 r notarissen. . .
Te zamen

:

f 607810 , f

f 507 810

f

219 947

427031 f 27 301639

86 017
61096
f

10 515 078

f

332 G70

a) Hieronder begrepen wegens praktizijns- en gerechtskosten, niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1887 f5327 en
tn 1888 f 1013,60, benevens de sommen van f 2950 en f 2164, respectievelijk in 1887 en 1888 buitengewoon toegestaan voor de be
zoldiging van tijdelijk personeel bij du landskantoren te Samarnng en Soerabaija.
b) Aan de opgaven in 't vorig verslas (blz. 1S3) ontbraken de cijfers over het laatste kwartaal 1887 voor zooveel betrof één kantoor
(dat te Koeningan in Cheribon). Thans zijn de opgaven volledig.
c) AU voren wat betreft liet kantoor te Patti in Japara. Ook van dit kantoor zijn thans de cijfers over het volle jaar in rekening gebracht.
d) Voor de kantoren te Maros (Cclebes) en Saparoea (Amboina) ontbreken de opgaven.
Het in den aanvang van 1888 voor rekening van den
lande genomen vendukantoor te Palembang (zie vorig vers'ag
blz. 183) leverde in 1888 eene zuivere winst op van f 2 5 5 7 .
De omzet bedroeg f 113 8 5 6 , tegen f 126 745 in 1887.
Op de in 1887 verleende voorschotten , waarvan aan het
einde van dat jaar nog f 30 197,46 aan te zuiveren bleef,
■werd in i8S8 f 13 332,18 ontvangen. In mindering van
Handelingen d e ' Staten-Goneraal. Bijlagrn. 1889-1890

vóór 1887 verleende voorschotten werd in 1888 f 31 (il9,40»
ontvangen.
Overschrijriings- benevens successir- en oterganqsrccht.
Terwijl eerstgemelde belasting in de jaren 1883 , 18S4 en
1885 achtereenvolgens afwierp f 424 9 1 5 , f 450 433 PII
f 498 876 . of gemiddeld per jaar f 458 075 (op Java *n

5, 2.)
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Madura f898336 ra In de buitenbezittingen f 69740),
was de opbrengst over de «Iris; laatst verloopt n jan n 1886,
1887 en 188S achtereenvolgens f 467 664 , f 461 424 en
f 457 7 4 5 , dat is gemiddeld per jaar f 4(52 244 (op Java

en Madura l' 386 918 on in de buitenbezlttingen f 75 396),
Het is lekend dat sedert 1 Juli 188.") op Java en Madura
en sedert 1 Januari 1886 op de buitenbezittingen : 1°. in

bedoeld overMbryvingsrecht la opgegaan, voor looreel
onroerend goed leireft. de tegelijkertijd afgeschafte suc
cessiebelasting voer vreemde oosterlingen , en 2°. bedoeld
overschrijvingsrecht nog bovendien is uitgestrekt zoowel
tot het n o b t van opstal in liet algemeen als tot vererving
in de rechte lijn van door vreemde oosterlingen nagelaten
onroerend goed. De uiterst geringe stijging van het overschrijvingsreclit sedert 1885 (voor Java en Madura op zich
zelf is er zelfs achteruitgang) springt te meer in het oog
wanneer in aanmerking wordt genomen dat alleen de
afgeschafte successiebelasting voor vreemde oosterlingen ,
die slechts vererving in de r e ü n i e trof (echter ook \an
roerend goed), in de laatste twee jaren van haar bestaan
(18Ï3 en 188-1) achtereenvolgens had opgebracht f 6'i 660
en f 4 3 9 1 0 . Aan de Indische Regeering is Opgedragen
de oorzaken van deze teleurstellende uitkomst te doen
opsporen, en bet denkbeeld in overweging te nemen om
weder tot de invoering van e m e successiebelasting voor
vreemde oosterlingen over te g a a n , tok opdat dan weder
de nalatenschappen'getroffen worden die uit roerend goed
bestaan. Verder is de meening der Indische Regeering
gevraagd uopens de mogelijkheid om ook de inlanders,
omtrent de u r ' t o l i n g \ a n wier nalatenschappen de be
moeiingen der priesterraden werden ingeroepen, aan eene
successiebelasting te onderwerpen, en nopens bet denk
beeld om ook echt van successie te heffen voor alles,
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wat door ie Ier, onverschillig wien, in de rechte lijn ver
kregen wordt, op den voet als waarop deze belasting
bil r te lande geregeld is.
Het recht vim successie en overgang onder Europeanen
en met dezen gelijkgestelden bracht (ten deele volgens

verbeterde opgaven) in de jaren 1880, 1887 en 1888

achtereenvolgens f 127 140, f 36 619 en f 68 526 op (waar
van op de iiuitenbezittingen inkwam f 4 3 1 8 , f 12 498 en
f 16 037). Ook deze opbrengst is achteruitgaande, daar
bijv. in de jaren 1882, 1883 en 1884 het successie- en
overgangsrecht onder Europeanen en met hen gelijkge
stelden achtereenvolgens had afgeworpen f72 509, f 106 452
en f 114 358 (waarvan op de buitenbeziltingen f 29 1 2 9 ,
f 9618 en f 16 732). Op zich zelven bewijzen de opgegeven
sommen de groote wisselvalligheid dezer belasting. Ofschoon
men in IndiG niet de controle-middelen bezit welke den ont
vangers van het recht van successie hier te lande ten dienste
staan , wordt echter door de administratie zooveel mogelijk
tegen ontduiking gewaakt.
Licentiën voor het konden van Chineesche dobbelspelen op
■laea en Madura. Buiten de drie residentipn op Java waar
het recht tot het houden van Chineesche dobbelspelen in
pacht wordt afgestaan, zijrde Batavia, Bamarang en
Soeralaija, werd ter zake van de hierbedoelde licentiën
in 1888 ontvangen f 7791 , tegen f 8550 in f 1887.
Belastingen tan verschillenden aard, die slechts in het
een of ander yeivesl worden geheten. Ten aanzien van de
ouder deze rubriek te rangschikken belastingen vindt men
hef over de jaren 1887 en 1888 verschuldigd en het geïnd
bedrag in den volgenden staat vermeld, terwijl wat
no| ens enkele dezer belastingen overigens nog te zeggen
viel, bij noot is opgeteekend.
1887. (Verbeterde opgaven.)

O M S C n It I J V I H G.
(De niet een * aangeduide belastingen gelden uitsluitend
inlanders.)

B e l a d i n g op sommige passars van de particuliere landerijen in de r e s i 
dentie Batavia n)
B e l a s t i n g op het slachten van buffels, r u n d v e e , paarden en veulens in
de residentie 1'reanger Regentschappen en in het district Gandasoli van
de residentie K r a w a n g . . .
'Hoofilelijka belasting in Benkoolen
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
e: hoofdplaats Benl.oelen
* Hoofdelijke b i l a s t i u g in de Lampongsche Districten
•Hoofdelijke belasting in P a l e m l a n g (buiten de hoofdplaats) . . . .
Belasting voor het aanleggen en onderhouden van wegen en bruggen
ter hoofdplaats 1'alewbang
* llassilbelastuig in Atjeh en onderhoorigheden (zie het verslag van
1880 hlz. 0)
Belasting op den invoer van opium in de Atjehsche onderhoorigheden
* Hoofdelijke belasting in het gewest Billiton
Belasting op het rijstgewas in de Z u i d e r - en Oosterafdeeling van
Borneo
* Hoofdelijke be'asting in hetzelfde g e w e s t
R e c h t voor de afgifte van licentiën tot het graven van diamant in sommige
gedeelten van dezelfde residentie (zie o. a. het verslag van 1879. blz. 109,
en dat van 1887. blz. 204)
•]lui.-ta.\ te Makasser
J
• H o o f d e l i j k e belasting op de eilanden Saleijer, Bonerate en Kalaoe d)
en op de onder Makasser behoorende eilanden
)
» T T n uu
i i ■•
( Minahassa-districten
. . .
• H o o W e W k a belaating ,„„,,„,.„,
Crohmtalo, L i m b o t t o , B o n e ,
in de res.dent.e Menado |
\
üuaXeH
e u Attil)(,ola. ' . . . . ' . . .
* Belasting op de hoofden der huisgezinnen van de negorijbevolking in
de residentie Amboina (de afdecling Banda uitgezonderd)
Belasting op de waarde der huizen en onroerende eigendommen ter
hoofdplaats Amboina (zie het verslag van 1875 blz. 107)
a) Deze belasting komt te vervallen,
1890 (verg. blz 182 hiervóór).

Aanslag.

f

2912,155

Geind bedrag (zie
noot n i p blz
182 h i e n ó ó r ) .

! 938.00

1888. (Voorloopige opgaven.)

Aanslag.

2 709,03

Geind bedrag (zie
noot a op blz.
182 hiervóór).

2 745,0

i) 02 148.00
125 070,00

02 543,00
127 191,00

b) 65 598,00
127 800,00

68 586,00
131 985,00

2 512.00
124 472.00
874 587,75

2 512,00
156 18LO0
891 003,00

2 454.00
130 361.00
882 945,00

1 500.00
122 589,00
870 895,00

34 173.00

32 592,00

32 820,00

21 283,00

19 173,10

104 966.00
56 500,00
16 655,00

19 328.10

49 925,00
54 400.00
18 306,00

150 470.75
201 408,50

214 387,00
185 983,00

165 357,59»
198 382,75

161 774.00
197 497,00

3 249.00

253.00
0 706,00

5 530,50

204,00
3 654,00

68 075.00
172 089,20

67 930,00
149 058,78

72 733.00
176 111,00

79 777,00
152 403.00

e) 29 390,00

27 895,00

e) 29 285,00

19 095,00

49 175.00

33 613,00

49 538,00

44 028,00

7 332,25

7 335,00

7 332,25

7 459.00

zoodra de verponding volgens de nieuwe regeling, w o r d t geheven , dat is vermoedelijk met 1 J a n u a r i

i) De hier oi gegeven som is eigenlijk niet het cijfer van a a n s l a g , maar betreft het door de dessahoofden.te verantwoorden b e d r a g wegens
uitgereikte vergunningen tot slachten. In 1888 werden uitgereikt 20 538 slachtbriefjcs a f 3 (voor het slachten van 19 890 buffels en 648
runderen) en 996 slacht briefjes a f 4 ,voor het slachten van 996 paarden).
c) De aanslag van deze vcrtieningsbelasting kan het cer.e j a a r met het andere belangrijk verschillen, omdat — zie Indisch Staatsblad 1878
n". 300 — de vaststelling van het verschuldigde verband moet houden met de geschatte uitkomsten van den o o g s t , en voor de berekening van
de w a a r d e daarvan tot grondslag moeten dienen de pomiddelde marktprijzen der pad) gedurende de drie laatst vcrloopen jaren. D a a r nu bij eene
groote p r o d u c t i e , zocals in de jaren 1884, 1885 en 1886 verkregen w e r d , de padiprijzen lang zijn. was voor 1887 ook een l a a g waardecijfer aan
te nemen , hetgeen gepaard g i n g met een slechten oogst. Vandaar d a t het aanslaycijfer voor 1887 slechts bedroeg f 150 4 7 0 , tegen gemiddeld
f 2 1 6 381 in elk der drie voorafgegane jaren.
d) H e t ligt
de op blz. 88
alle inlanders
lagen tot een
e)

in de bedoeling om eerlang (op een door de Indische R e g e e r i n g te bepalen tijdstip) de hier vermelde belastingen en sommige van
hiervóór bedoelde heffingen (o. a. de padivcrtiening uitgezonderd) te vervangen door eene uniforme hoofdelijke b e l a s t i n g , waarin
die niet hun boofdbestaan vinden in den rijstbouw (en uit dien hoofde door de v r t i e u i n g getroffen worden) zullen worden a a n g e bedrag van 2 pet. van hun inkomen , de landbouwers tot een b e d r a g van 5 p e t

D e uitgetrokken

som betreft

slechts dat gedeelte van den nanslag dat ten bate van het Gouvernement k w a m (waarom niet f 29 450 is
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uitgetrokken . zooals volgens het medegedeelde op blz. 83 hiervóór het geval zou moeten zijn, blijkt niet). Iugeiolgc de in 1885 aalwlftn vnorloopigc voorzieningen, welke tot voorbereiding moeten dienen van de in Juli 1889 plaat! gel.ad hebbende invoering van 's Gouvcrucincnls r t r h t Btreekseli bestuur in de landschappen Gorontalo , Limbotto, Bone en Boalemo, werd met I Januari 188fi de hassil in gfmelde landschappen en
in bet weinig beteekeneude lijkje Attingolu (dat toen nog gerekend werd tot de Gorontulosche landschappen te beliooren) op nieuwen voet g e regeld. Met toepassing van die voorloopige regeling heelt bijv. de aanslag voor 1887 (over 1888 zijn dergelijke opgaven niet venneld gevonden)
in zijn geheel bedragen f (11 S75 , of zuiver, na aftrekking van de aan de kanipong- en wijkhoofdcn toekomende 10 pet eolleeteloon, f II 4iT,IO.
Hiervan kwam ten bato van het Gouvernement (zie bovenstaande ongaaf') 1' 29 390 . zoodat, bij volledige inning der belasting , ter Vtrdaalina}
onder de district»- en ouderdistrietshoofden , als schadeloosstelling \oor net gemis der dour hen afgeschafte pinontol- (pnntjén-ldiensten en hellingen
in natura, moet zijn overgebleven f ili 027,50. Nu echter aan de da-tricls- en onderdistrictshoofden in de Gorontalo»che landschappen (Attingola
uitgezonderd) bezoldiging uit 's land» kas is toegelegd (Indisch Staatsblad 1889 n°. 94), zal voortaan de haRsilbelnstiiig. na uitrekking van bet
behouden gehleven eolleeteloon voor de kampong- en wijkhoofden . ten volle in 's lands kas worden gestort. De bahwtiof is nu formeel g c n g ' l d
bij ordonnantie van 17 April 1889 (Indisch Staatsblad n°. 90), welke ordonnantie het eerst toepassing zal vinden voor het jaar 1890.
II

MUNTSTELSEL; GELDMARKT.

§ 1.

Muntwezen.

De in den laatsten lijd in Nederlandsch-Indië van sommige zijden , voornamelijk van den kant der lardbouwindustrieelen. te berde gebrachte vertoogen omtrent de
nadcelen welke de voor Nederlandsch-Indië van kracht
zijnde, op de goudwaarde gegronde, muntreprpling voor
land en volk zou opleveren , hebLen in Mei 1888 aanleiding
gegeven tot eei. adres van de kamer van koophandel en
nijverheid te Soerabaija, waarbij, ter meer volledige beoordeeling van het vraagstuk , met name wat betreft bet
belang dat de inlandsehe bevolking bij eene veranderde
inuntregeling zou hebben, het denkbeeld werd aan de
hand gedaan om , door eene uit voor- en tegenstanders
der bestaande montregeling samengestelde commissie van
ambtenaren en particulieren, een gezet onderzoek te doen
instellen naar de geschiedenis der inlandscho huishouding
gedurende de biatste jaren. Het doeltreffend- van zoodanig
onderzoek heeft de Indische Regeerint^ echter niet kunnen
inzien. Vond zij derhalve geen termen om aan bet door
genoemde kamer van koophandel en nijverheid L-eopperd
denkbeeld gevolg te geven , in verband niet eene dezerzijdsche aanschrijving van Juli jl. is thans het m u n t vraagstuk nader aan de orde gesteld. I:: September jl.
is namelijk aan den directeur van financiën opgedragen
om nopens de v r a a g , of de tegenwoordige toestand van
het muntwezen in .Nederlandsch-Indië in liet algemeen
belang behoort bestendigd te worden , te dienen van consideratiën e.i advies , na raadpleging van verschillende
haudelsorganen , de Javasche Bank , enkele industrieelen,
dan w e l , in de plaats van deze laatsten , eenige vereenigingen van landbouwondernemers of suikerfabrikanten.
Nog steeds doet in velschillende geweste:; op meer of
min g r o t e schaal de oude koperen duit onder do inlandsche bevolking als pr.smunt dierst. Nopens dien duitenomloop werden echter in 1888 ^een bezwaren gerapporteem ,
welke eene dadelijke voorziening te dien opzichte noodig
zouden maken.
De lil vervoorraad in Nederlandsch-Indië werd in 1888
en in de eerste maanden van 11^89 belangrijk vermeerderd
door specie-aanvoeren voor particuliere rekening (Terg,
§ 3 de/er afdeding, zoome.!e de in g 2 bedoelde bijlage ÜO). Over de ^ouvernements aanvoeren van specie
in het voorjaar van 1889 zie men blz. 168 hiervóór. Uitvoer
van zilveren specie uit Nederlandsch-Indië is , in verband met
den stand van den wisselkoers , in 1888 niet voorgekomen.
Overeenkomstig de daartoe in 't laatst van 1887 gedane
aanschrijvingen (zie vorig verslag blz 185) werd van
bestuurswege , inzonderheid door de met de ontvangst van
lands^relden belaste ambtenaren, scherpe waakzaamheid
uitgeoefend tot wering van bet sedert 188G veelvuldiger
dan vroeger voorkomend val.-ch zilvergeld, niet dat gevolg
d a t , gerekend tot 31 December 1888, reeds in meer dan
200 gevallen door landsdienaren in Indië van <!e ontvangst
van nainaaksels van munt aangifte was gedaan. Gedurende bet afgeloopen jaar werden in 't geheel 1700 valsche muntstukken aangehouden, tegen 1400 stuks in
1887 , ougereker.d de in 't vorig verslag vermelde partij
van ongeveer 000 kwart-gulden-stukkeu uitKediri. Onder
de 1700 nagemaakte stukken bevonden zich rijksdaalders
met de jaartallen 1854 en 1800, die zich door eene nauwkeurige bewerking onderscheidden. Op de ontdekking van
valsch geld volgde in 1888 03 malen eene veroordeeling
tot geldboete , met toepassing van art. 90 van het Strafwetboek voor inlanders, dus wegens het desbewust gebruik maken van de namaaksels, tegen 21 dergelijke
veroordeelingen in 1887. Krachtens de artikelen 87 of 88

van gemeld wetboek werden e'T.ijre personen die desbewust valsch geld haddan in omloop g e t r a c h t , of zich aan
het maken van valsehe munt hadden schuldig g e m a a k t ,
veroordeeld tot dwangarbeid. Op Europeanen behoefde te
dier zake geen straf te worden toegepast.
Behalve in de We.-.terafdeeling van Borneo (verg. vorig
verslag blz 185) werden valscbe munters betrapt in de
gewesten Batavia , Soerabaija en Soerakai ta , terwijl, nevens
min of meer belangrijke hoeveelheden nagemaakt zilvergeld , steeds vormen en andere ingrediënten voor de vervaardiging werden aangetroffen, In de beide laatstgemelda
gewesten en op Madura moesten eenige inlanders, die als
valscbe munters waren aai geklaagd , wegens gebrek aan
bewijs worden vrijgesproken. Overigens werden in 1888
en in de eerste maanden van het loopende jaar nog verschillende dergelijke zaken bij den rechter aanhangig gem a a k t , ten opzichte waarvan bij de afsluiting in Indiö
van de mededeelingen voor dit hoofdstuk de rechterUjko uitspraak nog niet gerapporteerd of nog niet gevallen was.
Zoo waren nog in onderzoek een viertal gevallen van valsehe
munterij, voorgekomen in de residentie Batavia , waaronder
de in April jl. bij een tweetal inlanders te Meest°r Cornelis
gedane vondst van 28 valsehe rijksdaalders, 16 valsehe
guldens en 24 valsehe halve-guldens, benevens gereedschappen vonr de vervaardiging daarvan. Verder waren
dergelijke zaken nojr aanhangigIn de residentiën Cberibon,
Samarang , Soerabaija en Paaoeroean , en op de buitenbezittingen in de Padangsche Bovenlanden en te Pontianak.
Aangaande het m 't'vorig verslag besproken vermoeden
dat in China, en wel voornamelijk in het dorpje Ho ï s t i n ,
nabij Canton , eene bepaalde industrie in valscbe munt zou
worden gedreven, kan thans worden gezegd d a t , volgens
bericht van onzen vertegenwoordiger in China, in een
tweetal onderdistricten — in één waarvan Ho Tsun g e legen is — inderdaad valscbe munters zijn o n t d e k t , dio
Mexicaansehe dollars, Japansche yens eu ongetwijfeld ook
Nederlandacbe standpenningen hadden nagemaakt. L)e
Chineesche Regeering heeft de schuldigen doen opvatten
en straii-n en de lands-autoriteiten aangeschreven op dergelijke lieden een wakend oog te houden. Intusschen was
niet gebleken dat dergelijke munt binnen NederlandschIndië werd ingevoerd.
Bij het tegengaan van den omloop van verminkte of
geschonden zilveren niuntspeciën werden niet onbevredigende uitkomsten verkregen, vooral nadat in Augustus
1888 nogmaals de krachtige medewerking van de hoofden
van gewestelijk bestuur was ingeroepen , opdat niet alleen
dergelijk geld bij 's lands kassen streng zou worden geweerd , maar ook , telkens als het ontdekt w o r d t , onderzoekingen zouden worden ingesteld naar de personen van
wie het afkomstig is. Ruim 1940 aanhoudingen hadden
daarna in den verderen loop van 1888 plaats. De meesten
kwamen voor in de resideutiën B a n t a m , T a g a l , J a p a r a ,
R e m b a n g , Soerabaija, Madura en Paaoeroean. Jn enkele
van deze gevallen heeft de rechter voldoende bewijs kunnen
vinden om eene veroordeeling uit te spreken, wegens het
gebruik maken van de stukken met de wetenschap dat
zij ondeug ielijk waren.
Ofschoon de vroeger vermelde namaak van oude duiten
in de kampong Negara (Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo) thans geheel iieeft opgehouden , hebben in 1888
nog invoeren van namaaksels van duiten op Java en Madura
plaats gevonden. Voor zoover op die hoeveelheden de hand
kon worden g e l e g d , werden de zaken in handen vun den
bevoegden rechter gesteld, doch van diens beslissingen is
nog geen bericht ontvangen.
In Januari 1888 werden met een der mailbooten van de
stooinvaartmaatschappij » Ne.Ierland" voor het te Soerabaija
gevestigde agentschap der Maatschappij van uitvoer- en
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uuuimiwiuliuiidul aldaar aangebracht vijf kisten mot koperen
plaatjes, uetto wegebde p.m, 309 K.O. in isl<:i daarop
werden voor hetzelfde agentschap, met een der itootn■eheiten van de Botterdamnobe Lloyd , aangebracht 24 kis'en
roet. dergelijke plaatjes, te samen netto wegende p. m.

i heden werden de gezagvoerders veroordeeld , ieder tot eene
geldboete van f ÏOO en in de kosten van het g e d i n g ,
terwijl de itoomachepen voor de boeten execntahol en de
aangehaalde kisten met duiten verbeurd verklaard werden.
Het vonnis van 10 November werd in hoogt r beroep be
1483 K. G. Beide j>«<rtije,n waren ingeladen te S..uthanipton. krachtigd bij arrest van bet Hooggerechtshof in NederBekeuringen ti r sake ingesteld door de douane te Soerabaija landseh-Indië, dd. 13 Maart 1889.
en daarop gevolgde bemoeienis van den rechter hebben

tot uitslag gehad, dat de gezagvoerders van de beide stoomschepen bij ronnisaea van den raad van justitie te Soera
baija mi! 2 ) October en 10 November 1888 schuldig
werden bevondfn aan overtreding van het verordende! bij
l u d i ' i h Staatsblad 1835 n u . 45. Bij die publicatie ia namelijk
het HHndoen vwi eene Nederlandsen-Indische haven of roede,
anders dan ingeval van wettig bewezen nooldrang of
aeescliaJe, ttrafbaar geiteld, wanneer zich aan boord van
het tatirtuig oogeatempelde koperen plaatjes bevinden,
waarvan ue invoer In eene Kederlandscu-Indische haven
verboden is. .Met aanneming 1 van verzachtende omstandig-

§ 2.

Als bijlage UÜ vindt men hierachter afgedrukt een door

den (sedert afgetreden) president der Javasche Bank, den

heer mr. N. P. VAN DEN BBBO , ook voor dit verslag nog
bewerkt overzicht van de geldmarkt van Java over het
afgeloopen j:iar.
liet volgende staatje bevat eenige door de Handelsvereeidging te Batavia verstrekte opgaven omtrent den loop
der wisselkoersen te dier plaatse gedurende 1888.

Op Amsterdam.
G u l d e n s Nederhindseh Courant voor
f 100 Indisch Courant.

Maan len van 1888.

Gouvernement
(il maanden na dato)
Januari .
Februari .
Maart . .
April . .
Mei. . .
Juni . .
Juli. . .
Augustus.
September
October .
November
December

f 101.8 a f 102,;l
102.5

Particulieren
(fl maanden na dato).
1023/4
102'/ 4
102'/.
101' 2
l01»/ 4
I0S>/|
10a1/»
1031/.
103>'Ó
1033,4
103'/.
1031;.

Te Batavia waren Engelsche sovereigns in Januari 1888
genoteerd op f 12,;0 ïi f 12.40, doch in den verderen loop
van het jaar op f 12,10 ti 12,35. De koers der Australische
sovereigns bewoog zich gedurende 1888 op genuenide
hoofdplaats tastenen f 12,10 a f 12,70.
§ 3. Javasche

Bank.

De bepalingen, volgens welke de Javasche Bank hij
Koninklijk besluit dd. 16 October 1880 t,°. 19 (Indisch
Staatsblad n°. 220; gerechtigd werd verklaard om voor een
ni^uw tienjarig tijdperk, eindigende 31 Maart l b 9 1 , als
drculatiebank werkzaam te zijn, hebben bij Koninklijk
besluit dd. 15 Januari 1889 n°. 14 (Indisch Staatsblad n°. 78)
op enkele punten wijziging ondergaan , in hoofdzaak hierop
n e lerkomende : 1°. dat vervallen is het voorschrift, volgens
hetwelk de op goederen voor Ie schieten sommen niet meer
mochten bedragen dan '/« van de waarde dier goederen,
zood>it voortaan het op goederen in beleening vuor te schie
ten belrng geheel aan de directie is overgelaten, en 2°.
dat de voorgeschreven bijpassing uit het reservefonds ten
einde de uitkeering aan de deelhebbers, indien de winst
minder dan 6 pet. van het kapitaal mocht bedragen, dat
minimum te doen bereiken , voortaan alleen mag plaats
vinden voor zoover het reservefonds daardoor niet beneden
10 pet. van het maatschappelijk kapitaal komt te dalen.
De verdere wijzigingen zijn van ondergeschikt belang eu
hebben alloen de strekking om sommige bepalingen ver
band te doen houden met se lert 1880 afgekondigde ver
ordeningen. De door het nieuwe Koninklijk besluit uoo.lig
geworden veranderingen in de statuten der vennootschap
kwamen tot stand bij akte dd. 6 April 1889, waarop door
den Gouverneur-Generaal de verei-ehte bewilliging werd
verleend bij besluit dd. 12 Mei 1889 n°. 9 (Javasche Cou
rant van den 2!sten dier maand).
Door de besproken wijzigingen werd slechts voor een
deel gevolg gegeven aan de voorstellen, door de directie
der Bank bij de Regeering aanhangig gemaakt. Zij wenschte
namelijk ook de bevoegdheid te erlangen om het geheele
maatschappelijk kapiteal van f 6 millioen (in plaats van
— zooals in 1880 was vergund — d e helft) buiten de ge-

Geldmarkt.

103'/,
1025. s
1023,,
103
103%
103%
11)33.,
10334
101
104
101
103?/=

Op t.onden
(fi maanden zicht).

O p Singapore
(zicht).

Op China
(zicht).

E e n pond
stelling
\oor
guldons en centen.

Een
dollar
voor
guldens en centen.

Een
dollar
voor
guldens en centen.

f 11.75
il
11.82'/. ..
11.85
11,85
H.W/l n
11.77' . ..
11.75 " . ,
11.70
„
11,67'. „
11,071/. „
11.07'/.
11,07'/,",,

SI'
,80

11.70

f 1.88'/, a f
1,8734„
1.85'/, „
1.82
„
180
„
1.80
„
1.81
„
1.81'/, ..
1.823/4 „
1.87
„
1.84
„
1,84'/, „

1.90
1,8!)
1,88
1,83',
1,83
1,821,
1.831,.
1.83
1,891/,
1.87'/.
1.85'/2
1,851/

1,871/.
1.87 "
1.84';.
1,81
1,791/,
1.79
1.80
L8OI/4
1,801/4
1,85
1.84
1,84

a f
„
„
„
„
„
,.
n
„
„
„
„

1.89
1,88
1,88
1,83V,
1.82V1.82
1,82'/,
1.81'/,
1.89
1,85'/,
1,85'/,
1,84'/,

wo:.e bank-operatiën ie beleggen. Voorshands zijn geen
termen g vonden om hierin toe te stem men, m n a r d i t p ü n t
zal nader te overwegen zijn bij d&Aanstsande vernieuwing
van het octrooi.
Het op 31 Maart 1889 geëindigde 61ste boekjaar der
Bank getuigde nog van weinig verlevendiging der credietv r a a g , daar in eigenlijke bank-operatiën gemiddeld slechts
uitstond een kapitaal van f 10 047/m . tegen f 9 956/m in
18^7/8^. Sedert het bestaan der Bank was het hoogste
middencijier per jaar geweest f 17 049/m , en wel in 1884/85.
In den loop v;m het boekjaar 1888/8!) was de behoefte van
het verkeer 1 et grootst op 3 October 1888 (f 12 772/m) en
het kleinst op 27 Maart 1889 (f 8030/m). De vaste beleg
gingen der Bank, namelijk die van de daartoe aangewe
zen oelft van liet maatschappelijk kapitaal en die van het
I8S7/38 over een gemiddeld bedrag
reservefonds, liepe
van f 3 285/in, en in het jongst verstreken boekjaar over
een gemid lel I bedrag van f 3 500/m.
De uitzettingen waren verdeeld als volgt:
Gemiddeld over het Bij het einde van het
geheele boekjaar: boekjaar, alzoo o p :
Rentegevende uitzettingen.
1887/88.

1888/89.

31 M a a r t 31 M a a r t
1888.
1889.

Disconteering van hapdelspapier (promessen, wissel brie
v e n en banliciedietcn) . . f 5 703/m f 5 902/m). 7 n , . , m
940/m
I d e m van vendupapier . . .
G98/m' 7 0 3 o / m f 5 934/m
1 106 m
Beleeningen...
. . .
1 112/m
1 358/m
1 467/m
Voorschotten in rekening-cou
2 147/m
rant
2 089, m
2 513/m
757/m
Totaal b e l e - d in eigenlijke
bank-operatiën . . . .
f 9 95G/m f 10047/m f 11015/m f 7 803/m
H y p o t h e k e n 1 met inbegrip
(1 400/m
1834/m
/ v a n bet belegd r. 3285/m
3 500/m
•1
Pandbrieven / reservefonds.
\
(2 ')90/m '1640/m
Totaal der rentegevende
uitzettingen . . . . f l 3 2 4 l / m f 13 547/m t"14 5G5/u> f 11 277/m
a) Onder de vaste beleggingen was van het reservefonds b e g r e p e n :
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op ;il Mnarl IK88 f (iU^.'iüO en <i|i :il Maait 1889 f Ml JOU . If-rwïjl ila!
99 7 0 7 1 / , s o v e r e i g n s , 70 4 8 0 d u k a t e n en 2 3 616 t w i n t i g i'inclM (tfin voordecln waarvan in 1888/8!) word geboekt 1' 237.50 M M n j
IVanesst.uk k e n , ter g e z a m e n l i j k e w a a r d e van f 4 9 1 5 0 9 7 , 8 7 .
oiiKl^fliuuMc' dividenden over hel. 55sto boekjaar) In zijn geheel bedroeg
(iemiddelil over h e t geheele boekjaar had de B a n k a a n
achtereenvolgens 1'U7<S Sll.A.'l i-u i 032 7*'J,ia.
g o u d e n m u n t , zoo N o d e r l a n d s o h e a l s v r e e m d e , in k a s
Hat hot diaoonteeren van promessen — vroeger da hoofd f 4 60J/U1. en a a n zilveren s t a n d | i e n n i n g e n en p a s m u n t

tak van het bedrijf der Bank—ging het, wegens de ge
wijzigde toestanden op liet gebied van den importhandol •
(verg. vorig verslag blz. 180), steeds achteruit. Daaren
tegen toonden de disconteeringen van wisselbrieven eenige
vermeerdering aan boven het cijfer van het voorafgegane
boekjaar, en de oporatiim onder dit hoofd zouden /.(deer
nog tot een belangrijk hooger cijfer geklommen zijn, in- |
dien onderscheidene particuliere crediet-instellingen niet, I
in plaats van een beroep te doen op de hulpmiddelen der
Bank, er de voorkeur aan gegeven hadden om door voor j
eigen rekening specie uit Nederland aan te veeren (zie lager)
in hare behoefte aan fondsen te voorzien. Dezelfde omstan
digheid was ook oorzaak dat voor de particuliere banken
en geldkantoren de behoefte minder groot was, dan anders
wel het geval zou zijn geweest, om zich bij de Javasche
Bank credieten in rekening-courant te doen openen tegen
onderpand van effecten.
Hieronder laat men eene lpacificatie volgen van het gezamenlijk bedrag der gedisconteerde stukken.
Gedisconteerde stukken:
/ promessen
handelspapier ? wisselbrieven
( bankcrediclen

1887/88.
1888/89.
i'18 751/m f 15 557/m
24 329/m
25 140/m
4 036/m
3.124/m
f47HC/m

vendupapier.
Totaal .

f44 02l/m

3 91 l/m

3 348/m

f5l027/m

f47 369/m

De beleeningen en de voorschotten in rekening-courant
waren naar den aard der onderpanden verdeeld als volgt:
Gewone
beleeningen.

Verstrekte voor
schotten in
rekening-courant.

Onderpanden.
1887/88.

Effecten
Invoergoederen (veelal pe-

f

15(i/m
348/m

l itvoerproducten . . .
Oond en zilver
. . . .
Totaal .

.

.

1888/89.

f

99/m

4 DIM', l i l

804to
4 102/m

ii

ii

1'5 MI m

f 5 OCü/ra

1887/88.

1888/89.

f 19 745,'m f 19 300/m
215/m
7G2/m
1 3Dfi/m
f 2 2 08S/ra f 3

423/m
401,m
2 180/m
0 /m

f 31525/m., te urnen al zoo f 30 120/m. (off 93i'/m. meer
dan in 1887/88), mei f 33099/m. op 29 Augustus 1888
all laagsteen f 40 932/in. op 20 Maart 1889 als hoogste
bedrag. Dit laatste bedrag was het hoogste dat de metaalvoorraad der Bank ooit bereikt had. Die stijging was een
natuurlijk gevolg van de hooger bedoelde particuliere specieaanvoeren die, in Juni 1888 aangevangen, sedert gestadig
bleven aanhouden en op 31 December 1888 reeds geklommen
waren tot f 8 690/m., om in het eerste kwartaal 1889 nog
met f 2 340/m. vermeerderd te worden. Deze aanvoeren ,
■adert jaren niet of in veel geringere mate voorgekomen,
Instonden uit f 10 980/m. aan zilveren en f 50/m. aan
gouden stand penningen. Zij hielden verband met de in 1888
waargenomen daling van den wisselkoers op het buitenland.
De dadelijk opeisen bare schulden der Bank wisselden af
lusschen f 50 31J/m. 5) op 6 Maart 1889 als hoogste, en
f 4«848/m. op 6 Juni 1888 als laagste bedrag. Het ge
middelde cijfer over het geheele boekjaar beliep f 51 583/m.,
tegen eene metaaldekking — zooals gezegd — van f36 126/m.
Daar slechts : / s door specie behoeft te zijn gedekt, bleef der
halve gemiddeld een metaalsaldo beschikbaar van f 15493/m.,
tegen f 16 630/m. in 1887/88. Op 31 Maart 1889 bedroegen
de dadelijk opeischbare schulden f 55 220/m, waarvoor,
raar den opgegeven maatstaf, in specie moest voorhanden
zijn f 22 088/m, terwijl de specievoorraad op genoemden
datum beliep f 41 144/m. Bij het einde van het boekjaar
was derhalve het beschikbaar metaalsaldo geklommen tot
f 19 056/m.
De dadelijk opeischbare schulden waren verdeeld als volgt:
gemiddeld op 31 Maart
over 1888 89.
1889.
bankbiljetten in omloop
f 44 7G8 m n)f 47 398/m
rekeningcouraiit-saldo's
)
„-..
1226/m
hnnkassignatic'n in omloop . . . . I
179/m
bankcrcdictcn-saldo's
I
r.-7Rr,,m
351/ni
voorschotten-saldo's
f
" " ■
C 066/m
Tataal . . .
f 51583/m
f 55 220/m
«) Hiervan f 32 734,m. aan biljetten van f 1000, f 500, f 300
f 200 eu f 100, en f 14 664/ni. aan biljetten van f 50, f 25, f 10
en f 5 (aan deze laatste biljetten voor een bedrag van f 15 290).

De afgifte van assignatiën liep over 7322 stuks, tot een
gezamenlijk bedrag van f 25 485/m. tegen 7765 stuks,
ten bedrage van f 26 686/m, in het voorafgegane boekjaar.
Terwijl de gewone lasten der Bank bedroegen f316178,
wegens aanmaak van bankbiljetten werd uitgegeven f 8494,
en op gebouwen en inventaris, zoomede wegens verliezen
werd afgeschreven f26 526, in totaal derhalve f351198
aan lasten, waren de bruto-winsten der Bank f711992,
namelijk aan rente op eigenlijke bank-operatiën f445 602,
aan rente op vaste beleggingen f 170 063 en uit anderen
hoofde f 96 327. Als netto-winst bleef derhalve over een
bedrag van f 360 794, waarvan ter uitdeeling van 6 pet.
aan de deelhebbers benoodigd was f 360 000, zoodat als
onverdeeld saldo ten bate van het nieuw ingetreden boek
jaar werd overgebracht een bedrag van f 794.

Het met ingang van 12December 1887 in werking gekomen
gewijzigde rentetarief der Bank (zie vorig verslag blz. 186)
bleef gedurende het geheele boekjaar 1888/89 onveranderd ,
met handhaving tevens van de aan sommige credietinstellingen toegestane uitzonderingstarieven. De gemiddelde
standaardrente voor driemaands-papier was gedurende ge
meld boekjaar 5 pet., tegen 4'/. pet. gedurende 1887/88.
Bracht het in eigenlijke bank-operatiën belegd kapitaal
in 1887/88 dooreengenomen 3 98 pet. rente op, in 1888/89
trok de Bank hiervan gemiddeld 4 " pet., aan welk gunstig
verschil, gevoegd bij het onbeduidende der afschrijvingen
■wegens verliezen, het in hoofdzaak was te danken dat de
gemaakte winst toereikend is geweest om aan de deel
IV. Burgerlijke en militaire landsdtenaren.
hebbers het als minimum aangenomen dividend van 6 pet.
te kunnen uitkeeren , zonder verder beroep op het reserve
fonds , waaraan in 1886/87 en 1887/88 — om die minimumExamens voor ambtenaren. Vermits over de examens
uitkeering mogelijk te maken — achtereenvolgens eene bij voor speciale dienstvakken in dit verslag het noodige wordt
passing van f 72 000 en f 144 000 moest worden ontleend. gezegd in de hoofdstukken waarin over die dienstvakken
De goudvoorraad der Bank werd gedurende het afgeloopen gehandeld wordt, is te dezer plaatse slechts melding te
boekjaar onder anderen aangevuld met 50 643 sovereigns maken van de examens die toegang geven tot administra
en 5573 tienguldenstukken. De afzet was echter betrekkelijk tieve en rechterlijke betrekkingen. De behoefte aan nieuwe
gering, zoodat zich bij het einde van het boekjaar in de administratieve ambtenaren werd voor 1890 op 30 geraamd
kassen der Bank bevonden 302 240 tienguldenstukken ')
en die aan rechterlijke ambtenaren op 12. Er werden in
1S89 mitsdien 10 plaatsen bij den administratieven dienst
') Ia het loopemle boekjaar wordt van iBM muntsoort eene ver opengesteld voor candidatcii die in Indië het groot ainbtesterking van p. in. 200 000 stuks verwacht, welke voor rekening dor
uaanezanwn met goed gevolg hadden afgelegd en 20
Hank bjj de munt te Utrecht in aanmaak zjjn gegeven. (Jedurende het
afgeloopen boekjaar ging de Bank er nog niet toe over oin gouden
ticngulden.stukkcn in omloop te brengen , maar zette zjj die enkel
als handelswaar van de hand, meestal aan herwaarts vertrekkende
niailreizigers. Op die wjjze werden in 1888/1889 SIM stuks verkocht.

Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1889-1890.

'-) Hieronder wegens biljetten-omissie f 47 94C;m., zijnde het
koofttc sedert Int bestaan der Hank bereikte cijfer.
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plaatsen bij den administratieven dienst, zoomede 12
plaatsen bij de rechterlijke m a c h t , voor de helft voor c a n didaten die in Nederland in het groot-urn btenaursexuuicu
waren geslaagd on voor de wederhelft voor geslaagden in
het faculteitsexamen.
Daar echter iu den loop van liet universiteitsjaar 1888/8!)
slechts 4 doctoren in de rechtswetenschap zich mm laatst
bedoeld examen onderwierpen, en de 3 die aan de eischeu
voldeden allen plaatsing bij de rechterlijke macht verkozen,
bleven voor hier te lande in het groot-umbtenaiirsexamcn
geslaagden beschikbaar 9 plaatsen bij de rechterlijke macht
en al de 20 plaatsen bij den administratieve!] dienst. Aan
het in J u i n 1880 gehouden groot-ambtenaarsöxamen namen
deel 4 doctoren iu de rechtswetenschap en 27 anderen,
namelijk 26 die het diploma van goed afgelegd eindexamen
eener hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus bezaten
(door 3 in Indië verworven) en 1 die aan de rijkslandbouwschool te Wageningeu het diploma van landbouw
kundige had behaald.
Van de 4 rechtsgeleerden slaagden
lie plaatsing

[Neder!. (Oost-) ladië.]

bij de rechterlijke macht verlangden. Van de 27 nictrechtsgeleerde candidaten slaagden er 1 0 , en deze werden ,
met nog één candidaat die in 1886' het diploma had ver
kregen , aangewezen ter vervulling van de 20 plaatsen bij
den administratieven dienst. ')
Over het algemeen waren , luidens het verslag der examen
commissie (opgenomen in de Staatscourant van 27.lulijl.)
de uitkomsten van bet groot-ambtenaarsexamen niet zoo
gunstig als in 1888. Niet alleen dat ditmaal bet ge
tal geslaagden geringer was (in 1888 waren shehls .">
van de 31 geexamineerden afgewezen en thans 10), maar
bovendien waren er thans onder de geslaagden slechts 1 3 ,
in 1888 daarentegen 19, die in al de vijf verplichte vakken
voldaan hadden. ; ) In navolging van vorige verslagen
laat men hier nog eenige opgaven volgen omtrent de door
de candidaten afgelegde examens in inlandsche talen.
Aan bet examen in één taal onderwierpen zich 6 can
didaten, aan dat iu twee talen 6 , aan dat in drie talen 1 0 ,
eu aan dat in vier talen mede 10. Welke die talen waren.
blijkt uit het volgende staatje.

onderwierpen zich aan het examen in :
één taal.

V A N DE

t w e e talen.

drie talen.

GLEXAMINr-liRDEN

JaDIE:

Maleisch.
vaansrh.

,
.(J rechtsgeleerden
.
geslaagd
•*
*■' '

.

.

f nict-rechtsgelecrden

.

afgewe-<renhts^lccrden
zen 2

'J

n:

■ ■ ■

( niet-rechtsgelecrden

Totalen .

.

.

vier talen.

Maleisch,
Javaanse!)
en
Soen
daasch.

Maleisch .
Javaansch
en
Madu
reesch.

1

4

2

1

8

1

11

n

ii

ii

11

ii

1

■

1

ii

5

4

9

1

Maleisch
Maleisch
en
en
Battaksch.
Javaansch.

Maleisch,
Maleisch,
Maleisch.
Soendaasch Javaanse h , J a v a a n s c h ,
Soendaasch Madureesch
en
en Makasen
Boegineeseh.
saarsch.
Madureesch.
ii

11

•1

->

11

1

1

1

5

1

4

.

1

U

ii

1

lü

Zooals uit het staatje blijkt, hadden de twee in het
groot-ambtenaarsexamen geslaagde, rechtsgeleerden zich ,
wat de talen betreft, enkel iu Maleisch doen examineereu
(dit wae ook het geval met de drie geslaagden in het
faculteitsexamen), terwijl de 19 niet-reehtsgeleerden , die
het diploma verwierven , allen meer dan één taal hadden
gekozen. Onder hen waren 9 die per taal gemiddeld een i

10

hooger cijfer verkregen dan het middencijfer over de andere
vakken bedroeg, even zooveel bij wie het taalcijfer g e 
middeld lager w a s , en 1 bij wien die gemiddelden gelijk
stonden.
De uitslag der taalexainens op zich zei ven blijkt uit het
volgende staatje.

werden de taal-exaraens in het volgend aantal gevallen afgelegd:

Ma
leisch.
•ï

geslaagd (rechtsgeleerden. . . .
z n
Ü ") (niet-rechtsgeleerden .
afgewe-1 rechtsgeleerden . . .
zen zijn f niet-rechtsgelecrden .

Soen
Ja
vaansch daasch.

Madu
BatKakaa- Boegireesch . taksch. saarsch. neesch.

»
M

n

»

n

n

n

18

10

»

ï

1

a

»

n

n

n

y>

n

7

3

1

ii

n

n

30

17

1

1

10

Totalen .

met ongunstigen
uitslag.

met gunstigen uitslag.

DOOR DE GEEXAMINEERDEN DIE:

15

11

1

Ja
vaansch.

Madu
reesch.

«) Van de candidaten die slaagden werd een voldoend examen afgelegd: door 5 in één taal, door 1 in twee talen, door 6 in drie
talen en door 9 in vier talen.
Voor de 10 plaatsen bij den administratievén dienst, open
gesteld voor hen die in Indië aan het groot-ambtenaars
examen zouden voldoen, meldden zich 14 candidaten aan ,

die allen daar te lande den vijfjarigen cursus eeuer hoogere
burgerschool met goed gevolg hadden doorloopen. Van
de 13 candidaten, die zich aan het in Mei/Juni 1889 ge-

l
) Ter vervulling van de SOtta plaats had zich , hehalve den hier
boven bedoelden candidaat, nog slechts één andere aangemeld, die
in 1X88 het diploma behaald bad.
-) Volgens art. 10 van het examen-reglement (Bijblad op liet Indisch
Staatsblad n". 3900) wordt de candidaat, die in al de vijf verplichte

vakken voldoet (dat is iu elk het cijfer f> of een hooger cijfer behaalt i,
zonder discussie als geshagd aangemerkt, en wordt afgewezen zoowel
de candidaat wien voor de bedoelde vijf vakken te zanien niet meer
dan -20 punten zijn toegekend , als hij die in één daarvan volslagen
onkunde aan den dag legt. In alle andere gevallen beraadslaagt de
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houden examen onderwierpen (één had zich teruggetrok ,
k e u ) , slaagden slechts 4 , tegen 12 van de 17 in J888.
Twee der candidaten onderwierpen zich aan hctexam-'n
in één taal (één in het Maleisch en één in het Javaanseh),
doch beiden zonder gunsligen uitslag; acht aan dat in
beide talen (hiervan voldeden er 1 zoowel in Maleisch als !
Javaanseh, 5 alleen in het Maleisch en 2 iti geen dor
beide talen), en drie aan het examen in Maleisch, JMvaausch en Socndaasch (waarvan 1 een voldoend cijfer
verkreeg in elke dier talen , 1 in geen van do drie en 1
alleen in liet Maleisch). Tot de geslaagde candidaten behoorden 2 van dit laatste drietal en 2 van de 8 dia zich
voor -twee talen aangemeld hadden. Zij behaal !en gemid
deld voor elk der vier andere vakken een hooger cijfer
dan gemiddeld per taal. Aan één hunner moest zelfs voor
de twee door hem gekozen talen een onvoldoend cijfer
worden toegekend. Voor nadero bijzonderheden zie men
het verslag der examen-commissie, opgenomen in een der
bijvoegsels van de Javascbe Courant dd. 28 J u n i jl.
Kvenals in 1888 is ook in dit jaar ht.t noodiggeranmde
aantal candidaat-ambteuareu voor de behoefte te klein
gebleken , en zulks als een gevolg van de bijzonder groots
mutatiën die in beide jaren onder de ambtenaren bij het
binnenlandsch bestuur hebben plaats gevonden.
In het laatst van 1888 werden tot adspirant-controleur
in de buitenbezittingen aangesteld 13 personen die in vorig»'
jaren in het groot-ambtenaarsexameu geslaagd en toen niét
in aanmerking waren gekomen voor andere betrekkingen dan
,
zulke waarvoor hetdiploma van hetgroot-ambten<»arsexaineii
;
geen vereischte was (10 hier te lande geslaagden die vo <r
eigen rekening naar Indië waren gekomen en 3 in Indië
geslaagden). Voorts werden van de in het groot-ambtenaarsexamen van 1888 geslaagden, behalve de 12 die ter ver
vulling van de aanvankelijk geraamde behoefte waren aan ■
j
gewezen , nog 15 nader voor den burgerlijken dienst be
stemd (10 die hier te lande en 5 die in Indië het examen
hadden afgelegd). Toen ook in 1889 de aanvankelijke raming
der behoefte aan ambtenaren aanvulling bleek te vereischen,
waren er geen personen meer beschikbaar die in dit jaar
aan het groot-ambtenaarsexamen hadden voldaan , weshalve
candidaten werden opgeroepen die in vorige jaren het
diploma hadden verkregen (zie de Jav.-.sehe Courant van
5 Juli en de Staatscourant van 25/26 Augustus jl.). Hoevele .
candidaten zich dientengevolge in Indië hebben aangemeld,
is hier te lande nog niet met juistheid bekend; de o p 
roeping in de Staatscourant leverde slechts 4 candidaten
o p , die in September j l . allen ter beschikking van den
Gouverneur-Generaal werden gesteld, en we) één die hier
te lande in het groot-ambtena.irsexameu was geslaagd in '
1885, 1886 en 1887, twee die tot de geslaagden van 1887
behoorden en één die in 1888 het diploma had behaal!.
Aan het zoogenaamde klein-ambtenaarsexamen, dat in
1888 op verschillende, tijdstippen en plaatsen in Indië werd
afgenomen, onderwierpen zich i n ' t geheel 555 candidaten ,
waarvan 311 of ruim 56 pet. slaagden. In 1887 bed roe ir
het aantal candidaten 551 en voldeden aan de eischen 3'2-i
of ruim 58 pet.
Dienstreizen per spoorwey. De in 1886 vastgestelde » Bij
zondere bepalingen betreffende het vervoer van 's lautU
reizigers en goederen op do Indische staatspoorwegeu"
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4292) werden bij

examen -commissie over de m a g , of ile candidaat kan geacht worden
een voldoend examen te hebben afgelegd.
Ten einde buiten twjifel te stellen , dat bjj de beoordceling der
vraag, ol een eandidaat geacht kan worden aan het examen te hebben
voldaan, "'<■' op den uitslag dor examens in de tmtrpüekl* vakken
mag worden gelet (welke alleen van invloed zijn op het non.meidat aan den geslaagde in de ranglijst is toe te kennen - zie art. 11
van het examen-reglement —) is art. I, alinea:!, van let Koninklijk
besluit dd. M Augustus 1883 (Nederlandse!! Staatsblad n". 133,
Indisch Staatsblad n". LM!)), luidende: „ D e vraag, of een eandida.it
aan het (groot ambtenaars) exnmen voldaan af niet voldaan heelt,
wordt beslist naar gelang vau de cjjlers voor de verplichte vakken
verkregen, op de wijze in het examen-reglement nader te bepalen",
bjj Koninklijk besluit dd. M Octobcr 188'J (Nederlandsch Staatsblad
n". 131) aangevuld met de woorden „ zonder dat wordt gelet op het
examen in de onverplichte vakken ". Kegelmatigheidshal ve is overigens
voor de woorden „nader te bepalen
thans het woord „bepaald"
in de plaats gesteld.
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gouvernement! besluit dd. 1 December 1888 n°. 2 (Javascbe
Courant vun den 1 lden dier mai .: 1) met een nieuw artikel
aangevuld , ten einde tegemoet to komen aan de bezwaren ,
ond rvoudeu ten gevolge van het vervoer van meer bagage
dan volgens de bestaande bepalingen voor landsrekoning
is toegelaten.
Omtrent de gewichtshoeveelheden die in dienst reizende
landsdienaren bij reizen met staats- en particuliere spoor
wegen voor rekening van den lande mogen medenemen ,
is bij gouvernementsbesluit dd. 14 Augustus 1889 n°. 11
(Indisch Staatsblad n°. 179) eene nadere algemeene voor
ziening getroffen.
OvcrlocM. De leemte heeft zich onlangs doen gevoelen
dat het reglement op de, toekenning van overtocht van
Nederland naar Nederlandsch-Indiö en omgekeerd ten laste
van do Indische begrooting (Indisch Staatsblad 1882 n°. 125)
wel gelegenheid gaf om beschuldigden voor 'slands reke
ning naar of uit Indië te doen overbrengen indien zij aldaar
of hier te Undfl moesten terechtstaan , maar niet voorzag
in het geval dat evenzeer terugzending op 's lands kosten
kon noodig zijn ingeval hunne verourdeeling niet was. ge
volgd. Op dit punt heeft hel reglement de noodige aan
vulling ondergaan bij Koninklijk besluit dd. 13 April 1889
n». 64 (Indiseh Staatsblad n°. 140).
Verder werd art. 16 van het reglement eenigszins ge
wijzigd bij Koninklijk besluit dd. 14 Juli 1889 n°. 20 (Indiseh Staatsblad n°. 184), ten einde liet tarief voor het
vervoer van gouvernements-passagiers 1ste lasss uit lndiö
met f 25 te verlagen voor de vreemde mailgelegenheden,
evenals dit voor de Xedcrlaudsche niailirelegeuhedeu ge
schied was bij het in 't vorig verslag (blz. 189) vermelde
Koninklijk besluit van 9 September 1888 n°. 15 (Indisch
Staatsblad u". 170).

Materieele voordeelen. Ofschoon de voordeden die de
ambtenaren der gouvernementsmarine . gedurende den tijd
dat zij hun ambt vervullen , deelachtig zijn in den vorm
van huisvesting , voeding, enz , geacht moeten worden ,
evenzeer als het t r a k t e m e n t , geuoten te worden als belooning voor hunne diensten , werd dit deel hunner inkomsten
tot dusver alleen in aanmerking genomen bij de regeling
van hun pensioen (zie Indisch Staatsblad 1882 n". 107),
doch ontbrak eene regeling, die deze voordeelen ook in
aanmerking deel komen voor ue berekening van hun
wachtgeld , nonaetiviteits- en verlofstraktement. In deze
leemte w e r d , krachtens maehtij ing van het Opperbestuur,
voorzien bij gouvernementsbesluit dd. 27 Augustus 1888
ti°. 8 (Indisch Staatsblad n°. 145). Tevens werd daarbij het
noodige geregel 1 om de bedoelde voordeelen ook in aan
merking te doen komen bij de berekening der aan hunne
weduwen en weezen toekomende bedeelingen uit het civiel
weduwen- en weezenfonds.
Voor de militaire ambtenaren, welke mede dergelijke
voordeelen als deel hunner belooning genieten , is de grond
slag , waarnaar de bedoelde voordeelen voor de berekening
van hun pensioen in aanmerking komen, mede bij het
aangehaalde Indisch Staatsblad 1882 n°. 107 vastgesteld,
doen ten opzichte vau de hun toe te leggen wachtgelden,
nonaetiviteits- en verlofstraktementen worden ze voor lagere
bedragen in rekening gebracht (zie het militair tarief n°.
i 1* in Indisch Staatsblad 1886 n . 129). Tot wettiging van
!
de bestaande praetijk ten opzichte van het berekenen der
bedoelde voordeelen voor de contributies a a n - en uitkee
ringen uit het civiel weduwen- en weezenfonds w e r d ,
; krachtens machtiging van het Opperbestuur, het noodige
bepaald bij gouvernementsbesluit dd. 21 Februari 1889
;i°. 4 (Indisch Staatsblad n°. 4 9 ) , en zulks ter vervan
ging van de regeling die te dezen opzichte voor de mili
taire ambtenaren gemaakt was bij Indisch Staatsblad 1863
n°. 7 9 , doch niet meer bruikbaar was omdat daarbij van
bet beginsel was uitgegaan dat de materieele voordeelen
iler bedoelde ambtenaren en voor pensioen én voor buiten
activiteit te genieten inkomsten naar éénielfUen grondslag
in aanmerking kwamen.
Cioift pnuiomreglimmt.
Art. 1 1 , 21e lid, van dit regle
ment (Indisch Staatsblad 18N1 n°. 142) stelt voor de bere
kening van pensioen met bezoldiging gelijk de personeele

m
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toelagen , die , ingeval van reorganisatie van een diensüak ,
worden toegelegd ter vervanging van vroeger jGUtm 'vakomsten , welke voor de berekening van pennoen in aan
merking kwamen. Daar het geval zich bleek voor te doen
dat bij reorganisatie van een diensttak personeele toelagen
behoorden te worden toegelegd ter vervanging van inkom
sten (periodieke traktementsverhtogingen) die de titularissen
zouden hebben gekregen indien de oude regeling hunner
positie ware in stand gebleven , en het billijk voorkwam
ook zoodanige personeels toelagen voor pensioen te doen
in aanmerking komen, zijn hij Koninklijk besluit dd. 12
üctober 1889 n". 29 de woorden » vroeger genoten inkom
sten " in gemelde alinea vervangen door » vroeger genoten
of in uitzicht gestelde inkomsten ".

ook begrepen de uitkeeringen die hier te lande geschieden
uit de beide Indische weduwen- en weezenfondscn (het
civieleen het militaire) , met één iuaaiid vervroegd Terwijl
t'.t dusver ito uitbetaling plaats had na verloop van ile
eerste helft der maand volgende op elk verschenen kwar
taal (omdat de eerste helft dier maand op de rijksbetiialkantorcu inoet gewijd worden aan andere werkzaamheden ,
in de eerste plaats ten dienste der rijksadministratie), is
nu tot regel gestald dat de bedoelde pensioenen en onder
standen , va 11 het derde kwartaal 1889 af, telkens reeds
iu de tweede helft der laatste maand van bet kwartaal ,
waarover de betaling loopt, zullen kunnen worden in
ontvangst genomen. Voor zooveel die regeling eene voor
ziening vorderde bij Koninklijk besluit, strekte daartoe
dat van 22 Mei 1889 n \ 13 (Nederlandsen Staatsblad
ii°. 66).

O(jicierspensioenen. Ten einde voor de officieren van het.
Indische leger die gedurende het jaar 1879 den militairen
dienst met pensioen hebben verlaten , voor zooveel zij nog
Geschenken. Bij eene circulaire aan de hoofden van
in leven waren , althans voor de toekomst het bezwaar algemeen en van gewestelijk bestuur dd. 20 September
■weg te nemen, dat de bij de begrootingswet voor dat jaar ; 1888 heeft <le Indische Begeeringf ten ernstigste er tegen
in uitzicht gestelde gunstiger pensioenregeling eerst uj ! gewaarschuwd dat de Europeesche ambtenaren zich tegen
Koninklijk besluit dd. 1 D ■ceniber 1879 n°. 34 (Indisch over Cuineeien of Arabieren onder verplichtingen brengen ,
Staatsblad 1880 n°. 22) tot stand gekomen en alleen toe
hetzij door het aannemen van geschenken of het ter leen
gepast was ten aanzien van de officieren die van L Januari ontvangen van gelden. Zelfs liet ontvangen van kleine
1880 af het leger met pensioen verlieten , is bij Koninklijk geschenken, van hoe geringe waarde ook, uit banden van
besluit dd. 11 September 1888 11°. 20 (Indisch Staatsblad vreemde oosterlingen , ter gelegenheid van het Europeesch
n*. 177) eene voorziening getroffen, ten einde ook hen nieuwjaar of andere feestelijke gelegenheid , zooals thee,
alsnog, te rekenen van 1 October 1888 af, in de voordeden vuurwerk en dergelijke, om liet even of z;j aan den
der nieuwe regeling te doen de-den. De maatregel is in ambtenaar zelven , clan wel aan zijne ecbtgenoote of naaste
't geheel ten goede gekomni aan 43 oud-officieren , namelijk betrekkingen worden aangeboden , zal niet meer mogen
aan 27 die zich in Europa en aan 16 die zich in Indie worden geluld.
bevonden. Hetgeen hun dientengevolge van 1 October 1888
af als pensioen werd toegerekend , bedroeg voor allen te
Ceremonieel. Nu ingevolge Indisch Staatsblad 1889 n°.
zamen f IC 125 per jaar meer dan het tot dusver door
1 26 (zie bh. 79/80 hiervóór) het plaatselijk bestuur te
hen genoten bedrag.
Batavia niet meer wordt uitgeoefend door den resident,
j maar door den assistent-resident voor de politie aldaar ,
Verlies tan gecement. Da bepaling van art. 21 van het is het wenschelijk geoordeeld (Indisch besluit dd. 23
gagementsreglement (Indisch Staatsblad 1876 n°. 44) dat ] Februari 1869 n°. 16) om laatstgenoemden ambtenaar, en
het gagement vervalt wanneer zon Ier toestemming des niet langer den resident, deel te doen uitmaken van de
Kouings eene geregelde rijksinkomst van eene vreemde : eommissiën tot het afhalen of uitgeleide doen, bij eerste
mogendheid genoten wordt, bleek somtijds onbillijk te aankomst te Batavia of bij vertrek van daar naar Neder
werken, daar gegageerde militairen van vreemde natio land , van sommige der in het Indisch bestuit d d 14 Maart
naliteit wel eens na terugkeer uit Indië in hun vaderland 1888 n°. 2/c genoemde hooge lanlsdienaren (zie de beide
nog tot militairen dienst verplicht worden en niet in de. besluiten in n°. 4458 van het Bijblad op bet Indisch
gelegenheid zijn om vooraf 's Koning* toestemming te Staatsblad).
vragen tot het genieten van de aan dien dienst verbonden
In Juni 1889 (Indisch Staatsblad n°. 123) is door de
soldij. Daarom is bij Koninklijk besluit dd. 15 Juni 1889 Indische Begeering een reglement vastgesteld omtrent
n°. 28 den Minister van Koloniën de noodige vrijheid ge j het ceremonieel en de eerbewijzen , te Padang (gouverne
geven om in zoodanige gevallen gagement toe te kennen , ment Sumatra's Westkust) in acht te nemen bij aankomst,
met dien verstande evenwel dat het niet wordt uitgekeerd installatie en vertrek van den gewestelijlo'ii gouverneur.
over den tijd gedurende welken de vreemde soldij is of
wordt genoten.
Weduwen- en weezenj'onds van burgerlijke ambtenaren.
I Sedert de mededeelingen in 't vorig verslag zijn door het
Landspensioen en onderstand aan weduwen en weezen i bestuur van dit fonds de jaarrekeningen over 1887 en
tan Europeesche militairen der landmacht. Nopens dit onder ' 1888 afgesloten. Volgens die rekeningen (gedrukt als
werp kwamen bepalingen voor in hetzelfde reglement — i bijvoegsels tot de Javasche Courant van 18 December 1888
van 1859 (Indisch Staatsblad 1860 n°. 27) — dat de rege en 20 September 1889) was het aantal ten laste van het
lingen omtrent de pensioenen en gagementen van Kuro- ionds pensioen genietende weduwen van 1856 op 31 Depeesche officieren en minderen van bet Indisch leger be . cember 1886 geklommen tot 1926 op uit. 1887 en tot
vatte die vervangen zijn door de regelingen in Indisch 1977 op uit. 1888, terwijl dat der onderstand genietende
Staatsblad 1880 n°. 22 en 1876 n°. 44. Ook de bedoelde kinderen op gemelde, drie tijdstippen achtereenvolgens
— tot dusver gehandhaafde — bepalingen zijn nu ver beliep 2001 , p>J2 en 2004 (waaronder respectievelijk 237 ,
vangen door een op zich zelf staand reglement, dat is 229 en 242 weezen).
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 1 Augustus 1889
Over de behandelde drie jaren , toen de gewone contri
n°. 14 (Indisch Staatsblad n°. 214). In dit reglement zijn butie telkens op h pet. bepaald was (voor 1889 is zij tot
de oude bepalingen cenigszins omgewerkt, doch geen 6 pet verhoogd) ' ) , waren de ontvangsten en uitgaven
nieuwe beginselen aan2-enome.11.
van het fonds als volgt:

Tijdstip van uitbetaling van koloniale pensioenen, enz.
Naar aanleiding van een verzoek van onderscheidene be
langhebbenden is onlangs het tijdstip voor het in ontvangst
°
ii i • , i i u . ii
i „i„. ■ i
: _
') Zie Indisch Staatslihid IssS n". 179. Bi n°. ISO van genie d Staat»
nemen van alle her te lande betaalbare koloniale pensioe- h^ •„ v o o r hn d r i o j a r i ( , t ü , l v a k llW » t / m , 8 9 1 V a at(?estcU „, t
nen en onderstanden, die ingeval van overlijden van <leu tariel - v o o r U(. tenfcoaiag ,|..r contributie.! over cmolnmenteu en
titularis over de volle innand worden uitgekeerd , daaronder andere wisselvallige inkomsten.

Bijlage C.
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UITOAVEN.

ONTVANGSTEN.

RECAPITUI.ATIB.

Inkomsten
Rente
Contri-

op

van aan het

Pensi-

Restitu-

voor aan

foLis

oenen

Admi-

tiën,

het fonds

toebehoo-

en

nistratie-

proces-

toebchoo-

rende

onder-

koe ten.

kosten ,

rende

Voor-

der

deelig

uitgaven.

verschil.

ontvangsten.

enz.
eigen-

standen.

eigen-

enz.

dommen.

1880. . . ft 127 925 f 109 403 f

Totaal
der

boeten,

kapitalen.

Van het
voordeelig
verschil
is af te
trekken
Nadeelig of bij het
nadeelig
verschil.
verschil
op te tellen
wegens
verliezen
op beleeningen.

Totaal

1 ii-ii ,

uitgezette

butien.

Uitgaven

Restitu-

JAREN.

37 832

dommen.

7 478 f l 273 130 f

f 0 380 f

22 227 ii f 17 260 f1 342 638 f l 333 003 f

1887. . .

11*8 887

147 632

3 907 b)

4 910 1 283 944

20 799

16 001

1888. . .

1 1 CO 040

137 378

3 834

9 832 1 309 501

20 799

14 000 d)

f
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Tweede Kamer.

2.]

1 462 1 305 336 1322 266
24 431

9 035
f

M

1 311 084 1 368 731

ii

11

16 930 C)f 27 141
57 647

11

22T85

o) Koopsom en verdere uitgaven voor vijf aangekochte perceelen (2 landen en 3 huizen), waarvan er 2 (1 land en 1 huis) nog in hetzelfde
jaar zonder verlies ondershands weder werden van de band gedaan.
b) Waaronder f 3500, wegens verkoop van een huis waarvan het fonds eigenaar was.
c) De teruggang in kapitaal, volgens de hier voorkomende opgaaf (met inbegrip van de in de voorgaande kolom bedoelde som van f 16 930)
bedragende f 44 071 , moet, volgens verbeterde cijfers nopens de ontvangsten en uitgaven over 1885 en 1886. nog vermeerderd worden met f 426.
d) Hieronder f 21 808 wegens aankoop van uitgewonnen perceelen.

Uit bovenstaande opgaaf blijkt dat het kapitaal van
het fonds in 1887 terugg ; ng met f 44 071 , waarbij nog
kwam f 426 als een gevolg van verbeterde cijfers nopens
de ontvangsten en uitgaven over 1885 en 1886 , en f 3338
ter zake van minder bezit aan on roeren. Ie goederen , zoodat
de vermindering der bezittingen in 't geheel bedroeg
f 47 835, terwijl over 1888 de achteruitgang in kapitaal
beliep f 80 432, doch het bezit aan onroerende goederen
in dat jaar vermeerderde met f 17 968, waardoor de vermindering der bezittingen over gemeld jaar tot f 62 464
wordt teruggebracht.
De stand der bezittingen van het fonds was namelijk
bij het einde van de drie laatst verloopeu jaren als volgt:
Uit. 188G.
Uit. 1887.
Uit. 1888.
Hypotheken
f 1815 115,20 f 1 598 107,29 f 1414 603,47»
Inschrijvingen op het
Grootboelc der Nederlandsche
'Werkelijke
Schuld
1227 183.07» 1227 183,67* 1477 032.32*
Beschikbaar bij's lands kas
105514,35
278025,12'
131248,27

Transporteeren .

f 3 117 813.22* t 3 103 310,09 f 3 022 884,07
f 3 147 813,22* f 3 103 316,09 f 3 022 884.07

Jaren.

1885

Renten
van
uit^
gezette
kapitalen.

f 495 06G f157 300

DiHuren.
versen.

«

Totaal bezit.

f 3 225 449,94 f 3 177 614,32' 13 115 150,73'

Weduwen- en weezenfonds van officieren der landmacht.
Blijkens de laatst verschenen jaarrekening van het fonds
(over 1887), gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant van 7 Juni jl., was in gemeld jaar het getal der
uitkeeriug uit het fonds genietende weduwen en kinderen
weder vermeerderd , en wel dat der eersten van 681 tot
695 en dat der laatsten van 838 tot 848. Het.aantal
onder de kinderen begrepen weezen was geklommen van
127 tot 145
Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het
fonds gedurende 1887, toen de gewone contributie het
maximum van 6 pet. beliep, ') en van de uitkomsten
der twee voorafgegane jaren , toen de gewone contributie
5 pet. bedroeg, viudt men in het volgende staatje.

UITGAVEN.

ONTVANGSTEN.

Contributien
en
andere
bijdragen.

Uit. 1886.
Uit. 1887.
Uit. 1888.
Transporteeren. . f 3 147 813,22* f 3 103 310,09 f 3 022 884,07
Geschatte waarde der door
het fonds bij uitwinning
aangekochte perceelen.
77 636,71*
74 298,23*
92 266,66»

f

44

RECAPITULATIE.

Uitgaven
Restitutien
voor aan
Pensioenen . Admireiskosten . het fonds
gratificatieu.
drukloonen,
toebeonderstanden nistatierechtshoorende
en begrakundige
eigenfeniskosten. kosten. adviezen enz.
dommen.

t

688 933

f 0 600

fa)

12 580

n

Totaal
der

Totaal
der

ontvangsten.

uitgaven.

f 6 5 2 410 f 7 8 8 119

Van het voordeelig verschil
is af te trekken
en bij het nadeelig
deelig
deelig
verschil bij te
tellen wegens
verschil. verschil.
verliezen
op beleeningen.
Voor-

Na-

n

f 55 709

1880

488 429

178 194 f

1 177

247

703 364

0 600

3 087 f b) 28 905

668 047

742 016

1887

598 185

166 159

4 225

1000

723 606

6 600

1644

769 569

749 659 f 19910

*) 17 809

73 969
ii

f

10 859

c)

29 219

a) Hieronder f 10 759 wegens onkosten en bijbetaalde rente ter zake van den aankoop van inschrijvingen op het Grootboek.
b) Hieronder ook do betaalde koopsommen , met onkosten, voor de bij uitwinning door het fonds aangekochte perceelen.
e) Na aftrekking van een tegoed ad f 3960, nog berustende bij het vendudepartement ter zake van de netto—opbrengst van bij uitwinning geveilde perceelen. en van f 1500 als geschatte waarde van vijf aandeeleu in eene cultuurmaatschappij, aan (jet fonds afgestaan ter gedeeltelijke
voldoening van de op eene beleening geleden schade.

Dit bovenstaande opgaaf blijkt dit het kapitaal van het , waarde respectievelijk beliep f30 600 en f14 500. De stand
fonds in 18ö6 terugging met f 8 i 8 2 8 , en in 1887 met der bezittingen van het fonds was dus bij het einde van
(f 29 219 — f 19 910 = ) f 9309, doch dat daarentegen
de bezittingen van hut fonds vermeerderden met eenige
') Ook voor de jaren 1888 en 1889 is de gewone bijdrage op
bij uitwiuning aangekochte perceelen , waarvan de geschatte C pet. bepaald (Indisch Staatsblad 1887 n". 223 en 1888 n». 170).
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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de behandelde drie jaren als volgt:

O. Nijverheid.

Uit. 1885.

Uit. 1886.

Uit. 1887.

.

f 2 7 4 8 193,73

f 2 724 733,42

f a ) 2 02» 933,25»

Inschrijvingen op het
Grootboek der Nederlandsche Werkelijke
Schuld

409 200,00

Hypotheken.

.

.

Geschatte waarde der
door het fonds bij uitwinning aangekochte
perceelen

Af: aan 's lands
schuldig

f 2 755 333,42

45 100 00

f

68 215,93

Totaal bezit .
de

.

„

„

2 897 019,67»

„

279 615.89»

f3089177,80

f3034949,31»

i) 143 121,26

f

LANDBOUW, HOSCHWEZEX EN VEETEELT.

§ 1. Java en Madura.
a. L a n d bo u w.
1°. Inlandsclie landbouw.
Volgens de over 1888 ontvangen opgaven, verzameld
in bijlage PP hierachter, besloegen de voor geregelde
cultuur ontgin:non bouwvelden in de verschillende gewesten van .Java en Madura (de Vorstenlundon en de

particuliere landerijen niet medegerekend) eene oppervlakte

kas

B i j : beschikbaar bij
's lands k a s . . . .

a) Hieronder
staatje.

22*986,42

30 600,00

f 3 157 393,73

I.

3040140,93»

f 1500 bedoeld in noot c van het voorgaande

i) Hiervan f 3960 nog berustende bij het vendudepartement (zie noot
e van het voorgaande staatje).

Daar de lusten van het fonds steeds stijgen , terwijl niet
te wijzen valt op eene daartegen opwegende toeneming
van ontvangsten, Li reeds sedert eemgen tijd de vraag
aan de orde, welke maatregelen aanbeveling zouden verdienen om den toestaud van het fonds te verbeteren. Thuis
wordt dit vraagstuk van wetenschappelijke zijde onderzocht.

van 3 588 077 bouws, of 8859 bouws minder dan in 1887.
Wel was in bijna alle gewesten de ontgonnen uitgestrektheid vermeerderd , maar de nieuwe ontginningen te zamen
wogen niet op tegen de vermindering die zich thans
(zonder dat de reden daarvan blijkt) voordoet in de opgaven betreffende de reaidentiin Preanger Regentschappen
en Bagelen, voor welke gewesten het cijfer thans 47 220
en 5129 bouws lager ia dan voor 1887. Van do bedoelde
3 588 077 bouws (3 242 674 bouws in de gouvernemenfcdanden
van Java en 346403 op Madura) bleien onbeplant 83 408
bouws, tegen 09 220 bouws in 1887, terwijl het voor
twee oog.vten gebezigd (tweemaal bebouwd) aantal bouws
12«7 311 bedro-g, tegen 1290 249 bouws in 1887. Wanneer men de voor twee oogsten gebezigde velden tweemaal in rekening brengt, blijkt het dat in 1887 4 823 965
bouws en in 18S8 4 791 980 bouws der voer geregelde
cultuur ontgonnen velden beplant werden , welke totalen
tot 4 982 943 en 4 940 729 bouws stijgen , wanneer de
voor éen en de voor twee oogsten in bebouwing genomen
gronden , behoorende tot de niet voor geregelde cultuur
ontgonnen velden , mede worden in aanmerking gebracht.
Naar gelang van de verschillende soorten van bouwland
waren de voor rijst en voor andere eenjarige cultures gebezigde gronden verdeeld als volgt:
Aantal

SOORTEN

VAN

BOUWLAND.

beplant geweest
(voor 1ste gewas)
met padi.
2.

met andere
eenjarige
gewassen.
3.

bouws
alzoo

beplant geweest
(voor 2de gewas)
met padi.

met andere
eenjarige
gewassen.

4.

in het geheel

onbeplant

beplant

gebleven.

geweest.
0.

1887.
Voor geregelde
cultuur ontgonnen
bouwvelden.

Bewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sa wahs
Tegalvelden (geregeld beplante). .

258
468
571
45G

102 523
33 933
59
66G 448

138
22
3
3

789
603
007
081

559610
197 349
4 143
367 607

2 377 180
1 252 413
54 780
1 139 592

9
21
3
34

2 724 753

802 9G3

167 540

1 128 709

4 823 965

G9 220

71 411

70 476

58

17 033

158 978

1G7 5118

1 145 742

4 982 943

69 220

716
384
559
701

2413712
1 IG6 190
51 403
1 100 669

l 148 360
18 080
1 167 04G

4 791 980

13
28
4
36
83

148 749
4 940 729

83 408

1 576
998
47
102

Velden niet in geregelde cultuur
Totalen

2790 1C4

~a)

873 439'

255
481
580
904

1S8S.
Voor geregelde
cultuur ontgonnen
bouwvelden.

Bewaterbare sawahs
Sawahs van den regen afhankelijk
Moeras-sawahs
Tegalvelden (geregeld beplante). .

1 597 036
930 246
48 43:!

ïoi aai
2 677 340
61 930

Velden niet in geregelde cultuur
Totalen

2 739 27G

98 151
33G91
47
695 434
827:!23
G8 133
//) 895 456

125 809
10 875
1 365
902
138 951
138 951

592
191
I
361

390
900
475
643
408

o) Onder de cijfers der kolommen 3 en 5 is begrepen de uitgestrektheid waarover ten behoeve van de gouvernemcaU-suikercultuur beschikt
w e r d , bedragende ia 1887. met inbegrip van wegen en slooten door en om de riettuinen, 1G 117 bouws.
b) Over 1888 bedroeg de in de voorgaande noot bedoelde uitgestrektheid ia het geheel 12 381 bouws.

Voor elk gewest afzonderlijk vindt men de cijfers van
1888 nader gespecificeerd in de bijlagen PP , QQ' en KR ,
waarvan de tweede, de rijstcultuur betreffende, tevens
de (i'ij schatting verkregen) o. gstcijters doet kennen. Van
de 4 940 7ü9 bouws in dat jaar d<>or de inlandsehe i.evolking beplant, waren voor hare eigen cultures bestemd
(als de tweemaal beplante velden ook tweemalen in rekening worden gebracht) 4 928 3i8 bouws en voor de gouverneinents-suikercultuur in gebruik (met inbegrip van
de door wegen en slooten in en om de riettuinen ingenomen
oppervlakte) 12 381 bouws.
De grootste helft der voor eigen cultuur beplante velden
werd weder aan de rijstcultuur dienstbaar gemaakt. Er

werden namelijk inde gouverne mentslanden van Java en
op Madura:
. ,
.. .
i geslaagde velden .
beplant met rijst . j ^SSSt
„
.

2 757 503 bouws of 95.80 pet.
120 724
„
„ 4.20 „

beplant met andere \ geslaagde velden .
eenjarige gewassen ) mislukte
,,
.

2 024 635 bouws of 98.76 pet.
25 486
„
„
l .24 ,,

2 878 227

2 U50 121

Voor welke andere cultures , buiten de rijst, de bevolking van bare boawgron len partij trok , blijkt lager (op
bis. 196).
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In het volgende overzicht vindt men de voornaamste
totalen over 1888 betreffen Ie dfl eigen beplantingen tier
bevolking, en do daarvan verkregen (geschatte) productie
aan [jadi, in vergelijking gebracht met de gelijksoortige
opgaven over de vier voorafgegane jaren. (De opgaven

nopens Madura zijn afzonderlijk vermeld , omdat zij over
1884 en 1885 alleen op de lideelingen Pamakassan en
Sumanap en eerst over 1886 en volgende jaren op de
geheolo residentie betrekking hebben.)

Aantal bouws
door de bevolking voor eigen rekening

beplant:

Geschatte opbrengst
der met padi beplante
velden
(in pikols padi).

Gemiddelde
/>a</i-productie
per Douw (in
pikalj) berekend
over

JAREN.
met padi
als
eerste
gewas.

met eenig
ander
gewas als
eerste
gewas.

met pndi
als
tweede
gewas.

met eenig
ander
g e w a s als
tweede
gewas.

In
't geheel.

Alleen
van den
tweeden
aanplant, b)

de b e plante
velden.

Gemiddeld
bedrag der marktprijzen van rijtl
(per pikol) in de
verschillende
gewesten, o)

de g e - Hoogste Laagste
slaagde
beplan- markt- markttingen. prijzen. prijzen.

. „ „ . (Java (gouv. landen)
*- ('Madura(gedeeltelijk)

2 578 642
73 593

604128
214 760

145 914
175

949 372
165 800

68 410 500
812 300

3 167 600
2 500

25"
HOI

25"
11*»

f 10.50
9,00

iaat;
1Bsa
-

i<J»va (gouv. landen)
f Madura (gedeeltelijk)

2 602 302
57 389

600 094
196 983

133 654
493

884 602
149 728

71 640 600
641 200

2 739 600
7 500

26'»
11»»

27"
11"

10,00
10,00

1,50
3,50

«uur
°-

l J « » ( £ o u v - landen)
(Madura

2 624 383
100 323

642 118
241 005

128 699
1 518

1 026 724
186 070

08 593 300
1 801 700

2 805 400
30 300

24»'
176»

25»''
18"

9.00
8,00

1,10
4,00

i QOT 5 Java (gouv. landen)
,887
- {Madura

2 696 581
99 583

602 994
254 328

166 822
776

962 401
183 341

CU 881 600
1 731 600

3 376 100
15 500

24«°
17*

24"

7,50
10,00

1,00
3.50

....

2 641 309
97 967

624 143
258 932

137 291
1 660

1 031 709
135 325

66 241 400
1 729 300

2 605 400
27 000

23»s
1-tw

24»»

10,00
10,25

1,00
3,50

,BH

188

1888

'

1 Java (gouv. landen)
JMadura

17S3

11»

f

2.00
5,00

a) Eene opgaaf van de hoogste en laagste marktprijzen gedurende de verschillende maanden van 1888, en voor elk gewest afzonderlijk, vindt
men aan het slot van de reeds aangehaalde bijlage P P .
h) Deze opgaaf heeft alleen betrekking tot besproeibare en tot van den regen afhankelijke sawahs, dus niet tot de moeras-sawahs en tegalvelden, welke gronden trouwens slechts in zeldzame gevallen voor de teelt van padi als tweede gewas worden gebezigd (in 1888 bijv. in't geneel
voor slechts 2267 bouws).

Omtrent de eigen cultures der bevolking is voor sommige daarvan in het bijzonder nog het volgende aan te
teekenen.
Rijstcultuur.
Het feit dat op Java, volgens de ten deze jaarlijks verzamelde opgaven betreffende de gouvernementsresidentiën
(zie het vergelijkend overzicht over de jaren 1878 t/m 1888
in bijlage t:S hierachter), de rijstbouw in omvang niet
toeneemt in verhouding tot den aanwas van bet zielental,
en dat over 't algemeen het beschot, gerekend per buuw
aanplant, ver achter staat bij hetgeen zou kunnen verkregen worden wanneer de inlan ische landbouw meer naar
eisen gedreven werd , heeft onlangs bij vernieuwing de
opmerkzaamheid van de Regeering getrokken.
Ofschoon moet erkend worden dat het niet in de eerste
plaats aan het bestuur is te wijten indien voor de behartiging van dit volksbelang nog zooveel te doen overblijft, l )
zoo heeft de Indische Regeering toch gemeend , blijkens
een dezer dagen van haar ontvangen bericht, bij den
directeur van binnenlandsch bestuur de vraag te moeten
aanhangig maken , of het aanljeveling verdient Lij de gewestelijke bestuurders aan ta dringen op stiptere naleving
van de circulaire onder dagteekening van 280etot>er 1875
door zijn toenmaligen ambtsvoorganger uitgevaardigd (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2950), bevattende uitvoerige aanwijzingen nopens hetgeen op den langen weg tot
eem verbeterde wijze van padiplanten zou kunnen leiden.
Slechts door jarenlang aan leiding en leering van den
inlandschen landbouw» de hand te houden , zal men kunnen bereiken dat hij zijne aloude gewoonten met betrekking tot de rijstcultuur naar nieuwe denkbeelden wijzigt.
Hier en daar is het dan ook gelukt, ten gevolge van
vroeger en later gegeven wenken . de aanbevolen verbeteringen te doen ingang vinden , doch niet overal is aan
de zaak de hand gehouden , ook door verandering van
inzichten bij de zich opvolgende ambtenaren, zoodat in
menige streek de bevolking van lieverlede naliet wat
verder nog noodig was om de voorgespiegelde betere
uitkomsten te verkrijgen. Zoodoende kwamen de een tijdlang in zwang geweest zijnde verbeteringen weder te
') Over hetgeen tot verbetering van het irrigatiewezen van bestuurswege wordt gedaan of voorbereid zie men de uitvoerige
mededeelingen op blz. 146 en 147 hiervóór.

verloopen of lieten ze, waar ze in stand bleven, te wenschen over. Zoo heeft wel het korrelsgewijze uitzaaien hier
en daar het uitleggen van aren verdrongen, doch veelal
geschiedt het uitzaaien niet ijl genoeg. Het groote meerendeel der bevolking blijft echter nog altijd aan het uitleggen
van aren de voorkeur geven , en geeft als reden daarvoor
op dat bij zware regens de «aren niet zoo gemakkelijk
wegspoelen als de uitgezaaide rijstkorrels Bemesting vindt
over het algemeen meer toepassing, hetzij dat men zich
bepaalt tot het verbranden of onder den grond werken
van het achterblijvende padistroo, betzij dat men het be«
vloeiingswater door de butfelkralen laat loopen. Dit laatste
wordt gezegd den bodem zeer ten goeie te komen.
Wees in de laatste jaren bet totaal der met rijst beplante
uitgestrektheid, voer alle gouvernementslanden op Java
te zamen genomen , telkens een booger cijfer aan , zij het
dan ock dat de vermeerdering betrekkelijk onbeduidend
was, de in 1888 tot stand gebrachte rijstbeplantingen
besloegen 84 803 bouws (of p. m. 3 pet.) minder dan in
1887 , terwijl daarentegen met andere eenjarige gewassen
dan rijst beplant werden 90 457 bouws (of p. m. 6 pet.)
meer dan in 1887. In 't algemeen was in de laatste jaren
aan de teelt van andere eenjarige gewassen dan rijst
grootere uitbreiding gegeven dan aan het verbouwen van
rijst. Uit het tienjarig overzicht vnor elke dezer twee categorieën van beplantingen. opgenomen in 't vorig verslag
(blz. 191 en 192), kan blijken dat in de gouvernementslanden van Java gedurende het tijdvak 1883/1887 de toeneming der beplantingen gemiddeld per jaar bedroeg ten
opzichte van de rijst ruim 8 pet , doch ten opzichte van
andere eenjarige gewas-en ruim 23.6 pet., in vergelijking
niet de gemiodelde uitkomsten over het tijdvak 1878/1882 ,
welke toeneming in beide gevallen hoofdzakelijk de bewaterbare sawahs betreft, daar alleen voor de beplantingen
op deze soort van velden de bedoelde percentsgewijze
verhouding ruim 0.8 en ruim 22.8 pet. beliep.
De weersgesteldheid was iu 1888 voor het padigewas
over 't geheel genomen minder gunstig, hetgeen als de
hoofdoorzaak is aan te merken , dat in de gouvernementslanden v»i) Java de opgaven (schattingen) nopens de verkregen produt tic een t taal bereikten van 66 241400 pikols
pa li, tegen 69 881 bOO pikols in 1887.
In de meeste gewesten was de oogst belangrijk minder ;
in de residentiëu Krawang, Pasoeroean, Probolinggo,
Madioen en Kediri werd echter tezamen ruim 3V4 millloen
pikols padi meer verkregen dan in t 1887.
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Het snijden der padi Uepfade meoam geweten geregeld kapas en indigo) van 274 574 bouws ' ) , zijnde respec
af. liet onrijp snij len von 1 slechts plaats w.iar het gewas
legerde of MOMK door veldmuizen was aangetast, dat
men bevreesd was voor eene geheele vernietiging.
Bepaalde achaarschheid aan padi deel zich slechts in
enkele districten voor. Voor zooveel de inlander hierin niet
zelf voorzag door het planten van vroeg rijpende twee Ie
gewassen, kwam het bestuur in de overigens tcefa reeds
niet gunstige omstandighe len der bevolking tegemoet door
het doen uitvoeren van verschillende werken en de beta
ling van heerendienstplichtigen arbeid. Voor de residentie
Kadoe, waar gebrek aan zaadpadi bestond, werd door de
Regeering tot aankoop daarvan eene subsidie van f 7325
verleend.
Van de 3 242 674 bouws voor geregelde cultuur ont
gonnen velden bleven in 1888 inde gouvernementslanden
van Java 81926 bouws (of ruim 2.5 pet.) onbeplant. Het
onbeplant blijven van voorgoed in cultuur gebrachte bouw
gronden kwam ditmaal 't meest voor in Bantam , Krawang
en Probolinggo, waar de be loeide verhouding tusschen de
9 a 12 pet. bedroeg In deze drie gewesten tezamen bleven
namelijk 28 365 bouws onbeplant, hetgeen mede grooten
deels zijne oorzaak vond in de ongunstige weersgesteldheid ,
terwijl in eenige gewesten ook gebrek aan ploegvee en in
Bantam nog schaarschheid aan werkkrachten daartoe mede
werkte.
Aanvoer van padi vond in 1888 voornamelijk plaats te
Batavia, Samarang, Soerabaija , Pekalougan , Japara en
Madioen. De in- en doorvoer, hoewel moeilijk onder cijfers
te brengen , waren blijkbaar minder levendig dan in voor
gaande jaren. Te Samarang, Rembang en Proboliuggo
werd weder rijst uit Saigon , Siam en Singapore aangevoerd.
De officieele handelsstatistiek doet zien dat in de laatste
"aren de uitvoer van rijst van Java rechtstreeks naar
miten Nederlandsch-Indiö belangrijk is toegenomen , ter
wijl daarentegen de invoer van buitenlandsche rijst aldaar
is afgenomen. Over de laatstbekende tien jaren verkrijgt
men te dien aanzien ^i volgende cijfers, waarbij echter
op te merken valt dat onder de uitvoeren de rijstproductie
der particuliere landerijen eene belangrijke plaats inneemt.
(Waar in de handelsverslagen padi was opgegeven, is
dit ongepeld product herleid tot rijst, door het gewicht er
van slechts voor de helft in rekening te brengen.)

4

Af.ntal pikols rijst
buiten Nederlandsch-Indië

JAREN.

van
uitgevoerd van
ingevoerd op
Java en Madura. Java en Madura.

1879

.

139 5*4

598 616

1880

.

141 744

2 193 880

1881

.

111 632

2 234 176

74 368

2 195 520

1883

.

84 992

1 7 4 4 416

167 416

1 014416

443 968

477 600

954 336

15 056

.

1 181251

7 252

1888 a)

1 001 127

152 061

1887

a) Volgens de (voorloopige) maandstatistiek; de cijfers over 1879 t/m
1887 zijn ontleend aan het jaarlijksch handelsvcrslag. hoedanig verslag
over 1888 nog niet verschenen is.

Andere eenjarige

gewassen.

Blijkt reeds uit het hooger medegedeelde dat in de
laatste jaren de teelt van auiiere eenjarige gewassen dan
padi eene grootere vlucht heeft gt'iiomen <lan de rij-tcultuur, ook ir. 1888 werd op grooter schaal van liet
verbouwen der eerstbedoelde gewassen werk gemaakt Zoo
werden toen in de gouvvrnenientslanden van Java andere
voedingsgewassen dan padi gi'ooyst van I36772S boaws,
en zoogenaamde nijverheidsgewasseu (tabak, suikerriet,

tievelijk 21 231 en 65 508 meer dan in 1887. (De mislukte
uanplantingen blijven bier buiten beschouwing.) Op Madura,
waar niet de rijst maar de djagong het hoofdgewas uitmaakt,
werden djagong, katjang en andere voedingsgewassen
(buiten de rijst) ingezameld van 386 917 bouws en de
bovengenoemde nijverheiilsgewassen van 5407 bouws (zijnde
respect'c/elijk 22 336 en 856 bouws minder dan in 1887).
In de gouvernementslanden van Java en op Madura te
■amen werden dus in 1888 andere eenjarige gewassen
dan padi ge.ooijst van 2 024 623 bouws (zie de gewestelijke
opgaven iu bijlage RK).
In welke mate de bedoelde producten als eerste gewas,
dan wel (meestal na ailoop vau den rijstoogst) als tweede
gewas geteeld waren, blijkt uit onderstaande opgaaf:
als
1ste gewas

als
2de gewas

geplant geweest op sawahs (zoo bewaterbare als andere)
geplant geweest op tegalveldcn (zoowel
op die in geregelde cultuur als op
de wisselvallig bebouwde tegal velden)

118 592

776860

752 678

376 493

te zamen

871 270

1 153 353

Naar gelang van de verschillende producten waren de
beplantingen verdeeld als volgt:
i djagong . .
voedings- I katjang . .
gewassen I diversen (uit[ genomen rijst)
tabak . .
nijverheids- | suikerriet.
gewassen
kapas . .
[indigo . .

.
.
.
.

geplant als
1ste gewas.
456 643
98 652

geplant als
2de gewas.
432 830
160415

181814

414 288

-a) 737109
51 885
68 308

5 096
8 872
134161

1 007 533
101 905
3 109
25 057
15 749
145 820

te zamen als boven .
871 270
1 153 353
«) Hiervan op Madura, waar veelal djagong, in plaats van rijst,
als eerste gewas wordt geteeld, alleen 255 580 bouws.

Gelegenheid tot aanplanting van tweede gewassen be
staat niet overal. Er zijn toch, naast de velden waarvan
na afloop van den rijstoogst nog in hetzelfde jaar partij
kan worden getrokken voor het winnen van eenig ander
product, ook velden, welke door de drassigheid van den
bodem of dour andere belemmerende omstandigheden niet
vour de teelt van tweede gewassen geschikt zijn, terwijl
men ook sawahs aantreft, waarop, ten gevolge van de
waterverdeeliug , zulks slechts om het andere jaar kan
plaats hebbeu.
Op wisselbouw wordt nog weinig acht gegeven. Men
plant gewoonlijk het product, waaraan plaatselijk de
meeste behoefte bestaat of dat het meeste voordeel afwerpt.
Alleen wordt zorg gedragen dat geen twee, den bodem
sterk uitputtende, gewassen na elkander worden geplant.
In enkele gewesten , o a. Bantam , Krawang en Banjoemas,
worden meerdere sawahs na den eersten oogst voor vischteelt gebezigd. Het meest wordt deze teelt echter in de
Preanger Regentschappen aangetroffen , waar zij aan een
aanzienlijk deel der bevolking govde winsten afwerpt,
terwijl de bodem er door verbetert.
Over 't geheel genomen was de oogst van die voedings
gewassen welke op Java meestal als tweede gewas geteeld
worden , bevredigend te noemen.
In de Preanger Regentschappen en Pasoeroean hebben
de proeven om er het verbouwen vau Hollandsche erwten
en boonen inbeemsch te maken , weder weinig opgeleverd ,
wat grootendeels aan de snelle verbastering vau het zaad
moet toegeschreven worden. In Probolinggo daarentegen
had eene proefaankweeking van groene erwten (waartoe
400 üter wareu uitgezaaid) zeer goed voldaan, zoodat
daarmede op grootere schaal zou worden voortgegaan.
Omtrent de voornaamste zoogenaamde nijverheidsgewasseu
>) Hieronder niet begrepen de nog op hoog gezag met suikerriet
beplante uitgestrektheid, bedragende (met inbegrip van wegen en
slooteu door en om de riettuinen) 12 381 bouws.
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door de bevolking op hiire eigene Louwgronden geteeld ,
hetzij vi or eigen rekening, hetzij ten behoeve van purticuliere ondernemers, is nog het volgende gemeld.
Tabakscultuur. Hoewel de cultuur van do voor Kuropa
bestemde tabak in 1888 over het algemeen niet belangrijk
toenam , werd toch in sommige residentiën op veel grootere
schaal door den inlander tabak verbouwd dan in 1887 ,
zooals blijkt uit onderstaande vergelijking.
Aantal bouws waarvan tabak geoogst werd (dus
zonder de mislukte velden te rekenen).
1887.

1888.

8aTegal
Te
wahs. velden. zamen.

SaTegalTe
wahs. velden. zamen.

GEWESTEN.

Preanger Kegentsch.

998

4 904

5 902

2 002

8 379

10381

Samarang

3 643

2 209

5 852

4 849

1 820

6 669

Rcmbang

7 004

7 693 15 357

18 228

14 296

32 524

Soerabaija

1 908

Fasoeroean

574

Probolinggo

474

Bezoeki
Banjoemas
fiagelen
Eadoe
Madioen
Kediri
Overige gouvernem.
residentièn van Java,
zoomede Madura. . .
Te zamen

15 260

5 492

3 430

3 597

3 124

3 698

500

2 828

3 302

2 978

2 834

5 812

7 334 22 594

18 538

8 536

27 074

9 823

9 199

19 022

1 522

5 44G

7 730

13170

1 895
3 66G

4 341

5 041

1 344

4 401

5 745

4 249

12 589

12013

4 184

16 197

340

959

1 299

535

1 068

1 603

2 596

5 405

8 001

5 197

49 477

4 133

2 342

8 078 13 275

3 488

5 830

uit vrijen wil ondernomen rielbeplantingen voor den oogst
van 1888 tussdien de 38 000 a 39000 Louws, tegen r..-n.
40 0U0 bouws voor den oogst van 1 87, terwijl voor eigen
behoefte of voor de inlindsche markt thans ruim 33000
bouws gronden der bevolking met suikerriet zouden zijn
bezet geweest, tegen circa 22 000 bouws in 1887. Overi
gens wordt nog vrij algeme! n op kleine schaal suikerriet
gekweekt op de woonerven of in de nabijheid daarvan
lusschen andere gewassen. Het riet van de erven diende
meestal alleen tot versnapering en werd in natura als
stokken of schijven te koop aangeboden. Het product der
grootere nanplantingeu werd door middel van buffel- en
handmolens uitgeperst en het sap vervolgens door koking
tot suiker verdikt.
De door de bevolking op eigenlijke velden ondernomen
beplantingen met suikerriet (ongerekend die op hoog gezag)
besloegen in elke der verschillende gouverneinentsresidentiën van Java en op Madura voor den oogst van 1887 en
voor den oogst van 1888 de navolgende uitgestrektheid
in bouws.
Oogstjaar
1887.
4 500

Oogstjaar
1888.
4 627

Tagal

4 141

4 534

Pekalongan

1559

1934

49

6 294

6 255

6 684

Gewesten.
Cheribon

o,

Japara
Rembang

. ■

Soerabaija

33 871

34 518

1933

48 830

21026

69 856

80013

Te zamen als boven

49 477

54 897 104 374 8194C 71844 153 790

49 952

51 885

21 892 101905

Handelingen dor Ötaten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

15 874

6 183

6 525

4 465

5 023

Bezoeki

3 417

3 488

Madioen

1 936

1 971

Kediri
Overige gouvernementsresidentiën van Java ,
zoomede Madura

8 S40

8 554

5 880

4 388

61 690

71 417

47 439

54 245

Te zamen . . .
Naar gelang sawabs of tegalvclden gebezigd
werden, was de verdeeling als volgt:
bewaterbare sawahs
tegalvelden
Te zamen als boven . . :

Suikercultuur. Alleen ten behoeve van de inlandsche
markt schijnt in 1888 op Java en Madura door de bevol
king op grootere schaal dan in 1887 op hare bouwgronden
suikerriet te zijn geteeld. Inzonderheid was dit het geval
in Samarang, wanneer men althans mag afgaan op de
ontvangen opgaven, volgens welke aldaar buiten be
moeienis van het Gouvernement met suikerriet waren be
plant geweest voor den oogst van 1888 6294 hou ws, tegen
slechts 1076 bouws voor den oogst van 1886 (het cijfer op
blz. 194 van 't vorig verslag voor den oogst van 1887
opgegeven, al 49 bouws, is blijkbaar onjuist, daar toen
van de gronden der bevolking alleen niet minder dan 1097
bouws in vrije cultuur waren beplant ten behoeve van de
vier in Samarang werkende suikerfabrieken). Voor al de
gewesten te zamen waar door de bevolking op bare eigene
velden suikerriet geteeld wordt ten behoeve van gevestigde
ondernemingen (de Vorstenlanden en de particuliere lan
derijen uitgezonderd) besloegen de met dat doel door haar

1 521

13 377

Pasoeroean

niet bewaterbare sawahs

De bevolking plant meestal de tabak voor eigen ver
bruik en zet die overigens aan Europeesche ondernemers
van de hand, of verkoopt het product op de inlandsche
markt aan Chineezen, die het voor een goed deel naar
Singapore en China uitvoeren.
Behalve op sa wahs en tegal veld en wordt de tabak nog
aangetroffen op woonerven, drooggevallen rivierbeddingen ,
losse gronden van berghellingen en in afgeschreven monosoeko-koffietuinen.
Ondanks de minder gunstige weersgesteldheid was de
oogst van 1888 bevredigend te noemen.

1 328

Probolinggo

54 897 104 374 81946 71844 153 790

Daarvan /) 1ste
. . gew
■
waren [
■ ■iis
iwas

647
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Samarang

700

2 599

197

■1 in.'.

8 340

1 53i

Tweede Kamer,

20

lste

ewas

1438
15 734

61 690

71 417

60 088

Daarvan waren 1
S
beplant als : ) %fo gewas

Te zamen als boven

1 323
12 928

. . .

G8 308

1 602

3 109

61 690

71 417

a) Dit cijfer kan niet juist zijn; zie het hooger gezegde.

De oogst over 1888 was tamelijk goed; de geldswaarde
per bouw liep zeer uiteen en bedroeg voor onverwerkt riet
van f 40 tot f 250, en voor tot suiker verwerkt riet van
f 60 tot f 300.
Katcencultuur. Ten opzichte van de katoencultuur valt
weinig vooruitgang te bespeuren. In Samarang schijnt er
nog het meest werk van te worden gemaakt. Plantte men
daar voorheen alleen inheemsche kapas, in 1888 begon
men er met bet aankweeken van Amerikaansche soorten.
In het geheel werl in de gouvernementsresidentiën van
Java en op Madura in 1888 katoen geoogst van 30 153
bouws (zijnde 5776 bouws meer dan in 1887). De ge
westen die in deze opgaaf het grootste aandeel hadden
(met respectievelijk 9573, 4656 en 4592 bouws) waren
Samarang , Japara en Madioen.
De groote invoer van goedk. ope Europeesche garens en
lijnwaden , gevoegd bij ile wisselvalligheid van den oogst
van dit gewas, maakte de katoencultuur weinig winst
gevend , zoodat in den regel slechts voor eigen gebruik
werd aangeplant.
Bij voorkeur kweekt men de eenjarige katoen als eerste
en tweede gewas op tegalvelden aan, terwijl de overjarige
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soort op woonerven geplant wordt. Wat niet voor eigen
gebruik diende, werd als ruwe grondstof naar den passar
gebracht en da;ir door Chineezeu opgekocht. De uitvoer
was zeer gering.

Bantam ter markt, waar vele bezitters van klapperboomen
op die wij>.e van hunne klappers meer voordeel trekken
dan door daarvan olie te bereiden. In de eerste helft van
1888 vooral was klapperolie buitengewoon laag in prijs.

Indigocultuur. Ook de indigocultuur was als tak van
inlandschen landbouw van weinig belang en leed onder
den aanvoer van veelkleurige liuropeesche lijnwaden,
waaraan de bevolking meer en meer de voorkeur geeft
boven de in de meeste gewesten van Midden-Java vanouds
in zwang zijnda donkerblauwe kleeding. Volgens de verzamelde opgaven (zie bijlage Rit hierachter) zou in 1888
in de verschillende gouvernementsresidentiën van Java en
op Madura door den inlander voor eigen rekening indigo
geoogst zijn van 24 621 bouws, welke opgaaf geen noemenswaardig verschil oplevert met het over 1887 vermelde
totaal. De oogst viel vrij gunstig uit.
Het product wordt in gesneden bladeren bij mansvrachten
op den passar te koop aangeboden of, na ferinentatie met
kalk, als kleurstof — meest in breivorm — aan blauwverwers, batikkers en particulieren van de hand gedaan.

Bamboecultuur.
Behalve in de wildhoutbosschen wordt de bamboe het
meest geplant op erven , tot omheining van dessa's en
op kleine gedeelten van tegalveldeu. Afzonderlijke tuinen
worden slechts zelden aangetroffen.
De aankweeking van dit hoogst nuttig heestergewas
houdt sinds lang geen gelijken tred meer met het verbruik , zoodat in 1886 de aandacht der verschillende residenten van Java werd gevestigd op de wenschelijkheid
om de cultuur van bamboe, voornamelijk die van goede
soorten, zooveel doenlijk aan te moedigen. Sedert wordt
dan ook meer werk van deze cultuur gemaakt.
2°. Gouvcrncments-culturcs.
Koffiecultuur.

Pepercultuur.
In den laatsten tijd is van bestuurswege omgezien naar
hetgeen zou kunnen worden gedaan om in Bantam, waar
in overvloed daartoe geschikte gronden te vinden zijn ,
de peperteelt eene volkscultuur te doen worden. Dat van
die teelt nog betrekkelijk weinig werk wordt gemaakt,
niettegenstaande vele Bantammers daarmede vertrouwd
zijn (jaarlijks gaan er een tijdlang duizenden in de pepertuinen der Lampongsche Districten werken), schrijft de
resident hieraan toe dat de overbrenging van stekken van
elders en de wijze van uitplantiug veel voorzorgen eisenen ,
vooral wanneer niet eene bijzondere soort stekken gebezigd
wordt, welker verkrijging echter voor den Bantammer
moeilijk en kostbaar is. Met goedvinden van de Indische
Regeering is nu in Januari 1889 door den residei.t besloten
om in het district Menes , en wel op korten afstand van de
afdeelings-hoofdplaats Tjiringin , voor gouvernementsrekening een proeftuin van p. m. 5 bouws te doen aanleggen
en daarin aanstonds de noodige dadapplantjes te doen poten ,
om dan in den westmoesson 1889/90, als wanneer de
dadap reeds genoegzaam schaduw kan opleveren , het terrein met peper te doen beplanten van de uit 'slands
plantentuin te verkrijgen soort of soorten. Bij welslagen
van de proef, waaraan niet getwijfeld wordt, ligt het in
de bedoeling om voor al degenen in Bantam die tuinen
hebben aangelegd waarin de dadapboomen reeds voldoende
schaduw opleveren, kosteloos de gelegenheid open te
stellen zich van deugdelijke stekken te voorzien , en hieraan door het geheele gewest bekendheid te geven om
op ruime schaal aanvragen uit te lokken.
In de Preanger Regentschappen schijnen enkele inlanders zich mede op de teelt van peper te zijn gaan toeleggen. Bijzonderheden daaromtrent zijn echter in de voor
dit verslag ontvangen berichten niet aangetroffen. Alleen
blijkt dat het voornemen bestond om in de afdeeling
Soekapoera Kollot van genoemd gewest de bevolking mede
van bestuurswege aan deugdelijke peperstekken te helpen.
Van andere gewesten op Java vindt men nopens deze
cultuur niets gemeld.
Klappercultuur.
Zooals bekend, bezit de inlander slechts zelden geregeld
aangelegde klappertuinen. De bijplantingen als ongeregeld
plantsoen waren echter vrij aanzienlijk , vooral in de residentiën Bantam en Samarang.
Het product dient in de eerste plaats tot eigen gebruik.
Overigens worden de noten per stuk of in het groot op
den passar verkocht of tot copra en olie verwerkt. In
Bagelen wordt uit het sap van den bloesem suiker bereid.
Door de petroleum, zelfs in het binnenland , hoe langer
hoe meer verdrongen , wordt de klapperolie thans hoofdzakelijk slechts voor de inlandsche keuken en de Ëuropeesche markt bereid. Uitvoer van klapperolie en van bet
gedroogde vruchtvleesch van de klappernoot (copra) naar
Europa had voornamelijk plaats uit Cheribon en Samarang.
Te Batavia kwam in den laatsten tijd veel copra uit

Naar den maatstaf aangegeven in het vorig verslag
(blz. 194) werd in 1888 met de herziening der cultuurplannen voortgegaan. Men kwam daarmede voor alle gewesten gereed , uitgenomen voor Madioen va voor een viertal
districten der Preanger Regentschappen. Op al de herziene
cultuurplannen werd, deels nog in hetzelfde jaar, deels
in den aanvang van 1889, de vereischte goedkeuring
verleend.
Was tot de herziening van de cultuurplannen overgegaan hoofdzakelijk met het doel om bij het bepalen van
de uitgestrektheid gronds, die men voor nieuwe aanplantingen in de eerstvolgende jaren kan rekenen noodig te
hebben, overal denzelfden maatstaf te volgen, in vele
gevallen bleek ook uit anderen hoof Ie wijziging van de
cultuurplannen noodzakelijk , als gevolg hetzij van eene
nauwkeuriger bepaling van de afstanden der dessa's tot
de terreinen waarbij zij werden ingedeeld, hetzij van
zuiverder gegeveus omtrent de productiviteit van den
grond , terwijl bovendien hier en daar, ook in verband
met het heerschen van de bladziekte, verandering noodig
werd geacht van de in de cultuurplannen opgenomen
cijfers , den levensduur aangevende welken de plantsoenen
zullen kunnen bereiken. In die gevallen onderging het
bedrag der voor elke dessa bepaalde miuimum-levering
per man tevens wijziging en moesten soms ook gereserveerde terreinen uit de cultuurplannen vervallen, nieuwe
geschikt bevondene daarin worden opgenomen en de betrokken dessa's op nieuw worden ingedeeld. Het resultaat
is nu volgens de verbeterde cultuurplannen dat, ter voorziening in eene behoorlijke verwisseling van gronden,
voor de gouvernements-koffiecultuur in alle gewesten waar
zij nog bestaat, in 't geheel noodig wordt gerekend eene
oppervlakte van 262 875 bouws, en dat voor dat doel als
reserve zijn aangewezen : 184 763 bouws aan gronden die
nog nimmer met koffie zijn beplant geweest, 28 482
bouws afgeschreven tuinen , en 41 377 bouws van de nog
in onderhoud zijnde tuinen *), te zamen alzoo 254 622
bouws. Hieronder zijn niet begrepen de in 't vorig verslag
(blz. 194) bedoelde 46 611 bouws domeingrond in Pasoeroean , indertijd aan de bevolking afgestaan ter vrijwillige
beplanting met koffie, welker opneming onder de te reserveeren gronden niet raadzaam is geoordeeld. Toch zijn
niet overal terreinen waarop zich monosoeko- (vrijwillige)
beplantingen bevonden buiten de reserve gelaten. Daar
waar er behoefte aan bestond en de bezitters verklaarden ,
na het afsterven van hunne plantsoenen , de gronden aan
den Staat te willen teruggeven, werden zoodanige gronden , mits zij een complex vormden met de overigens voor
reserveering bestemde, in de cultuurplannen opgenomen.
In het belang van een ordelijk drijven van de cultuur,
ook van de vrijwillige , in de zoo belangrijke koffieresidentie Pasoeroean besloot de Indische Regeering in Maart
jl. om de in het cultuurplan voor dat gewest als reserve
>) Zooals lager blijken zal, worden deze berekend thans nog eene
uitgestrektheid te beslaan van 84 229 bonws.
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aangewezen terreinen te doen opmeten en in knort brengen
van wege of ouder toezicht van den kadastralen dieri&t.
Ten aanzien van onderscheidene nu nog bij de verplichte
cultuur ingedeelde streken, zoo bijv. ten aanzien van
Bantam t i Japara (zie het verslag van 1887 blz. 159), ')
zal echter nader moeten worden beslist in hoever het
mogelijk zal zijn de cultuur daar voort te zetten, dan
wel of intrekking door de verkregen resultaten , in verband
met den oeconomischeu toestand der bevolking, wordt g e boden. Hierbij is te denken aan het in den aanvang van
1888 bevolen algemeen onderzoek in de verschillende
koflSeresidentiön van Java (de Vorstonlanden uitgezonderd)
nopens de verhouding tusschen arbeid eu loon bij de op
hoog gezag ingestelde kofliecultuur. Volgens berichten
van Juni jl. was het onderzoek toen in al de koffiegewesten, op drie n a , afgeloopen. Ten vervolge op het in
't vorig verslag (blz. 196/197) medegedeelde nopens de
wijze van uitvoering van dit onderzoek is nog aan te
teekenen dat bij eene circulaire van den directeur van
binnenlandsch bestuur dd. 22 Augustus 1888 nadere voorschriften werden gegeven betreffende de te nemen proeven
om voor elke bewerking die bij de cultuur te pas komt
den gevorderden tijd te bepalen. Hiertoe werd overgegaan
omdat volgens de van sommige resilentiön ree Is verkregen
gegevens de uren arbeid voor hetzelfde soort van werk in
verschillende afdeelingen zeer uiteenliepen, zonder dat
genoegzaam bleek waaraan die groote verschillen waren
toe te schrijven. De circulaire g i n g vergezeld van modellen
hoe de proeven omschreven en de daarbij verkregen g e gevens verzameld zouden moeten worden. Met het re.sumeeren van de definitieve uitkomsten van het onderzoek
is in Indië aanvankelijk verwijld geworden in afwachting
van de benoeming van een opvolger voor den in Maart
jl. overleden hoofdinspecteur voor de kofliecultuur. In September jl. is echter de Indische Regeering u i t g e n o d i g d
de bewerking van de uitkomsten van het onderzoek en
van de daarop te grondeu voorstellen niet langer van die
benoeming afhankelijk te maken , daar de opheffing van
het ambt van hoofdinspecteur was in overweging genomen
(verg. blz. 80 hiervóór).
Tot welke conclusiën de besproken onderzoekingen zullen
leiden , is uit den aard der zaak nog niet te zeggen. De
overwegingen ter zake zullen nu waarschijnlijk kunnen
samengaan met d i e , waartoe aanleiding zal geven het
onder dagteekening van 14 October 1889 uitgebracht
rapport der blijkens het vorig verslag (blz. 197) in het
najaar van 1888 benoemde staatscommissie, welke in opdracht had middelen aan te geven om den achteruitgang
der gouvernements-koffiecultuur (ook die ter Sumatra's
Westkust en in de residentie Menado) te verhoeden. Reeds
aanstonds nadat het rapport io druk verschenen was , ! )
i) Intusschen is voor de plantjarcn 1888/89 en 1889 90 in Bantam
telkens slechts aan 63 van de 223, en in Japara achtereenvolgens
slechts aan 8 en aan 1 van de 78 cultuurdicnstplichtige dessa's eene
geringe bijplanting opgelegd. In Bantam zijn de daarvoor bestemde
terreinen op den Goenoeng Karang gelegen binnen een kring van vier
palen van de bedoelde 53 dessa's (verg. het verslag van 1887 , blz.
169), terwijl er de beplanting uit niet meer dan 15 boomen per
hoofd zal bestaan.
*) Van het rapport, dat in den handel verkrijgbaar is gesteld,
zjjn ook exemplaren aan de leden der Staten-Oeneraal aangeboden.
Voor Java wordt door de staatscommissie het volgende aanbevolen :
„ De inkoopsprijs per pikol worde gebracht op f 20, terwjjl de
verplichte levering gehandhaafd bljjve.
„Tot de opheffing van de gedwongen kofficni//«wr worde in beginsel
besloten , welk beginsel in toepassing worde gebracht vijf jaren
na het afkondigen cener desbetreffende regeling.
„ Gedurende die vjjf jaren worden maatregelen getroffen om de
loslating van de dwangcultuur voor te bereiden, waartoe vooral de
volgende aanbeveling verdienen:
„ der bevolking die zich eigener beweging in het gebergte ver van
dessa's vestigt, met het kennelijk voornemen aldaar koffie te planten , worde in verschillende opzichten vrjjdoin of verlichting van
lasten toegekend;
„ de planter worde aanstonds vrijgelaten in de keuze van het
terrein en in de wijze van grondbewerking en aanplant;
„ van stonde aan diene op den voorgrond te staan, dat gevolg
worde gegeven aan het b(j art. 66 S 6 van het Kegeeringsreglement
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is de Indische R'geering uitgeimodigd over de denkbeelden der commissie en over het af/.onderlijk advies vuil een
harer leden hare zienswijze te doen kennen.
Waar sprake is van m afregelen in het belang van de
kofliecultuur of van do koffleplautendfl bevolking, verdient
herinnerd te worden dat de normale inkoopsprijs voor do
(ook ter Sumatra's Westkust en in Menado) aan den lande
te leveren koffie, van 1874 af bepaald gebleven op f 14
per pikol, van 1889 af (Indisch Staatsblad n°. 2'2) is gebrac'ut op f 15 per pikol. De verhooging van den normalen
inkoopsprijs met f 1 per pikol brnelit ten opzichte van hot
uit de resileuliën Soerakarta en Djokjokartn aan den lande
te leveren product teweeg (/.ie Indisch Stautebla I 1889
n°. 57) d a t , terwijl voor do bevolking aldaar (uitgenomen
die iler Ifangkoa Negoro- en Pakoe Alam-landen , welke
voor hare koffie van de onafhankelijke prinsen dier landen
betaling ontvangt) de betaling voor hare bij 'slands pakhuizen aan te brengen koffie me Ie van f 14 op f 15 per
pikol werd gebracht, de soesoehoenan van Soerakarta,
zoomede de sultan van Djokjokarta, in overeenstemming
met den historischen grondshig waarop in de Vorstenlanden
de door het Gouvernement uitbetaalde koffieprijzen berusten
(verg. liet verslag van 1874, blz. 1 8 5 , noot 4 ) , de voor
eiken pikol hun vanouds toekomende uitkeering (belasting)
van f 11 tot f 11,(56 verhoogd kregen , H I verder het hoofd
van het Mangkoe Neg<>rosehe huis en dat van het Pakoe
Alamsche h u i s , die zelf het product leveren, voor aanbreng en belasting , in plaats van f 2 5 , voortaan f 26,66
per pikol ontvangen.
Gemis aan geschikte gronden op voe?zamen afstand
van de dessa's was weder oorzaak dat in het plantjaar
1887/88 uit de cultuurplannen afgevoerd en dus van de
verplichte cultuur ontheven werden 211 dessa's, terwijl
door insmelting bij andere dessa's bet aantal nog met 3
verminderde. Van bedoelde 214 dessa's waren er alleen in
Bagelen 160 , en verder 10 in de Prennger Regentschappen , 7 in T a g a l , 9 in Samaranjt, 14 in Bezoeki en 21
in Madioen. Daarentegen werden 14 deam'a (1 in J a p a r a ,
2 in Pasoeroean en 11 in Banjoemas) bij de cultuur ingedeeld , zoodat bij het einde van genoemd plantjaar (31
October 1888) in de cultuurplannen nog hieven opgenomen
5319 dessa's met 384 (i:;9 gezinnen, ') tegen 5519 4) dessa's met 401 239 gezinnen op 31 October 1887. Echter
waren nog bij de cult;iur ingedeeld, maar niet meer in
de cultuurplannen opgenomen: op laatstgemelden dntum
2335 en op 31 October 1888 2194 dessa's, welke slechts
belast waren met het on lerhoud van nog- bestaande a a n plantingen. (Uit lioeveel gezinnen deze laatste dessa's
bestonden, vindt men niet opgegeven.) De op hoog gezag
aangelegde nog in onderhoud zijnde koffieplantsoenen zijn
dientengevolge in 1887/88 op nieuw t e r u g g e g a a n , en wel
van 117* tot 113* millinan boomen. In belangrijker mate
namen echter toe de vrijwilli,->j aanplantingen of die welke
onder dien naam , als equivalent voor de verplichte bijplantingen , worden aangelegd , en w e l , naar berekening ,
van 154 tot 167 millioen.
Ken algemeen overeicht van deu omvang der kofliecult u u r in de gouverneinentsr.'sidentiPn van J a v a , voor zooveel zij rechtstreeks aan het Gouvernement ten goede k o m t ,
vindt men in onderstaande tienjarige vergelijking.
bepaalde " (dat worde voorbereid eene regeling steunende op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en personen).
J
) In 1889, voor zooveel daaromtrent reeds bericht is ontvangen,
zjjn andermaal een groot aantal dessa's omdat zij geen kolfiegronden
meer in de nabijheid hadden. van de verplichte cultuur ontheve»
geworden, nameijjk 331 in Cheribon, 217 in Pekalongan, 59 in
Pasoeroean en 20 in de Preanger Regentschappen. Het getal dessa's
waarop bjj de cultuurplannen is gerekend, is daardoor gedaald tot
4G92, en het getal cultuurdienstplichtige gezinnen tot 338 225.

*) In 't vorig verslag (blz. 19C en bhlagc AAA) werden slechts
54G9 dessa's vermeld, doch daa bij behoorden nog te zijn geteld 51
dessa's van het district Tengger (Pasoeroean), van welke dessa's het
getal gezinnen wel was medegerekend onder het opgegeven totaal
van 401 239. Overigens was voor Bantam 1 dessa te veel uitgetrokken.
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Anuta

.1 A M K N

gezinnen

Aantal boimien in de op hoog g e z a g aangelegde geregelde plantsoenen:

aan welke de
verplichting tot
bijl, lunt ing
afgeschreven.
bij de
voftr bt volgende
plantjaar werd
koUiccultuur.
opge'cgd.
i u gedoeld

inn de cultuurdi.iiitplichtigen
ter bijplanting

werkelijk
bijgeplant.

opgelegd

bij te tellen of
af te trekken in
verband met be'.ere
telling of met bijzondere mutatieu.
zooals wegens
aardstortingen,
enz.

1878,79. .

719 970

409 931

itnttN

18 704 605

21854 150

1879,80 . .

725 977

387 975

20 270 232

14588 111

15 889 539

-+-

1880,81 . .

734919

411 467

17 805 431

12 059 739

1881/82. .

721 9*4

391 529

19 071 3G4

13 559 975

Aautal overigens nog
aanwezige boomen
(naar schatting), daarbij het einde van onder ook de vrijwillige
beplantingen of die
het plantjaar
alzoo aanwezig welke ouder dien naam
zijn aangelegd als
(zoowel vruchteuuivalent voor v e r dragende als
plichte bijplantingen.
jonge). *)

*

18I 190 463

103 730 000

133 120

170 942 890

108 394 000

12845 275

— 2 000 014

169 982 720

107 985 000

13 745 064

— 4 399 935

160 25G485

122 850 000
123 647 000
131 570 000

ii

1882/83. .

710 ICO

385 077

15 673 387

13 188 70G

15009810

— 2 970 373

156 622 535

1883/84. .

688 987

394 991

17214910

13 238 895

13 974 997

— 1 982 675

151 399 947

1884 8 5 . .

547 113

359 590

</) 47 790 010

16 032 197

16 829 080

+

194 095

120 627 082

niet opgegeven.

1885/8G. .

474 242

362 987

20 690 143

16 055 795

19 581 193

— 1 099 621

118418511

idem.

188C87 . .

401 239

308 387

17 479 875

15 530 945

16 473 1C8

384 639

203 009

18 430 012

12 973 208

U M 0 118

1887/88. .

ii

e) 117 411804

/ ) 154 766 000

n

,</,. 113044310

g) 167 843 000

a) De opgaven h«treSende de vijf eerstvermel lé plantjaren zijn afgesloten op 31 Maart van de jaren 1879, 1880, 1881, 1882 en 1883. Over
18S3/84 zijn de opgaven afgesloten op :(() .luui I8S4. doch over 1881/8» op 31 Oetober 1K85. Sedert is de datum van 31 October als tijdstip van
afsluiting der kollieleggers behouden, zoodat de opgaven over het laatst vermelde plantjaar 1887/88 den toestand doen kennen op 31 October 1888.
il Hij de invoering in 1885 van nieuwe modelregisters voor de koffiendministrntie (zie Bijblad op bet Indisch Staatsblad n*. 4132) is het
afzonderlijk vernielden van de jonge (nog niet vru-htdrngendc) boomen nagelaten. Dientengevolge is het cijfer der boomen waarvan in de g e regelde tuinen geoogst is geworden alleen lekend over de jaren vóór 1885. In de oogstjaren ÏSVJ t/m 1884 bedroeg dit cijfer achtereenvolgens
116*. I H ' , 118*, 110», 1I5< en 109' millioen boomen.
r) Mij gemis aan andere opgaven zijn in deze kolom voor de eerste zes plantjiren de cijfers overgenomen die in de vroeger bij het Koloniaal
Verslag gevoegde jaaropgaven (zie laatstelijk het vers'ag van 1885 bijlage XX) voorkwamen onder de aanplantiugen van „Bosch-, pagger- en
kanipongkoine " , van welke ,.geoogst" werd.
</) Door eene veranderde regeling in liet tijdstip der jaarlijksehe afschrijvingen (zie Bijblad op het Indisch Staatsblad n". 4132) hebben in het
overgangsjaar 1885 tweemalen afschrijvingen plaats gehad, namelijk op 30 Juni en op 31 October (verg. het verslag van 1880 blz. 158).
e) Hiervan worden 50 253 000 boomen opgeg.ven als eerst in 1880/87 en de twee voorafgegane plantjaren te zijn in den grond gebracht.
f) Hieronder (naar schatting) 22 053 000 boome s op bij de cultuurplannen gereserveerde gronden, waarvan er 10 790 000 gerekend worden
geplant te zijn in I88C/87 en in de twee voorafgegane plantjaren. Van de 132 713 000 boomen voorkomende op andere gronden, worden er
30 3'.'1 HOU getekend tot gemelde drie plantjaren te behooren.
f) Hiervan worden 40 383 000 boom n opgegeven als te behooren tnt de drie jongste plantjaren (1885/80, 1880/87 en 1887/88).
h) Hieronder (naar schutting) ü" 553 000 boomen op bij de cultuurplannen gereserveerde gronden , waarvan er 24 570 000 gerekend worden
geplant te zijn in 1887 88 en in de twee voorafgegane plantjaren. Van de 140 2U0 000 boomen voorkomende op andere gronden, worden er
31 475 000 frerekend tot gemelde drie plantjaren te behooren.

Statistische, opgaven voor elk gewekt afzonderlijk vindt
men over bet laatst behandelde jaar, ten vervolge OJ> do
gelijksoortige vroegere staten, in de bijlagen TT ra UU,
terwijl tban3 ala nieuwe bijlag:; wordt overgelegd (onder
lit. VY) een uitvoerig ovirzicht waarin voor elk lcdlieöi.stiict het Eielental, het getal cultuurdienstplichtigen,
dat der bij de cultuur ingebeelde deesa'* ra liet, cijfer der
beplantingen (ouk dat der vrijwillige of dat dar daaronder
begrepene) ia opgegeven, zoowel wat h*t aantal boomen
als watde aitgestrekthei i in buuwa betreft, een en ander
gedeeltelijk tij schatting.
Bovenstaand tienjarig overzicht dr et zien dat in liet laatste
jaar de afschrijving! n van koffiebonnen in de op boog
gezag aangelegde geregelde plantsoenen weder belangrijk
waren Veel dr.;'g daartoe veder de. lager te bespreken
bladaiekte bij. doch overigfns zijn omtrent de afschrijvingen gera tyxunderbedengemeld, ook niet hoeveel jonge
boomen tich onder de opgegeven i s milliora [«vonden.
Wat de bijplantingen betreft, kan uit bijlage TT blijken
dat in oe meeste gewesten minder werd bijgeplant dan
liet vastgestelde getal boomtn, doch d.it in vijf reaidentiën de opgelegde taak oversclire ien werd, in 1'asoerocan
met n e t minder dan 113 pet , en in dePreangerRegentschappen met bijna 50 j et. Dientengevolge bereikten de
bijplantingen in 1887/88 een totaal van 14 6ti'j 000 boomrn ,
teiwijl zij in totanl bepaald v.ann eerst op \'i'.'.0u. 7N8
(zie vorig verslag bijlage ZZ), doch later o;i 12 973 000
boocen. WiiHr minier werd geplant, geschiedde dit eens»
deeta omdat het bier en daar bi'fcr werd geacht de koffieboomen eerst in den volgenden wc.stmoesson in d.en grond
te brengen, en zich in 1887/88 alleen te bepalen tot het

planten van de schacluwboomen , anderdeels omdat besloten
werd op sommige voor beplanting met Java-koffie bestemde
ontginningen Uberia-koffie te planten, met de voor die
koffiesoort passende grootere plantwijdte.
Het aantal der in 1888/S') bij te planten koffieboomen,
aanvankelijk vastgesteld op 12 144 489, waaronler 251018
Liberia en 2 084 347 te planten op vroegere ontginningen ,
is sedert teruggebracht tot 10 4G1 149, daar verschillende
omstandigheden oorzaak waren dat in 7 gewesten het
aantal moest worden verminderd met 1683 340 boomen,
te weten voor: de Preanger Regentschappen niet 603'60,
Cberibon met 355 440, Samarang met 23 100, Pasoeroean
met 137 630, Bagelen met 287 080, Kadee met 160 240,
Mathoen met 52 840 en Kediri met 63 950 stuks, üe reden-n welke tot deze verminderingen hadden geleid, waren
voor de Preanger Regentschappen het planten door een
aantal dessa's gedurende vorige westmoessons van veel
meer boomen clan van haar verlangd was geworden,
alsmede de toezegging door ettelijke cultuurdienstplichtigen
gedaan om in vrije cultuur veel grootere uitgestrektheden
behoorlijk met koffie te zullen beplanten dan volgens de
> voorstel staten " zou moeten geschieden. In Cberibon,
Madioen m Bamarang werd het bij nader inzien beter
geoordeeld een gedeelte der bestaande plantsoenen te bemesten en in goeden staat te brengen, dan bij te planten
met kans op teleurstelling. Verder moest voor Bagelen
en .Malioen liet aanvankelijk vastgestelde cijfer verminderd
worden in verband met de inmiddels bevolen inkrimping
der cultuur aldaar. In Kediri werden de kweekbedden van
sommige dessa's door zware regens vernield, weshalve
aan deze cultuurdienstplichtigen wegens gebrek aan plant-
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materiaal moest worden vergund om een gedeelte van de
opgelegde bijplanting onuitgevoerd te laten, hl Pssn0WflS.ll
werd in den loop vnn 18S8, tij lens het onderzoek naaiden stand der koffiecultuur, door den aan den toenmaligen
hoofdinspecteur toegevoegden controleur geconstateerd,
dat de afstanden van sommige dessa's tot dfl terreinen ,
waarbij zij waren ingedeeld , aanmerkelijk méér bedroegen
dan in de oude cultuurplannen aangegeven werd. Ben
voorstel tot vrijstelling van die des.sa's van hijplanting
gedurende den westmoesson 1888/89 was daarvan een
onvermijdelijk gevolg. Tevens bleek in dat gewest,, dat
op sommige plaatsen het onderhoud der uitgestrekte jonge
aanplantingcn der laatste drie jaren veel te wenschen
overliet. Blijkbaar had men boven de klachten g e w e r k t ,
en daar herstel van het verwaarloosde nog veel arbeid zou
vorderen, werd ook uit dien hoofde het cijfer der voor
1888/89 opgelegde bijplantingen verminderd.
In 't geheel zouden nu in 1888/89 hebben bij te planten
3494 dessa's met 263 (509 gezinnen. Van deze gezinnen
zouden er echter 40 998 (tegen 25 399 in 1887/88) nog
geen koffie hebben in den grond te brengen , maaralleen
de noodige schaduwboomen. Aau deze werkwijze is dus
eene niet onbelangrijke uitbreiding gegeven , zij het dan
ook dat zij voor verscheidene terreinen slechts bij wijze
van proef werd bevolen. Alleen uit Samarang was tot
nog toe bericht dat de proef niet voldaan ha 1, vermits de
dadap op den zoo goed als onbewerkten grond niet naar
wensch wilde slagen. Vergelijkt men bet straks genoemde
getal van 263 609 gezinnen met het totaal der c u l t u u r dieustplichtigen op 31 October 1888, groot 384 639 g e zinnen, dan blijkt dat 121 0.>0 hunner van nieuwe bijplantingen of ontginningen vrij bleven. Voor 32 207 gezinnen
was die vrijstelling het gevolg hiervan dat zij de bij de
cultuurplannen voor hunne dessa's bepaalde minimumlevering bereikt hadden. Andere redenen van vrijstelling
w a r e n : in Bantam het voorloopig ongebruikt laten van
terreinen, die eenige jaren braak dienen te blijven en
waaromtrent later zal moeten worden beslist of zij weder
voor de koffiecultuur kunnen worden bestemd; in de
Preanger Regentschappen , Samarang en Pasoeroean het
bewerkstelligen van uitgebreide vrijwillige aanplantingen ' ) ; iu Samarang, Soerabaija en Bezoeki het bemesten
der bestaande plautsoeuen ; in Pasoeroean en ook in Bezoeki
bet gemis van dadelijk bruikbaar terrein ; in Proboünggo
drukkende heerendiensteu en . evenals in Cheribon , bijzondere oeconomische omstandigheden.
Bij het aanleggen van nieuwe plantsoenen werd weder,
overeenkomstig de eischen der thans toegepaste eenvoudige cultuurwijze, zooveel mogelijk naar besparing van
arbeid gestreefd: zoo bijv. op boscbgronden door gedeeltelijk behoud van het bosch *), en op hellende terreinen, waar geen zware grondbewerking behoeft te geschieden , door het niet aanleggen van terrassen , terwijl,
waar een spaarzaam omwerken van den gron 1 niet kan
worden vermeden tot vernietiging van onkrui 1 of wegens
de geaardheid vnn den bodem, thans is toegestaan zien
daarbij te bepalen tot de naaste omgeving van den koffieboon) buiten den takkenkring. Plantkuilen waren veelal
niet noodig. Terrassenvorming trachtte men vooral in de
Preanger Regentschappen en in Pasoeroean (district Tengger)
te bevorderen door het dwars op de helling leggen van
onkruid en takken. Van de vergunning om in <!c jonge
koffietuinen veldgewassen te planten, waarvoor geen lan Irente behoeft te worden betaald, werd in sommige gewesten weder op ruime schnal gebruik gemaakt. In de
hooge geaccidenteerde streken van 1'asoeroenn was men
') In de Preanger Regentschappen werden om die reden niet minder
dan 20 307 gezinnen, behoorende tot 194 dessa's, van verplichte
bMplanting in 1888,89 vrijgesteld.
2
) Ten opzichte van de laag gelegen weinig water houdende
gronden in het zuideljjk gedeelte van de al'deeling Malang (Pasoeroean) is echter gedeeltelijk boschbehoud niet gcwcnscht gebleken ,
vermits het plantsoen op die gronden eene gelijkmatige hcschnduwing vordert die slechts door het planten van seliaduwhout kan
worden verkregen. Hieromtrent is nu het noodige in de cultiiiirplannen voor bedoelde streken voorgeschreven.
Op de terreinen in de Preanger Regentschappen waar het zoo
deugdzame rasamal ihout groeit, werd, by ontginning voor beplanting
met koffie, door de ambtenaren van het boschwezen eerst aangewezen welke hoornen mochten worden gekapt.
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evenwel genoodzaakt den lust daartoe te temperen , aangezien h e t , voorul in het district Tengger, bleek dat zelfs
zeer steile terreinen daaraan dienstbaar werden g e m a a k t ,
ten nadeele van de bouwkruin. Overigens kwam men
elders tot de ervaring d a t , ook wat de keuze der tus.schengewassen betreft, niet overal in voldoende mate op eene
ongestoorde ontwikkeling van het jonge koffieplantsoen
gelet werd. Deze omstandigheid gaf aanleiding op enkele
plaateen er op te doen wijzen , dat de ten deze gelaten
vrijheid er niet toe mag leiden om de koffie als bijzaak en
het tu.ssehengewas als li lofdzuak te gaan beschouwen.
De pogingen om door liet beplanten met snel opschieten I boom- of struikgewas van later voor de koffiecultuur
te bestemmen terreinen de grondgesteldheid te verbeteren ,
hebben , blijkens de m s nninige gewesten reeds opgedane
ervaring, slechts weinig aan het doel beantwoord. Om
hiermede in 't vervolg b e t e n uitkomsten te verkrijgen ,
is nu bij Indisch besluit dd. 27 October 1888 n°. 37 , te
rekenen van het plant jaar 1889/90 af, ook deze herlossching ,
evenals die welke sedert eenige jaren van wege het des-

kun lig boecbpereoneel in het gebergte ondernomen is ter
bevordering van klimatologische belangen , aan dezelfde
vakmannen opgedragen. l)e kansen op welslagen (door
betere keuze van terrein als anderszins) zullen nu grooter
zijn dan wanneer dit w e r k , zooals tot dusver, bleef overgelaten aan de zorg der ambtenaren bij het binnenlandsch
bestuur. Gedurende het seizoen 1888/89 zouden dergelijke
vil 1'ioutbeplantingen ten dienste der koffiecultuur niet
anders plaats vin len dan voor zoover zij noodig waren tot
voltooiing der omheining van gereserveerde gron Jen. Daarvoor en voor het onderhoud iler inden westmoesson 1887/88
in het belang der grondverbetering tot stand gebrachte
houtbeplantingen werd dan ook slechts f 3857 beschikbaar
gesteld. De beplanting met kratok , djarak » n goedee van
alang-alang-terreinen in het district Tengger (Pasoeroean),
met bet doel (zie vorig verslag blz. 198) om de bedoelde,
grnssjort te verdrijven en den bodem door groene bemesting te verbeteren voor den aanleg van vrijwillige koffie-

eanplantingen, gaf niet bet gewenaehte resultaat. Het
bleek namelijk dat op bedoelde terreinen, waarvan do
bodem door langdurigen roofbouw is verarmd, de kratok
zich niet welig genoeg kan ontwikkelen om de a l a n g s l s n g te overheerschen en te dooden. De djarak e n goedee
waren alleen voor tusschenbeplanting van nut. No evenwol in het district Tengger de zaden dier gewassen cioor
de bevolking in overvloed kunnen worden verkregen ,
werd het niet noodig geoordeeld om langer fondsen voor
(\cn aankoop daarvan beschikbaar te stellen.
Terwijl de op hoog gezag aangelegde (geregelde) plantsoenen gerekend werden bij het einde vnn het plantjaar
1887/88 (31 October 1888)' eene uitgestrektheid te o m vatten van S i 22!) bouws, wordt als de oppervlakte, i n genomen dcor de vrijwillige koffiecultuur of door die
welke onder dien naam ter vervanging van de verplichte
bijplantingen wordt ge lreven , voor gemellen datum een
totaal van 109 972 bouws vermeld. De twee belangrijkste
koilieresiiientiën Preanger Regentschappen en Pasoeroean
tellen onder eers'gemeld getal van 842%) bouws t e z a m e n
voor 20 451 bouws, en onder de 109 972 bouws tezamen
voor niet minder dnn 78 686 bouws. In de totale met koffie
beplante uitgestrektheid in de gouvernementsresidentië'n
van J a v a , fOOf zooveel de opbrengst daarvan rechtstreeks

aan bet Gouvernement ten goede komt, ad 1'.)4 201 bouws,
deelden dus de. beide genoemde gewesten alleen voor
'.19 137 bouws en al de 15 ander.; gewesten te zamelt voor
95 064 bouws (zie de districtsgewij/e opgaven in bijlage VV).
Het getal bezitters vnn vrijwillige koffieaanplantingen
of van ite daaronder gerangschikt wordendeaanplantingen
z o u , volgens de ontvangen opgaven, in 1888 vermeerderd
zijn van 97 799 tot L2U009. Aan 28850 hunner was geïeserveerd sta.itsdomein afgestaan (onder de bovenbedoelde
opgaaf van 109 972 bouws tellen de op zoodanige gronden
aangelegde vrijwillige aanplantiügen voor 16 186 bouws) ,
en wel in de Preanger Regentschappen alleen aan 2 1 1 3 4
personen, daaronder ook begrepen de houders van de
zoogenaamde merdika-tuinen, welke tuinen met de vrijwillige koffiepwntsoenen op ééu lijn zijn te stellen , omdat
de gebruikers daarop feitelijk uitoefenen een door het
bestuur erkend inlividueel bezitrecht. Over negen andere
gewesten waren de overige 7516 personen verdeeld als
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v o l g t : Pasoeroean 1864 ' ) , Kailoo 1370, Bagelen 1314,
Madioen 1204 , Soerabaija 806 , Samarang 762,Probolinggo

110, Banjoemas 76 en Tagal 10. Oedurende 18H8 werden
ten behoeve van de monosoeko- (vrijwillige!) kofficcultuur
der bevolking, ondpr bepaald omschreven voorwaarden,
weder 9502 bouwt gereserveerde gronden afgestaan, namelijk
in do Preanger Regentschappen 9214, in Pasoeroean
194,
in Madioen 59, in£adoe28'/ f enlnCberiboud1/* bonwj '-').
In de Preanger Regentschappen — zoo luiden de Indiaobe
mededeelingen — begint de bevolking meer en meer in
te tien dat de koffleenltuur , gedreven op de wijze zooals
thans geschiedt en op geaohikte gronden, voor haar eene

voorname bron van inkomsten kan worden. Deeenvoudiger
cultuurwijze waarbij, zoodra het terrein zulks i-lechts
cenigszins toelaat, de aanleg van terrassen achterwege
m a g blijven , alsme Ie de minder zware eischcn , welke
voor het onderhoud worden gesteld, en de vergunning
tot tusschen beplanting (zie hooger) hebben de neiging
der bevolking voor de vrije kofficcultuur Opgewekt en
h a a r , waar gedwongen bijplanting in het verschiet w a s ,
den aanleg van uitgebreide aauplantingen, zonder directe
bemoei "ïis van het b e s t u u r , doen verkiezen boven dien
van gouvernementstuineu met voortdurende inmenging
der ambtenaren.
W a a r vrijwillige c u l t u u r , of die welke onder dien m a m
ter vervanging van de verplichte teelt wordt gedreven ,
niet voorkomt of van weinig beteekenis is , meet de oorzaak
daarvan worden gezocht in de eerste plaats in de geaardheid en ligging der gronden , zoomede in de meerdere
voordeden , welke andere cultures afwerpen. Dat omgekeerd het weinig loonende van andere takken van inlandseben landbouw soms aan de vrijwillige kofficcultuur ten

goede komt, blijkt o. a. in de a/deeling Boekapoera-Kollot
der Preanger Regentschappen, waar een der redenen van
uitbreiding der vrijwillige koffieteelt te zoeken is in de
bezwaren om , wegens te groote afstanden en moeielijke
w e g e n , endere producten, zooals rijst, suiker en r o t t a n ,
met voordeel te gelde te maken.
Het telen van koffie op tegallans heeft, behalve in Tagal
(zie vorig verslag lilz. 196), ook in de Preanger Re<rentBehappen, P e k a l o n g a n , Pasoeroean en Probolinggo belangrijke uitbreiding verkregen.

Bij fic bestuursbemoeientMen met de koffieteelt stond
zoowel in 1887 als in 1888 bijzonder op den voorgrond
(ook omdat langs dien weg wellicht zou kunnen worden
bijgedragen tot bestrijding van de bladziekte) de zorg dat
geen ander dan deugdzaam koffiezaad werd gebezigd.
Aanbevolen werd om het zaad uitsluitend te winnen van
k r a c h t i g e , liefst van de ziekte vrij gebleven boomen,
terwijl ook aan eene zorgvuldige wijze van bereiding en
bewaring de noodige aandacht werd gewijd. Om van
het verkrijgen van goed zaad meer verzekerd te zijn,
werd in den aanvang van 1889 bepaald , dat boven de
f 1 5 , te betalen voor elke 5 pikols voor zaad bestemde
vruchten in de roode schil, in 't vervolg voor eiken
pikol bessen nog f 1 extra zal mogen worden tegoedgedaan , on zulks omdat voor den pluk en de keuze
van bruikbare vruchten zooveel moer tijd gevorderd
wordt. Voor het houden van toezicht op de inzameling zouden de residenten ge Inrende de eerste drie
maanden des j a a r s , zoo noodig, tijdelijk vertrouwd personeel in dienst mogen stellen op eene bezoldiging van bijv.
f 20 'smaands. Tevens werd aanbevolen om het venene
zaad, zoolang het bij Europeescbe of inlandscbe ambtenaren in bewaring i s , behoorlijk te doen behandelen,
door het in dunne la^-en met de noodige omzichtigheid
te doen uitspreiden. Voor opkoop van zaad op Java werd
ten behoeve van de bijplantingen in 1888/89 f 2214 on
van die in 1889/90 f 1715 besteed. Bovendien werd voor
eerstgeineld plantjaar uit Menado 26 en uit, Sumatra'a
Westkust 12 pikol zaad verkregen , en voor 1889/90 respectievelijk 10'/ 4 en 13*/4 pikol. Uit Menado werd voor
1889/90 eene kleinere hoeveelheid ontboden , zoowel omdat

de uit Monade-zaad gekweekte boomen bleken evenzeer aan
') Volgens het vorig verslag (Ma, 19f>) beliep op uit. 1H87 hot
aantal in Pasoeroean '2093. Da reden van liet verschil vindt men
niet opgegeven.
*) In Probolinggo bovendien 1374 bouws, doch aldaar uitsluitend
voor den eigen landbouw der bevolking.
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bladziekte onderhevig te zijn (ook met die uit Padang-zaad
verkregen, w.is zulks het geval), als omdat het daaruit
op .lava verkregen product niet van betore qualiteit was
dan de gewone Java-koffio. Bovendien werd steeds geklaagd

over bei slecht gelukken der Menado-iaden. De bedoelde
10'/ 4 pikol worden verdeeld over de residentitin B a n t a m ,

Cheribon, Tagal, Kalos, Madioen en Këdiri, doch ook

deaa belendingen ontkiemden slecht of kwamen in het
geheel niet op. Het Pa lang-zaad , hij verschillende ondernemers op Bumatra opgekocht, werd bestemd voor T a g a l ,
Pekalongan, Samarang en Bezoeki. De ontkieming van
dit laad liet niets te wenschen over.
Verwisseling van Java-zaad had plaats tusschen verschillende af lodingen van gewesten, dan wel door opkoop
bij particuliere ondernemingen, zooals o. a. in Krawang
van de Panianoekan- en Tjiassemlanden. In de Preanger
Regentschappen werden de afdeeling Soekaboemi en de
eontröle-afdoeling Tjipoetri van zaad uit de afdeeling
Bandong voorzien, terwijl het aan den Boerangraug ingezamelde zaad werd overgebracht naar de districten Rongga
en Radjamandala. In S a m a r a n g , Banjoemas en Kadoe
voorzagen de lage streken zici van zaad uit de hooger

gelegene. In de afdeelingen Banjoemas en Poerwokerto
der residentie Banjoemas werden gocdgeslaagde proeven
genomen met groot Mokka-zaad. De plantjes konden in
den aanvang van 1889 worden overgeplant. In 1890 zal
in één of meer residentiën eene proef worden genomen
met de uitpoting van versch koffie-zaad uit Arabiö, waartoe tijdig eene bestelling van c!e beste soorten is gedaan
aan onzen consul te Aden.
Evenals in vorige jaren werd ook in den loop van 1888
uit 'slands plantentuin te Buitenzorg zaad van Liberiakoffie verstrekt, en w-el tor uitplanting in de Preanger
Regentschappen, B a n t a m , Banjoemas en Bagelen. Voor
Probolinggo, Kediri en Pekalongan werd Liberia-zaad
opgekocht van particuliere ondernemingen.
In verschillende gewesten werd weder gedeeltelijk opslag
gespeend , hetzij op van dakbedekking voorziene bedden ,
hetzij onder het geboomte in het w o u d , dan wel in oude
goed beschaduwde koffietuinen. Dit geschiedde o. a. in
Bantam , de Preanger Regentschappen (voornamelijk in de
afdeeling Tassikmalaija), Cheribon (iu de afdeeling Koeningan), Tagal (in de hoogere Slamat-streek), Samarang
(in de afdeeling Ambarawa), Soerabaija, Pasoeroean en
Madioen (in het district Poeloeng). De in de hoogere
streken van Ambarawa (Samarang) gelegen geheel onbedekte bedden leverden dezelfde uitkomsten op als d i e ,
boven welke eene bedekking van pakisbladeren w7as aangebracht. De bevolking geeft, echter aan de laatsten de
voorkeur, omdat die minder behoeven te worden begoten.
In Pasoeroean werd in streken boven de 2000 voet hoogte
zoo goed als overal plantmateriaal verkregen door het
spenen van opslag (keppellan) op licht overdekte of ook
o» geheel o p e n , doch onder geboomte aangelegde bedden.
In lager gelegen streken werd het zaad op overdekte bedden uitgehgd. Van het maken van schuine daken zag men
daarbij evenwel overal af, omdat het te veel arbeid vordert
zonder evenredig nut.
Bemesting van het koffieplantsoen vond hier en daar
plaats in Cheribon , Samarang , Soerabaija , Probolinggo ,
I5ezoeki en Madioen. Deze bijzondere bewerking werd evenwel niet toegepast dan nadat de bevolking zich daartoe
tegen vrijstelling van nieuwe bijplantingen bereid had verklaard en nadat gebleken was dat zij den mest niet behoefde voor haren eigen landbouw.
Greppels werden alleen aangelegd daar, waar de gesteldheid
van het terrein en de formatie van den bodem bijzondere
voorzorg voor waterafvoer vereischten.
Het toppen werd in den regel alleen daar toegepast
waar de koffieboomen op niet rijken grond , dan wel aan
den wind blootgesteld staan. Het h a d , met uitzondering
van K r a w a n g , Japara en Kadoe, in al de overige koffiegewesten plaats. W a a r de dadap zich niet voldoende ontwikkelde, werd in de meeste gevallen de albizzia rnoluccana, dan wel de daarmede verwante sengon (Middenen Oost-Java) of djoengdjing (West-Java) als schaduwboom geplant. Hel gemakkelijk afknappen der takken van
deze boomsoort maakt haar minder geschikt voor aan
sterken wind blootgestelde terreinen. In sommige gewesten
werden dan ook nog andere boomen voor beschaduwiug
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aangewend, zooals in do Prcanger Regentschappen poespa ,
kihiang, karoembi, en in Soeralaija en Pasoeroean, ook
voor windbreking, anggroeng, sono. bedall en inindi.
Voor beschaduwing verdient echter dadap , waar hij slechts
eenigszins wil slagen , boven al de andere, boomsoorten de
voorkeur. Van de uit Suuiatra-zaden verkregen tjinkaringboomen (zie vorig verslag blz. 197) waren in de afdeeling
AmbarawafSamarang) nog slechts enkele schrale exemplaren
over. Het van Menado gezonden walantahan-zaad kwam
daar niet op. Bijna overal had de dadap in meerdere of
mindere mate van rupsen te lijden , zonder dat dit echter
ernstige gevolgen had. De dadapluis kwam vooral in
Famarang en Pasoeroean voor; in laatstgenoemd g.-we.st
in jonge dadap in die m a t e , dat de aangetaste hoornen
stierven. In Banjoemas weid veel last ondervonden van
a p e n , die op de uitspruitsels der jonge dadap azen.
De telkens in den westmoesson optredende bladziekte
(hemileia vastatrix), die voor het, eerst een merklaar nadeeligen invloed uitoefende op den koffieoogst van 1885,
vertoonde zich ook in den •westmoesson van 1887/88 overal
in niet mindere mate dan vroeger. Zoowel laag als hoog
gelegene plantsoenen werden er door aangetast. De gevolgen zijn voor de U i t e t e n , voornl voor die op zeer g Ie
gronden, niet zoo ernstig als daar waar de koffieboom op
schraler bodem en in eene warme streek staat. Terwijl
toch de boom , waai hij welig kan tieren , door samenwerking van een voor zijne ontwikkeling gesehikten bodem
en een gunstig klimaat gelegenheid heeft zich spoedig
van de geledene schade te herstellen, gaat hij in streken ,
waar hij minder krachtig groeit, na één of meer aanvallen
der ziekte te gronde Volgens de bestuursberichten had
de ervaring tot dusver geleerd dat de storingen die de
ziekte in de ontwikkeling der koftieboomen teweegbrengt.,
spoediger verdwijnen naarmate het plantsoen beter belommerd is. De wetenschappelijke onderzoekingen naar de
middelen tot bestrijding van de ziekte werden intusschen
voortgezet, waartoe de Regeering in Augustus 1888 den
adjunct-directeur van 's lands plantentuin dr. W. BoBOK
in de gelegenheid stelde zich voor ruim drie maanden ter
plaatselijke bestudecring van de kwaal naar Oost- en
Midden-Java te begeven. Van de door dien geleerde, op
grond van zijne eerste onderzoekingen in den cultuurtuin
te Tjike'ameuh (Buitenzorg), in December 18^7 aanbevolen
tweeledige bestrijdingswijze heeft in de daarvoor aangewezen
residentien (zie vorig verslag blz. 198) in 1888 en de
eerste helft van 1889 gedurende een grooter of kleiner
getal maanden alleen het repressieve middel (behandeling
van het derde bladpaar met zwavelzuur) toepassing kunnen
vinden, zonder dat echter gunstige gevolgen zijn te bespeuren geweest. Met de preventieve bestrijdingswijze (bespuiting der bladeren met ijzerchloried), voor welke methode
het begin van den westmoesson de geschikte tijd werd
geacht, konden in 1888 geen geregelde proeven genomen
worden , omdat de werking der toestellen (pulveri-atours),
waarover men voor de proefnemingen re beschikken h a d ,
te wenschen overliet en de daaraan ontstane of ontdekte
gebreken niet spoedig genoeg verholpen konden worden.
Bestond aanvankelijk het plan om alanu de proefnemingen
met het preventieve middel te doen aanvangen in November
1889, sedert dr. RURCK tot andere e n , naar hij meent ,
betere inzichten gekomen is omtrent de, wijze van infectie
der hemileia (zie zijne nadere memorie. gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant van '20 Augustus jl.) is,
ook op zijn 'advies, door het Gouvernement van eene hervatting der proeven met eheinisehe middelen afgezien.
Meent dr. BI:RCK , blijkens genoemde memorie, eene bijzondere (ofschoon thans veel vereenvoudigde) preventieve
en repressieve behandelingswijze nog te moeten aanbevelen
voor kweekplanten en jong plantsoen op particuliere ondernemingen, voor de reedt vruchtdragende aanplantingen op
kotfie-ondernemingen , en ovenzoo vi.or de groots gouvernementscultuur, acht hij het voldoende de aan den heerschenden wind meest blootgestelde randboomen tegen infectie
te vrijwaren, en wel door zoogenaamde paggerplanten,
waarvoor , wat degouvernementstuinen betreft, zijns inziens
in aanmerking zouden verdienen te komen zoodanige planten
(bijv. bixa orellana o!' peper) die tevens voor de bevolking
een bijproduct kunnen afwerpen.
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Do krapokziekte, waarvan het vorig verslag (blz. 199)
melding maakt , kwam nog .steeds veer in een tuin , gelegen op 400') voet hoogte in da residentie Tagal. Ju den
ooitmoeaaon hadden evenwel de boomen zich op merkwaardige wijze van die ziekte hersteld. Bovendien werd in
die residentie nog geklaagd over gangsirs, die de jonge
tuinen teisterden, vooral in het district Gantoengan , waardoor voel moest worden Ingeboet,
Verder vertoonde zich hier en daar weder de bladluis,
voornamelijk in Bantam , de I'reanger Regentschappen en
Samarang (in laatstgenoemd gewest het meest in deafdeelingen Kendul en Salatiga), zonder echter belangrijke schade
aan te richten.
Na den alleronguustigsten oogst van 1887, toen i n ' t geheel slechts eene hoeveelheid van 254 568 pikols aan den
lande geleverd werd, bracht het oogstjaar 1888 564 521
pikols i n ' s lands pakhuizen , eene hoeveelheid d i e , ofschoon
ruim het dubbel uitmakende van de levering van 1887,
toch ongunstig afsteekt bij de oogstcijfers van vorige jaren ,
hetgeen, behalve aan Inkrimping der cultuur in sommige
streken, en aan vroeg ingevallen regens , voornamelijk aan
do gevolgen der bladziekte wordt geweten. Wanneer men
over de laatste dertig jaren de cijfers nagaat der op Java
aan het Gouvernement geleverde hoeveelheden, verdeeld
over tijdperken van vijfjaren (in elk van welke tijdperken
juist een buitengewoon slechte oogst voorkomt), dan blijkt
dat de levering gemiddeld per jaar heeft bedragen:
over 1859 t.m 1863

89:1400 pikols,

„

180* t/m 1868

797 000

„

„

1869 t m 1873

831000

„

„

187* t/m 1878

899 000

„

„

1879 t/m 1883

988 000

„

..

1884 t m 1888

635 000

„

Tot het laatste vijfjarig tijdperk behooren vier jaren
waarin zich de nadeelige gevolgen der bladziekte hebben
doen gevoelen. Met het oog daarop is in de bovenbedoelde
memorie vsn dr. BOBCK becijferd hoeveel de gemiuaelde
jaarUjkrehe productie over 1884 t/m 1888 voor elk gewest
in het bijzon .er is afgenomen in vergelijking met het gemiddelde per jaar over de tien jaren aan 1884 voorafgaande.
Uit die becijfering blijkt dat de productie daalde :
in Bantam . . . .

tot 28 pet.;

in Samarang. . . tot 54 pet.;

„ Japara

,, 29

..

„ Krawaog . . .

29

„

., de

., Djokjokarta. . ., 40
„ Kediri

,, 43

„ Kadue

„

45

„ Bagclcn . . . . „

50

„ Soerakarta . . ,,

„ Cheribon. . . .

,, 50

„ Bezoeki . . . . „

52

.,

58

„

„

Regentsehapp. .,

01

„

,,

.. Pekalonpan. . „

81

,,

„

.. Banjoemas . . „

82

„

„

.. S o e r a b a i j a . . .

82

„

Preang/er

„

„

.. Pasoeroean . . ., 87

„

„

., Tagai

„

.. Madioeu. . . . „ 53 „

„

88

.. Probollagy». . ., 90 ,,

Had uien in 1888 te klagen over de vroeg ingevallen
regens, in 1889 scheen alles mede te werken om eene
groote productie te doen verwachten. De langdurige droogte
in den oostmoesson is allerwegen op Java aan bet kollieplanteoen ten goede gekomen ; de bloei was schier overal
overvloedig en de bladziekte tra::, ten gevolge van den laat
invalleiidon westmoesson , eerst in toen de vruchten reeds
rijpende waren. Toch zal de oogst dien van 1888 waarschijnlijk met nog geen 30 000 pikols overtreffen , daarbij
volgens de laatste schatting (van einde Ootober) geraamd
wordt op 586 000 pikols. Tot uit. September waren ingeleverd 547 036 pikols, tegen 558 650 pikols op hetzelfde
tijdstip van 1888.
De in 1888 op de cultuur gevallen onkosten kunnen voor
elk gewest in het bijzonder blijken uit de hooger aangehaalde bijlage U U , terwijl een algemeen overzicht over de
laatste vijf jaren , tevens vermeldende den algemeenen middenprijs, in elk dier jaren behaald in de hier te lande gehouden veilingen (over de Indische veilingen zie lager), vervat is in het volgende staatje.

I*. 2.1
Koloniaal verslag van 188!).

Hoeveelheid koffie (in pikols) bij de pakhuizen | itijrknrlil. a)
Gouvernemcutsregidenticn.
Soernkarta

ifl

JAREN

Pasoc-

Overige

en

Totaal.

Djokjoroean.

gewesten.

karta.

LNedorl. (Oost-) Indic.J

Gezamenlijke
Gemiddelde Opbrengst van de in Neder
Totaal
der i'ilyetfvrrdt kosten van de pi ijs waarop. Ie laud geveiiae nfouvernem.
aan liet Gouver- pikol koffie aau (.lava-) koffie per pikol.
] hoeveelheid
nement ge- . het Gouvernem pikols). d. i
leverde kolfie, ment te staan
Netto (alleen
na liijtellingvan
gerekend tot kwam, g e r e na ui'trekkiug
overwiehten en
aan de op- kend tot aan de
van
de kosten
na aftrekking
Bruto.
schuring in
oiischuring
in
van af'schevan minder-beih'alscheepde afscheepping, vervoer
vindingen.
pakhni/.rn.
pakhuizen.
en verkoop).

4884.

.

.

.

154 972

360 281

473 544

H 073

4 011 470

1 012 358

1' 16G78 «54

1883.

.

.

.

91 819

807 482

4 78 050

22 292

500 243

500 571

8 057 018

11 M

31,99?

27,69

4886.

.

.

.

135 654

295 03'.<

30G 748

19 035

817 070

817710

13 073 589

10.72

37,12»

32,74*

10 078

254 508

254 534

4333815

47.02»

59.53»

54.571

14 040

504 521

504 970

9 065 348

10.04»

50,86»*

45,71'

4887.

.

.

.

42 819

99 191

402 480

4888.

.

.

.

03 818

277 457

208 900

f

10,47

f 30,08

f

31,28'

a) Ook de aangehaalde en verbeurd verklaarde koffie is onder «Ie omgegeven cijfers begrepen (over 1884 echter niet volledig). In de jaren
1885 t/m 4888 bedroegen de hoeveelheden achtereenvolgens 152. 151 . 258 en 254 pikols. meestal inferieure soort. Het ingekochtt product bestond
in 1888 uit 557 530 pikols 1ste soort en 0731 piki '■-inferieure koffie, waarvan uil de Vorsteulanden 13 880 pikols late aoort en (enkel uit Soerakarta) 760 pikols inferieure koffie ])e als inferieure soort iiii/rkncfilf hoeveelheden hcdioegen in de jaren 1884 f m 1887 achtereenvolgens 7785,
4175, 11322 en 5043 pikols. waarvan uit de Vorstenlanclen (alleen uit Soerakarta) 858. 734. 570 en 075 pikols.

Zooals uit vorige verslagen bekend is en ook hier on daar ; hebben gelegen, is de dikke vruchlenschil zoodanig vergaan
uit de voorafgaande iiiededeelingen is kunnen blijken, j en week geworden, dat deze gemakkelijk met de baud of
wordt in de op hoog gezag aangelegde geregelde plant- : door trappen kan worden verwijderd en het slijm zich zonder
■oenen sedert eenige jaren ook Liberia-koffie gekweekt. I moeite laat afwasschen. Aangaande de productie worden
Nopens den groei dezer kofTiesoort luiden de ontvangen be- j zeer uiteenloopen Ie cijfers opgegeven , waaruit nog weinig
richten gunstig. Meestal bleken de Liberift-planttoenen : is af te leiden , hetzij omdat vela aauplatitingen zich nog
beter bestand te zijn tegen droogte en ziekte dan de ge- j slechts bepalen tot proeft u hitjes onder gunstige omstandiglijktijdig en onder gelijke omstandigheden aangelegde aan
heden, hetwuj omdat na betere beachaduwing de uitkomsten
plantingen van Java-koffie. Zelfs werden hier en daar goede gun>figr worden. Toch kan men , naar het schijnt, te
verwachtingen gekoesterd van de Liberia-teelt in afgabeginnen met hst 5de jaar licht op eene opbrengst van 4
schreven tuinen. Tocli getuigen de uit verschillenle gewesten a 10 pik.ds per bouw rekenen, soms zelfs tot ruim 20
(Tagal, Bamarang, Soerabatja, Hagelen, Madioen en KediriJ , pikols, welke uitkomsten verkregen zijn tot op eene hoogte
ontvangen berichten dat aanplantingen op schrale gronden vnn circa ifSOfl voet boven de zee. Dat men echter de verook bij de Liberia-koffie tot teleurstelling leiden. Uit een wachting niet te hoog mag spannen, volgt hieruit dat op
en ander valt echter al' te leiden d a t , waar de.Iava-koflie j een der i-artieuliere ondernemingen , waar in het tijdvak
niet voldoet, proeven met Liberia-koffie niet behoeven te 18S1/1S8C», al/.oo gedurende vijf west moessons, achtereenworden ter zijde gesteld. Voorts bleek dat die proeven tot volg.jns 44 8 4 4 . 451*25, 147 3 6 4 , 125 801 en 103 3 2 4 , of
op 2500 voet boven zee kunnen worden genomen. Goede te zamen 46ti51X, Liberia-boomeu werden gephmt, in 1886
beschaduwing wordt overal voor Liberia-koffie een bepaald , niet meer dan 3ti en in 1887 nog slechts 120 pikols ltereid
vereischte geacht. Menig kwijnend plantsoen kan zich na : product werden verkregfii. Hoezeer de bevindingen omtrent
het aanbrengen van schaduw krachtig ontwikkelen. Hoezeer | de teelt der Liberia-koffie, over 't geheel genomen, wel
de bladziekte zich ook in de Liberia-plantsoenen vertoonde, j aanleiding geven om haar in d e s t r e k e n , waar Java-koffie
viel toch bijna overal op te merken dat. zt; er veel minder j niet meer met voordeel te cultivceren zal zijn , voor ver
schade aanrichtte dan in aanplantingen van Java-koffie | vanging van deze in aanmerking te brengen , zijn de beDe schildluis werd zeer veel en in groot aantal in de I zwaren betreflende den pluk en de bereiding nog te groot,
Liberia-boomen aangetroffen. Bepaald ongunstige berichten , dan dat daartoe op groote schaal zou mogen worden overwerden daaromtrent echter niet vernomen. Uit Bantam gegaan. De te bewerkstelligen Liberia-aanplantingen zullen
werd gemeld dat de Liberia-boom even gemakkelijk door ■ derhalve ook verder nog geen ander karakter dan dat van
de oeret wordt gedood als andere koffieboomen, terwijl de ' proeven mogen dragen. JBe Joelde bezwaren hebben het
slechte stand van een plantsoen in Cheribon werd toege- ; raadzaam doen achten bij verdere proeven de mogelijkschreven aan de vernieling der wortels door larven. l)e I hoirl in het oog te houden o m , door overdracht van de aanpluk van de Liberia-koffie levert veel meer moeilijkheden j plantingen aan particulieren , de bevolking later daarvan
op dan die van de Java-koffie, omdat 1°. de boom eene te kunnen ontlasten. Het voornemen bestaat derhalve om
hoogte bereikt van 20 voet en meer, waardoor bet gebruik | voor Liberia-aanplantingen voortaan slechts terreinen te
van hooge ladders noodig i s ; 2°. de vruchten het gansche | kiezen in de nabijheid van particuliere ondernemingen gejaar door rijpen, waardoor veel meer gangen naarden tuin ! lngen , of, voor zooveel dit niet mogelijk mocht blijken,
noodig zijn ; 3°. de pluk voorzichtiger geschieden moet j zoodanige, die liefst een 1 0 0 - t a l , maar minstens 50 bouws
Een niet minder groot bezwaar levert de bereiding op. Het groot zijn en dus eene genoegzame uitgestrektheid beslaan
is hekend dat Liberia-koffie niet op de gewone wijze kan om c. q. later zelfstandige ondernemingen te kunnen vorworden bereid, wil het product, aan de eisehen van de ! men. Voor het nemen van bedoelde proeven eigenen zich
markt voldoen. Welke moeilijkheden er aan de toepassing j de residentiön Pekalongan , Samarang en Preanger Regent
van de West-Indische bereiding verbonden zijn voor koffie- i schapren het meest. In de overige gewesten, uitgezonderd
bessen met eene sterke schil als die der Liberia , behoeft | Probolinggo . waar eene reeds aangevangen proef op begeen nader betoog. Bij de bevolking, die zelf* bezwaarlijk j schei iene Behaal zal worden voortgezet, werd van het doen
tot de West-Indische bereiding dor zooveel gemakkelijker i bijplanten van Liocria-koffie in tuii:en afgezien. W a a r de
te behandelen Java-koffie is over te halen . zo ï die berei- bevolking zich daartoe genegen betoonde , werd evenwel
dingswijze voor Liberia-koffie zeer zéker in h*t geheel geen tot gestaan de aankweeking in kampongs voort te zetten,
ingang vinden, gesteld al dat daarvoor overal genoegzaam
Omtrent de in vorige verslagen besproken proef-aanplanwater voorhanden ware. Evenwel is in den bataten tijd tingen van Mnragogype-koffie uit Brazilië wordt gemeld,
eene bereidingswijze aanbevolen, die l>etr voor den inlander dat in Probolinggo het kleine vierjarige plantsoeu veel
zoude passen. Zij bestaat daarin , dat de Liberia-koffie na j vruchten had gedragen , de boomen voor hun leeftijd zeer
den pluk in de roode schil tot verrottens toe in kisten j ontwikkeld en de vruchten grooter dan die van de J a v a wordt te broeien gelegd en wel in de felle zon , welke ; koffie waren. Het daaruit verkregen zaad werd op verschilbroeiing kan worden bevorderd door de massa eenige malen lende hoogten en gronden in het district Tengger op bedden
daags met groote hoeveelheden water te begieten en nu en uitgelegd, hetgeen goede uitkomsten gaf. Ook indeafdeedan om te werken. Na 25 a 30 dagen in dien toestand te | ling Pamalang (Tagal) werden een 30-tal Maragogype-
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boompjes gekweekt uit nldaar gewinnen zaad. De, uit Sam a r u g ontvangen berichten omtrent den toeetend der aanplantingen dezer koffiesoort luiden ongunstig; zij werden
evenzeer als de Java-plantsoeneu doof de, bladziekte geteisterd.
Over de quulit»!it der koffie uit den OOgtt van 1888 viel
over het algemeen niet te klagen. Alleen was het product
in de. P r a n g e r Regentschappen, Samarang, Soerabaija en
Kediri klein van boon ; in laatstgenoemd gewest, voor zoover verkregen van de helling van den Kloet, tevens eeuigszins bleek van kleur. De snuitkever vertoonde zich weder
in een paar inkooppakhuizen in Banjoemas en Bagelen en
in de strandpakhuizen te Tjilatjap. Door omwerken van
het product, dat ook in de pakhuizen elders , zoo noodig ,
geregeld geschiedde, zoomede door goede ventilatie in de
pakhuizeu, werd getracht verdere schade door dat insect
te voorkomen. In de, hoogere streken van Bandjarncgara
(Banjoemas) had de opgeschuurde koffie veel van vochtte lijden.
Ten gebruike door de bevolking bij het verwerken van
het door haar op de gewone wijze gedroogde product werden in Pasoeroean 3 en zoowel in Samarang als in Probolinggo 2 trogmolens van eenvoudige samenstelling opgericht. Die in Samarang kwamen niet spoedig genoeg gereed
voor het gebruik in 1888. In de beide andere gewesten
vielen alleen die in het district Tengger (Pasoeroean) in
den smaak der bevolking. De tegelijkertijd verstrekte wannen zijn in Probolinggo zeer gewild. Handpelmolentjes
werden nog weinig gebruikt.
Ter beoordeeling van de v r a a g , in hoever de verschillende wijzen van droging en bereiding van de koffie invloed
hebben op de marktwaarde van het product werden aan
de factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij toegezonden 6(5 monsters koffie, afkomstig van 22 verschillende
plantsoenen der afdeelingen Baudong en Tjitjalengka (Preanger Regentschappen) en op verschillende plaatsen gedroogd ,
hetzij op den oubedekten grond, hetzij op tampirs, biliks
of matten (bamboe-vlechtwerk), hetzij op tratags (bamboedroogstellages), alsmede 62 monsters, genomen uit 31
verschillende inkooppakhuizen , en deels op West-Indische ,
deels op gewone wijze bereid. Terwijl eene aanvankelijke
beoordeeling in Indië tot het besluit leidde dat eene drog i n g op den onbedekten grond stellig niet de voorkeur
verdient, werd hier te lande verklaard dat van de gezonden
monsters over het algemeen die welke op den onbedekten
grond waren gedroogd te verkiezen waren , zonder dat het
onderscheid van dien aard was om beslist aan de eene of
de andere wijze van droging de voorkeur te geven. W a t de
monsters op West-Indische wijze bereide koffie betreft, deze
bevestigden op nieuw de vroeger reeds opgemerkte onvastheid
van kleur van het door de bevolking op genoemde wijze
bereide product; immers aan geen dier monsters viel hier
te lande de voor eene hoogere marktwaarde gewenschte
blauwe of blauwachtige kleur te bespeuren. Om aan door
de bevolking op West-Indische wijze bereide koffie eene
gewilde vaste kleur te geven, zal men ook daarvoor moeten
vervallen in o p l e g g i n g , waarmede die koffie dan echter
weder gelijk staat met het op de gewone wijze bereid product. Tot het verkrijgen van eene vaste blauwachtige kleur
worden bewerkingen vereischt die men niet met goed gevolg door den inlander in de dessa kan laten verrichten.
In den loop van 1888 en in den aanvang van 1889 behaalden bij de vier veilingen waarin Preanger-koffie werd
aangeboden , de op West-Indische wijze bereide partijen
slechts éénmaal een hoogeren prijs dan het op de gewone
wijze bereide product. In een en ander kon geen aanleiding
worden gevonden om aan eeuige der bovenbedoelde wijzen
van droging en bereiding de voorkeur te schenken en te
trachten die in het bijzonder bij de bevolking ingang te
doen vinden. Veeleer zal het aanbeveling verdienen, zoo
wordt uit Indië gemeld , in dezen vooralsnog een onzijdig
standpunt in te nemen , mits zorgende, d a t , welke wijze
ook worde gevolgd, de toepassing daarvan steeds met de
noodige nauwgezetheid geschiede.
Van de voor particulieren bestaande gelegenheid om zich
met het bereiden van het aan den lande te leveren product
te belasten (zie Indisch Staatsblad 1873 n°. 54) l ) werd in
') Omtrent het denkbeeld cener wijziging ol'intrekking dezer ordonnantie is, kort vóór de indiening van haar algemeen rapport, een
afzonderlijk advies gevraagd van de hooger bedoelde koffiecommissie.
Handelingen dor 8taten-Goneraal. Bijlagen. 1889*1890,

Tweede Karwr.

205

[Nederl. (Oost-) Indië.]
1888 alleen gebruik geinaakl in de residentiön Preanger
Regentschap;,en . Tagttl en Pasoeroean , en wel door 10
Europeanen , 3 Chineezeu en 22 inlanders. In het geheel
werd door hen verwerkt eene hoeveelheid van 9377 pikols
(9210 pikols 1ste soort en 167 pikols 2de soort), waarvan
1023 pikols op een etablissement te Poedjon (Pasoeroean)
op West-Indische wijze werden bereid. Aan den bereider
werd uitbetaald aan premie over 575 pikols f 3 en over
448 pikols f 2 per pikol.
Van deze Poedjon-koffie bracht het Gouvernement eene
hoeveelheid van 800 pikols in Indië ter m a r k t , zooals
blijken kan uit onderstaand overzicht betreffende de vier
in 1888 te Batavia gehouden gouvernementsveilingen.

Dagteekening
der
veiling
in 1888.

Gewesten
Verkochte
waaruit de
hoeveelheid
verkochte
(inpikols).
alles afkomstig
koffie
uit
den oogst
af komstig
was.
van 1888.

14 Sept.

Pasoeroean

19 Oct.

ld.

23 Nov.
20 Dee.

Opbrengst.

In 't geheel.

Gemiddeld
per
pikol.

a) 25 000

f 1 090 330

f 43,61»

b) 25 000

1 255 120

50,Ï0<

ld.

*) 25 000

1 297 250

51,89

ld.

c) 25 000

1 274 670

50,98*

a) Hieronder 800 pikols Poedjon-koffie (West-Indische bereiding) en
24 200 pikols Malang-koffie (gewone bereiding). Gemiddeld per pikol
was de opbrengst voor het eerstbedoelde
product f 40.28 . en voor de
koffie van gewoiu" bereiding I' 43,524.
b) Malang-koffie (gewone bereiding).
e) Hiervan 11000 pikols Malang- en 14 000 pikols Tengger-koffie
(alles gewone bereiding).

Bestond in 1888 de in Indië van gouvernementswege
geveilde Java-koffie uitsluitend uit Pasoeroean-koffie, om
te voldoen aan de wenschen van den handel zijn in de
Bataviasche veilingen van 1889 teveüs eenige partijen
Kadoe- en Preanger-koffie opgenomen (uit elk dier g e westen 10 000 pikols). Deze soorten begonnen in Indië meer
en meer aftrek te vinden voor Amerika , sedert de P a d a n g veilingen zoo belangrijk waren afgenomen.
In het volgende staatje vindt men de gebruikelijke opgaven betreffende de hier te lande gehouden gouvernementsveilingen van Java-koffie.

Dagteekening
der
veiling.

Aan de kooGemiddelde opVerkochte pers in reke brengst per Vu K.G.
ning ge- foor alle soorten dooreenhoeveelheid brachte netto
genomen.
(in pikols). hoeveelheid
(in K.G.). Bruto, a) Netto, b)
1888.

31
7
10
15

Januari
Maart
April
Mei

19 Juni
7 Augustus
11 September
16 October
20 November

29
5
9
14
18
6
10

Januari
Maart
April
Mei
Juni
Augustus
September

43 602
39 459
39 862
39 826
27 865<5
28 1476=
23 404"
28 372"3
27 870»5
c) 298 41 0

1889.
49 641
45311
49 019"
49 631"
46 608»«15
19 85875 920K

2598 543
2356 059
2383 178
2378 596
1668 217
1690 072
1 402 029
1 707 439
1 693 292
17 877 428

f <V41«3

0,36«
0,42«'
0,41"
0,40«
0,39
0,44"
0,49
0,49 3
f 0,42"

f 0,37«
0,32"
0,38"
0,37"
0,36"
0,34»6
0,40«
0,44<»
0,44"
f 0,38"

2 988 101
2 732 072
2 954 912
2 987 036
2 808 170
1 198 493
4 572 516

f' 0,49*
0,527?
0,51"
0,526'
0,50873
Ojöl»
0,53"

f 0,45"7
0,48'
0,46»°
0,48"
0,46313
0,47'
0,49"

«) Veilingspru's, verhoogd met de aan koopers in rekening gebrachte 1 pet. veilingskosten , doch verminderd met 1 ' ; pet. korting
voor contante betaling.
b) Na aftrekking alleen van de kosten van afscheping, vervoeren
verkoop, dus zonder de in Indië op het product gevallen onkosten ,
waarover zie bjjlage UU.
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volgens 0660, 3863 en 18 341, of tezamen 31 873 pikoU,
waarvan afkomstig waren uit de Preanger Regentschappen
17 249, uit Kadoe 5858 en uit iicht andere gewesten de
(/) De in veiling aangeslagen hoeveelheid bestond uit p. ui. 4'J 201
overige 8766 pikols. Wanneer men de in de najaarsveilinbalen, maar daarvan werden p. in. I S t t l balen opgehouden, daar
gen van 1888 en in eenige voorjaarsveilingen van 1889 voor
voor de bewuste veiling een liuiite-prjjs was gesteld van 9h eent
deze koflie verkregen prijzen vergelijkt met de opbrengst vau
per >,'; K.G. boven de door de makelaars opgemaakte taxatie. De
gelijktijdig verkochte » goed ordinaire " soorten , blijkt het
opgehouden hoeveelheid is in de September-veiling verkocht.
lint de opschuring het meest heeft gebaat bij de PreangerHet stelsel orn een deel van den gouvernements koflie- soorten ; voor deze bedraagt namelijk het voordeelig verschil
oogst van sommige liepaaldelijk daarvoor aangewezen ge- f 0,01" tot f O.OS" per y, K.G. De prijsverschillen voor
westen eenige maanden in de strandpakhuizen op Java de overige soorten waren — behoudens een tweetal gunopgeschuurd te doen blijven , zoodat do koffie de gele kleur stige uitzonderingen voor partijen uit Cheribon en Bagelen —
zou kunnen verkrijgen die in den regel hure marktwaarde van geringe beteekenis. Zelfs hebben enkele partijen (te
verhoogt, i s , volgens nader verkregen opgaven , ondanks zamen 4156 pikols) in de September- en de November1888 en in de Junuuri-veiling van 1889 f 0,004S
de bij uitstek geringe, productie van 1887 , toch nog op veiling van
1
een klein gedeelte van het toen geoogste product toegepast a f 0,01* minder opgebracht dan gelijktijdig verkochte
kunnen worden. Uit dien oogst werden namelijk eerst in > goeJ ordinaire " koflie. In het volgende overzicht zijn de
April, Mei en Juni 1888 van Java verscheept achtereen- verkregen uitkomsten meer in bijzonderheden vermeld.
c) Hieronder :14 S92 pikols uit den oogst van 1888: het overige
was afkomstig van vorige oogsten, voor tiet meerendeel die der (aren
1886 en 1887 (verg. bijlage (f<i hieraehter.i.

GEWESTEN

was.

FlanU waar
de koffie tot de
eerste maanden
van den
nieuwen oogst
was opgeschuurd
gebleven.

Preanger Kegentsch.

Batavia.

waaruit
■lp koffie afkomstig

Hoeveelheid
(in pikols).

n)

Datum
der
verscheping
van
Java.

der

per

veiling.

'/» K.G.

Datum

Opbrengst

* 1 770

18 Mei 1888

M dau. 1889

ld.

ld.

* 1 000

25

ld.

ld.

* 1 500

ld.

ld.

ld.

f

0.53»1

Alzoo per '/j
Waarde in
meer
dezelfde veiling
KG
' minder
behaald voor
,.goed ordinair", verkregen dan
voor gelijktijdig
mede per
verkocht
V, KG.
„goed ordinair".
f' ü.40s»

f

+ 0.04<'

*

-

11 Sept. 1888

0,46'=

0.43»

+

0,023"

1 Juni

.,

16 Oct.

„

0,50=<

0,48»

+

0,017<

• 4 000

8

n

n

11 Sept.

..

0,45*2

0.43»

+

0,01'?

ld.

* 945

15

.,

„

14 Mei

1889

0,58"'

0.5Ü60

-f- 0,056<>

M.

Tjilatjap.

* 1 085

29 „

„

0.55 01

ld.

ld.

ld.

2 637

ld.

29

4 082

29
15

,.
.,

„
,,

0,52=*

+

0,02»

!

0,5i»

+

0.036?

16 Oet. 1888

8 1

0.40 -

0.18*°

-t- OOI13

0,40<»

0,43»

-t- 0 , 0 2 "

5 Muart „
°

11

11

0.55»

Cheribon.

2 881

20 April ..

11 Sept.

ld.

Tjilatjap.

57

29 Juni

,,

29 Jan. 1889

0.50

0.49*

-r- 0,00*°

Samarang.

Samarang.

200

4 Mei

,.

11 Sept. 1888

0.14"

0,43»

+

0,00*0

Japara.

ld.

20 Nov.

„

0,50''

0,48»

+

0,01«=

Cheribon.

ld.

b)

172

ld.

458<»

Soerabaija.

Soerahaija.

1 089

Banjoemas.

Tjilatjap.

1 228

Bagelen.
ld.

ld.

217

28 April .,
4 Mei

..

11 Sept.

..

0,44<'

0,43»

-+- 0.00*

8 Juni

..

11

„

0.42"

0,43»

— 0,01«=

0.48'"

0,49*>

— 0.00"

s

0.49*°

+

0.033*

0.19*"

+

0,00»»

4'!

29 „

„

29

.,

„

0.52"

..

29

..

„

0.49^»

ld.

1 465

29

2 000

II April ,,

ld.

ld.

i 148

28

„

ld.

1.1.

2 680

28

..

ld.

M.

30«

4

„

Djokjokarta.

ld.

17 4<"

4

,.

Madioen.

Soerabaija.

20

„

,,

11

691

c)

v

29 J e n . 1889

Samarang.

Kadoe.

„

,,

0.38«=

0.37»

+ 0,0U"7

20 Nov.

,,

0,48'"

0.48»

— 0.00*7

16 Oct.

,.

0.48»=

0,48»"

-+- 0,00«=

i,

11 Sept

,.

..

M

..

7 A u g . 1888

,.

0,44=*

0,43»

+

0,00*»

0,44"?

0,43»

+

0.00»=

0,43=9

0,43»

— 0,00«

31 5I9<»

o) De met een * gemerkte partijen bestonden uit koffie West-Indiselie bereiding.
/i) Hiervan p. m. 29 pikols inferieure koffie , die f 0.44 per ' / , K.G. opbrachten.
c) De overige hoeveelheid van p. m. 354 pikols komt hier niet in aanmerking . omdat zij bestond uit partijen die iil" in beschadigden toestand
waren aangebracht, bf bij ,. gecombineerde kavelingen" verkocht zijn geworden.

Voor eigenlijke legkoffie , namelijk om op Java gedurende
één of meer jaren opgelegd te blijven , worden nog jaarlijks
van den Preanger-oogst 3000) pikols afgezonderd. Vroeger
werd van de opgelegde hoeveelheid ''/IO verscheept na het
eerste jaar, 3jlt na het tweede jaar, V» na het derdejaar
en 7» na het vierde jaar. Nadat zulks reeds in 1886 (zie
het verslag van dat jaar hl?. 161) voorwaardelijk was bepaald , is uu bij Indisch besluit dd. 22 October 1888 n". 7
voorgeschreven dat geen partijen langer dan drie jaren
worden aangehouden, zoodat voortaan voor verscheping
na driejarigen opleg telken jare 12 000 pikols in aanmerking komen.

De gelegenheid voor de bevolking om hare koffie in te
leveren , werd in 1888 vermeerderd door de opening van
een uieuw inkooppakhuis in Pasoeroeau en van nog een in
Madioen , terwijl in Japara een pasangrahan als inkooppakhuis werd aangewezen. In verband met de inkrimping
en verplaatsing d^r cultuur werden echter in Cheribon ,
Pekalongan , Ba::joemas, Bagelen en Kadoe in 't geheel
6 inkooppakhuizen opgeheven. In al de gouvernementsresidentiën te zamen zijn er nu nog 424 (3 minder dan op
uit. 1887), in 't geheel bergruimte aanbiedende voor
1014 000 pikols.
;,,:"--'
Wegens tekort in kas, dat evenwel later werd bijge-
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p a s t , moest in Probolinggo een pakhuismeester wordpn
geschorst, terwijl Ui Bunjoemas een ander moest worden
ontslagen wegens herhaald tekort aan koffie.
Het onderzoek door den ambtenaar voor het ijk wezen in
Nederlbiidsch-lndië ingesteld naar de maten en gewichten
en weegwerktuigeu in de landspakhuizcn op Java en Madura
(zie h<!t verslag van 1886 bil, 206) bleek niet overbodig;
zoo o. a. in de residentie Pasoeroean , waar aan het licht
kwam dat de geringe uitlevering uit het pakhuis te Gerbo ,
district Poerworedjo, waarover de aannemer herhaaldelijk
geklaagd h a d , een gevolg was van onvoldoende zwaarte
der gebezigde landsgewichten.
Ten slotte is nog te vermelden dat van de in een viertal
gewesten (Samarang, Soerabaija, Pasoeroean en Bagelen)
bestaande 56 betrekkingen van mantri bij dekoffiecultuur
er in den loop van 1888 15 werden ingetrokken , namelijk
al de 13 in Bagelen (waar trouwens in den laatsten tijd
niet meer dan 7 mantri's in dienst waren) en 2 in Soerabaija. Van de 41 nog overgebleven koffiemantri's zijn er
28 in Pasoeroean , 8 in Samarang en 5 in Soerabaija.

[Nederl. (Oost-) Jndie.]

werd de derving van gouvernementsriet door uitbreiding
der particuliere beplantingen ten volle of nagenoeg ten
volle goedgemaakt. Zoo waren in Pasoerrean, nevens de
afneming der gouvernementsbeplantingen met 334 bouws ,
de particuliere beplantingen nog bovendien ingekrompen
met 586 bouws , terwijl in Jar.nra, Probolinggo en Bezoeki,
waar de gouvernementsbeplantingen met 3 3 1 , 332 en 148
bouws waren afgenomen , de, particuliere beplantingen niet
in gelijke mate waren uitgebreid, daar de toeneming er
van slechts bedroeg respectievelijk 196, 287 en 72 b o u w s ;
derhalve in genoemde vier gewesten eene vermindering van
beide categorieën van beplantingen van gezamenlijk 1176
bouws, namelijk voor Pasoeroean 9 2 0 , voor Japara 1 3 5 ,
voor Probolinggo 45 en voor Bezoeki 76 bouws. Daarentegen werd in de andere regen gewesten waar de suikercultuur op hoo.jf gezag nog gedreven wordt.de inkrimping
der gouvernementsbeplantingen niet alleen ten volle opgewogen door uitbreiding der particuliere beplantingen,
maar beliep die uitbreiding nog 1132 bouws meer, waarvan
in Madioen 5 0 9 , in Cheribon 2 6 0 , in Pekalongan 103 en
in T a g a l , Samarang, Rembang, Soerabaija, Banjoemas en
Kediri te zamen 2'iO bouws. Bijzondere uitbreiding g a ven aan hun bedrijf de ondernemers van een 7-tal fabriekeu ' ) , die, ondanks de derving van gouvernementsriet, toch
in 't geheel niet minder dan 1142 bouws aanplant meer
te verwerken hadden dan in 1887. Voor 39 andere ondernemingen besloegen de aanplantingen thans i n ' t geheel
871 bouws meer dan voor den oogst van 1887. Van de
overige 43 ondernemingen had er 1 (Djakatra-Oost in
Pasoeroean), welker gouvernementsbeplanting met 36
bouws verminderde en welke in 1887 98 bouws particulier riet te verwerken hnd , thans in 't geheel geen particuliere beplantingen , 19 verschaften zich slechts ten deele ,
namelijk op 221 bouws n a , genoegzaam particulier riet
om de derving van gouvernementsriet goed te m a k e n ,
terwijl er nog 23 ondernemingen w a r e n , wier gouvernementsbeplantingen met 699 bouws en wier particuliere
beplantingen met 1003 bouws teruggingen, 't Belangrijkst
was de inkrimping der particuliere beplantingen bij de
ondernemingen Wonoredjo, Plered en Soekoredjo in Pasoeroean, namelijk met respectievelijk 181, 115 en 100 bouws.
Bij doorslag over alle g e w s t e n werd in 1888 per verwerkten bouw riet eene gemiddelde productie verkregen
van 94 pikols suiker, welke productie, op die van 1887
na (met 97,99 pikols bij de toen gewerkt hebbende 90
fabrieken), de gunstigste algemeene uitkomst was die
tot nog toe verkregen werd. Meer en meer werd er dan
ook naar gestreefd de werkwijze te verbeteren , waartoe
verschillende fabrieken weder vernieuwingen of verbeteringen aan de toestellen ondergingen. Zoo werd in
de fabriek Djatiwangi in Cheribon eene nieuwe installatie aangebracht. In Pekalongan verkregen de fabriek W c nopringgo een nieuwen bouilleur ketel van Fives L i l l e ,
en de fabriek Kalimati twee centrifuges van nieuw model.
De fabriek Bandjardawa in Tagal werd verbouwd en
mede van eene nieuwe installatie voorzien. Op de fabriek
Poegoe in Samarang werd e n defibreur aangebracht, die
echter niet aan de vereischten voldeed. In Japara bekwamen
de fabriek Langsee een nieuwen molen en de fabriek
Taii'ijongmodjo eene nieuwe suiker-drcoginstallatie, zoomede eenige nieuwe centrifuges, terwijl in de fabriek
Klaling aldaar de diffuseurs der diffusiebatterij werden
veranderd , die daarna goed werkten , en in de fabriek
Petjangaüu , mede in Japara , nevens eenige nieuwe centrifuges, een toestel werd aangebracht voor electrische
verlichting. Op de onderneming Padjarakan in Probolinggo
werden, tot b e t e n grond bewerking, 20 Europeesche ploegen in gebruik genomen. De fabriek Olean in Bezoeki
verkreeg een stcomverhitter. de fabriek Kalibagor in
Bnnjoenias eene nieuwe molen-installatie, eene nieuwe
vacuüm- en eene nieuwe centrifuge-installatie (systeem
Max W e l l ) , zoomede een nieuwen stoomketel (systeem
de Nupijer en C° ) en de fabriek Djati (Kediri) een nieuwen
molen. In de residentie Soerabaija werden bij twee ondernemingen nieuwe, ketels aangebracht en schafte één zich
een triple-efl'et aan.

Suikercultuur.
Voor één van de 90 suikerondernemingen, waarmede in
1888 overeenkomsten op den voet der wet van 21 Juli 1870
(Indisch Staatsblad n°. 117) van kracht waren , namelijk
voor Bajoeman in Probolinggo, was de contractueele beplanting in 1887 (voor den oogst van 1888) niet tot stand
gekomen , doordien de ondernemers in gebreke waren gebleven de daarvoor benoodigde rietstekken te leveren. Voor
het plantjaar 1888 en volgende jaren verklaarden zij af te
zien van hun recht op gouvernementsriet en ook niet te
verlangen dat de gronden, die anders voor de contractueele
beplanting bestemd zouden zijn geworden, hun zonder
rietplantsoen werden verstrekt. Daar de Indische Regeering
de ondernemers niettemin gehouden bleef achten de contractueele gronden althans in onbeplanten staat te a a n vaarden (als wanneer slechts 2/3 van den cijns verschuldigd is), geschiedde de aanbieding er van bij deurwaardersexploit, waarop in het laatst van Juli en het begin van
Augustus 1888 de gronden, ofschoon aanvankelijk geweigerd , toch aangenomen werden ter beplanting met eigen
middelen voor den oogst van 1889. Omtrent den door de
eigenaren van Bajoeman over het plantjaar 1887 (oogstjaar 1888) te betalen cijns w a s , bij de afsluiting in Indië
der berichten voor dit gedeelte van het verslag, nog geen
beslissing genomen. Intusschen is e r , ook met het oog op
do geldelijke omstandigheden van het meerendeel rtpr eigenaren van Bajoeman, door de Indische Regeering van
afgezien om hen in rechten aan te spreken voor de terugbetaling zoowel van de in 1887 uit 's lands kas aan de
bevolking uitgekeerde grondhuur (ad f 5488,43) als van
het in dat jaar nan waakloon uitgegeven bedrag (nd
f 1780,80) wegens niet tijdige overneming hunnerzijds van
het voor den oogst van 1887 geplante riet (verg. vorig
verslag blz. 206).
De eigenaren der fabriek Djakalra-Oost in Pasoeroean
verklaarden mede in ' t laatst van 1887 van verdere gouvernementsbeplanting te hunne behoeve en ook van beschikking over de gronden af te zien , doch verklaarden
zich bereid mede te werken tot minnelijke ontbinding van
het contract op zoodanigen voet dat het Gouvernement
verkreeg alles wat het te vorderen zou hebben indien het
contract gehandhaafd bleef. In dien zin kwam , ingevolge
Indisch besluit dd. 26 April 1889 n°. 1 1 , de ontbinding
tot stand bij notarieele akte dd. 10 Mei daaraanvolgende.
Was ten l>ehoeve van Bajoeman reeds voor den oogst
van 1888 van gouvernemoutswege niet meer geplant, dit, was
nog wel het geval geweest ten behoeve van Djakatra-Oost.
De ondernemers, die hunne fabriek sloten, lieten echter
het gouveruenientsriet (eigen beplantingen hadden zij reeds
niet meer) op eene naburige fabriek (SoeKoredjo) verwerken.
in 't geheel beliep de voor den oogst van 1888 op hoog
gezag met suikerriet beplante uitgestrektheid 11 179 bouws ,
ten behoeve van 89 ondernemingen (zijnde VM van de oorspronkelijk overeengekomen uitgestrektheid), terwijl de
eigen beplantingen der bedoelde ondernemingen beliepen
29 053 bouws , derhalve in 't geheel 40 232 bouws , zijnde ,
ondanks de inkrimping der gouvemementsbeplantiiigen
met '/u (of 2792 bouws), slechts 44 bouws minder dan
voor den oogst van 1887. .Niet in alle gewesten echter

') Tjiledoek en Toraan.i i» Cherilion , Tjouial in Tagal, Kalimati
in Pekalongan , Poerwodadi en Kedjosari in Madioen en Menang in
Kediri.
t
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In hoever de productie in <le verschillende gewesten

uiteenliep, kan u.t het volgende overzicht blijken, waarhl tevens de cijfers van 1887 zijn opgenomen , wat Probolinggo betreft met uitzondering van de in de op-

INoderl. (Oost-) Indie.]

gaven over 1888 buiten aanmerking gebleven fabriek Bujoennm, welke voor den OOgfl van 1888 over geen beplantingen te beschikken had (verg. het medegedeelde op
de Voorgaande bladzijde).

Verkregen hoeveelheid pikols suiker (buiten de stroop).

GEWESTEN.

Aantal
ondernemingen
in
contract
met het
Gouvernement.

Te zamen

Gemiddelde productie per bouw.

Gemiddelde productie per bouw.
Totaal

Laagste en
I!ij doorslag
hoognte cijfers over al de
onderproductie. der verschillende
ondernemingen. nemingen.
der

5
1
2
0

H M a 109.43
53.75 , 165.18
65.97 „ 119.44
114.27 „ 126.64
72.61 , 125.54
79.67
86.50 , 140.46
48. *6 „ 111.34
84.76 „ 114.49
70.35 „ 130.61
146.91
101.32 , 117.64
54.79 „ 117.04

89

3 935 828

48.86 a 165.18

■

1888.

Totaal

237 086
298 224
141 176
229 453
498 331
27 408
1 005 596
398 633
442 128
285 916
58 766
67 650
244 961

0
8
3
4
9
1
19
13

Cheribon .
Tagal . .
Pekalongan
Samarang
Japara
Kembang.
SoerabaUa
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki .
Banjocmas
Madiocn .
Kediri. .

1887.

Voor opgaven nopens elke fabriek in het bijzonder wordt
verwezen naar bijluge W W hierachter.
De hoogste gemiddelde productie bereikten weder de
ondernemingen Kalibagor (Banjoemas) en Tjomal (Tagal)
die 148,18 en 136,02 pikols per bouw m a a k t e n , tegen
respectievelijk 146,91 en 165,18 pikols in 1887. De laagste
gemiddelde productie hadden in 1888 de ondernemingen
Poerwoasri (Krdiri) en Sragi (Pekalongan), namelijk 33,54
en 47,84 pikols per bouw, en in 1887 de ondernemingen
Wangoenredjo (Pasoeroean) en Adiwema ( T a g a l ) , met
respectievelijk 48,86 en £3,75 pikols per bouw. In de residentiën Sa marang, Pasoeroean, Probolinggo, Bezoeki, Banjoemas, Madioen en Kediri waren de verkregen uitkomsten
over het algemeen g u n s t i g , hetgeen niet of in veel mindere mate gezegd kon worden ten opzichte van de residentiën Cheribon, T a g a l , Pekalongan, J a p a r a , Rembang
en Soerabaija, waar de aanplanfingen eensdeels van
de minder gunstige weergesteldheid, anderdeels van de
serehziekte te lijden hadden. De meestö schade ten gevolge
van genoemde ziekte ondervonden in 1888 de ondernemiügeu in Cheribon en Tagnl.
Daar de serehziekte in 1888 bleek zich uit te breiden
tot gewesten die tot dusver vrij waren gebleven, achtte
de Indische Regeering het noodig maatregelen in overweging te nemen om — nevens de pogingen die zoowel
harerzijds (zie blz. 125 hiervóór) als van wege de belanghebbenden ingesteld worden om de oorzaken der ziekte te
ieeren kennen en daardoor de middelen t>>t hare bestrijding
te vinden — ook te trachten door het verbieden van het
vervoer van riet en stekken uit besmette naar onbesmette
streken de verbreiding der ziekte zooveel mogelijk tegen
te gaan. Uit de van de residenten gevraagde berichten
bleek in Maart 1889 dat de ziekte zicli reedt naar alle
gewesten van Midden- en Oostelijk J a v a , uitgenomen
R e m b a n g , Kediri, Probolinggo en Bezoeki, een weg had
gebaand. Ten einde genoemde residentiën zoomede WestJava voor besmetting te behoeden en dus beschikbaar te
houden voor de verstrekking van bibiet voer de aanplantingen in de aangetaste streken , werd bij ordonnantie van
6 Maart 1889 (Indisch Staatsblad n \ 61), gewijzigd bij
die van 7 Mei 1889 (Indisch Staatsblad n°. 103), toen ook
in Kediri de ziekte geconstateerd w a s , de invoer zoowel
te land als over zee in — alsmede de doorvoer door — de
residentiën Bantam , Batavia , Preacger Regentschappen ,
Krawang, Rembang, Probolinggo en Bezoeki van suikerriet
en snikerrietstekken . afkomstig van de overige gewesten
van Java en Maduta verboden, terwijl bij t ene tweede

84.19
77.64
98.04
120.57
103.79
79.67

Laagste en
Ui) doorslag
hoogste cllfers over al de
onderprodactto, der verschillende
ondernemingen. nemingen.
der

83.32
100.32
110.60
146.91
105.20
83.86

229 043
313 012
111403
224 023
445 026
21 865
955 750
:t48 848
428 196
288 566
62 831
123 056
223 024

63.00;ï 90.68
51.51 „ 136.02
47.84 „ 87.72
111.05 „115.59
75.19 „ 117.68
55.77
82.91 v 132.60
57.80 , 109.70
87.28 „ 107.62
94.87 „ 134
148.18
103.96 „ 111.12
33.54 „111.28

74.07
80.40
72.15
112.97
94.96
55.77
102.69
90.28
98.16
115.01
148.18
106.81
75.70

98.01

3 774 043

33.54 a 148.18

94.00
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ordonnantie van eerstgemelde dagteekening (Indisch Staatsblad n c . 62) mede verboden werden de uitvoer naar- en
de invoer in de buitenbezittingen van suikerriet en suikerrietstekken van Java en Madura en de daartoe behoorende
eilanden.
Nog vóór de uitvaardiging van deze maatregelen vestigden
belanghebbenden de aandacht van de Indische Regeering
er op dat de rietaanplantingen in de zoogenaamd onbesmette streken van Java — daargelaten of de gezondheid
dier aanplantingen wel geacht kon worden boven allen
twijfel verheven te zijn — spoedig zouden blijken niet
toereikend te zijn om aan de vraag naar gezonde bibiet
vior de overige gewesten te kunnen voldoen, weshalve
zij er op bedacht waren om zich op verschillende plaatsen
in de buitenbezittingen bibiettuinen van de daar voorhanden of van elders in te voeren goede rietsoorten te
verschaffen. De Indische Regeering verklaarde zich bereid
hen in die pogingen te steunen. Te dien einde werden in
April j l . de gewestelijke bestuurders op Sumatra (Atjeh
uitgezonderd) en Borueo, de gouverneur van Celebes en
onderhoorigheden en de resident van Bali en Lombok
uitgenoodigd om de bedoelde ondernemers behulpzaam te
doen zijn o. a. in het verkrijgen van geschikte gronden
en van het vereischte werkvolk, in het zoeken van deugdzame rietsoorten, het aanmoedigen van de aankweeking
daarvan door de bevolking, enz. Tevens zouden van de
beste der plaatselijk bekende rietsoorten monsters naar
Java moeten worden gezonden , waar belanghebbenden zich
voorstelden die bij een der particuliere proefstations te doen
onderzoeken. Verder w e r d , ter voorkoming d a t , ondanks
het verbod, wellicht toch Java-riet mocht ingevoerd worden,
de noodige controle aanbevolen op de herkomst van het
in de buitenbezittingen te bezigen plantmateriaal voor
zoover men zich voor bibiettuinen mocht bedienen van
riet dat van elders was aangevoerd.
Werden de suikerfabrikanten die voor het aanleggen van
nieuwe aanpluntingen riet of stekken van elders noodig hadden, blijkens het vorig verslag (blz. 146) gebaat door hun
gedurende het jaar 1888 het kosteloos vervoer daarvan langs
de lijnen der staatsspoorwegen toe te staan , die maatregel
werd bij Indisch besluit dd. 6 Maart 1889 n°. 21 ook voor
het jaar 1S89 van kracht verklaard. Ten einde de ondernemers
tevens te gerieven in het vervoer van plantmateriaal over
zee, is bij de Stnten-Generaal eene wetsvoordrachtaanhangig,
welke de strekking heeft den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid te schenken om tijdelijk, uitsluitend voor gemeld
doel, zoonocdigsan vreemde schapen de kustvaart top f staan.

[<•
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Bij hun streven om de productie te doen stijgen en den
kostprijs te verlagen, legden vele fabrikanten zich ook
toe op verbetering van hun fabriekaat. Vandaar dat,
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zoonls uit het volgende vijfjarig overzicht kan blijken,
in 1888eene grootere hoeveelheid suiker van hooge nummers
werd verkregen dan in 1887.
Verkregen hoeveelheid pikols suiker (buiten de stroop) gerangschikt
naar de in Indiê gebruikelijke sorteeringen.

Uitgestrektheid der suikerrietvelden (in bouws):
Aantal
OOGSTJAREN.
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20 403

4044C14

H2.75

372 050

3 066 631

379178

24 176

156 925

3 066 475

475 944 <■) 3 795 020

80.88

48 146

496352

2 828 075

602 534

3717607

89.18

20 757

134232

3 173 998

579 451

3 953 738

97.99

52 815

238 996

2 937 283

545 549

3 774 043

94.00

a) J)e oppervlakte, waarvan in elk der opgegeven oogstjaren het opgekochte riet afkomstig was, bedroeg achtereenvolgens (bij schatting) 531 ,
805, 1624, 357 en 219 bouws.
b) Ook zijn niet medegerekend do beplantingen waarvan het riet soms bij geheel vrije ondernemingen is verwerkt en waarvan dus ook de pro
ductie niet begrepen is in het cijfer dér voorlaatste kolom van dit overzicht. Dit geldt voor 01 bouws in 1884. voor 23 bouws in 1885 en voor
81 bouws in 1887. Verder zijn in deze kolom niet begrepen de aanplantingen die voor het winnen van bibiet zijn bestemd, en voor 1885 mede
niet de 236 bouws op hoog gezag beplant ten behoeve van de fabriek Ardjosari (Pasoeroean) als zijnde dit riet te velde verkocht.
e) Ten aanzien van 5 ondernemingen in 1884, van 2 ondernemingen in 1885, van 1 onderneming in 1886 en van 1 onderneming in 1887 zijn
de sorteeringen niet of slechts ten deele opgegeven. De aldus niet gespecificeerde hoeveelheden van respectievelijk 206 292, 71 500, 42 500 en
45 300 pikols zijn wel onder de totalen, maar uit den aard der zaak niet onder de vier voorafgaande kolommen medegeteld.
<0 Van de voor den oogst van 1884 contractueel te beplanten 23 508 bouws bleven 94 bouws (bij twee ondernemingen in Chcribon) onbeplant.
«) Productie van 93 ondernemingen, zijnde van 1 onderneming (Ardjosari in Pasoeroean) het riet te velde verkocht, en dus de productie niet
bekend.
ƒ) Zonder Ardjosari in Pasoeroean, voor welke onderneming, laatstelijk met 236 bouws aanplant, het contract in 1885 ontbonden werd.
ff) Hieronder niet meer begrepen do ondernemingen de Goede Hoop. Gaijam en Dankbaarheid in Pasoeroean, welker contracten in Mei 1887
ontbonden werden. In de opgaven over 1886 telden zij onder de gouvernementsbeplantingen mede voor 403 bouws, onder de vrijwillige beplan
tingen voor 438 bouws en onder de productie voor 52 273 pikols.
k) Ongerekend de 335 bouws, voor den oogst van 1887 bovendien op hoog gezag beplant geweest ten behoeve van de drie in de voorgaande
noot bedoelde ondernemingen, welk riet te velde is verkocht en waarvan dus de productie niet bekend is.
i) Zonder Bajoeman in Probolinggo, zijnde ten behoeve van deze onderneming voor den oogst van 1888 niet op hoog gezag geplant. Ouder
de opgaven over 1887 telde deze onderneming voor 192 bouws (gouvernements-) aanplant en voor eene productie van 17 91U pikols.

Omtrent de kosten waarop de gouvernementsbeplantingen
voor den oogst van 1888 aan 's lands kas zijn te staan
gekomen, vindt men de gebruikelijke opgaven in de reeds
aangehaalde bijlage WW. Te dier zake werd namelijk
uitgegeven, gerekend voor al de 89 ondernemingen die
in 1888 over zoodanige beplantingen te beschikken hadden
(dus zonder de hiervóór reeds besproken fabriek Bajoeman
in Probolinggo), wegens betalingeu aan de bevolking
(grondhuur en plantloon) f 1 869 968, wegens belooningen
aan de dessahoofden f 3 6 1 1 7 , wegens cultuurprocenten
aan de inlandsche ambtenaren f 135 593, en wegens bezol
diging van mantri's (wier aantal in 1888 ingekrompen
werd van 56 tot 42) f 29 040, tezamen f 2 070 718.
Daarentegen had het Gouvernement van de ondernemers
(die van Bajoeman weder niet medegerekend) te ontvangen:
wegens terugbetaling van plantloon f 2 022 661,19en wegens
50 pet. van den cijns over de gouvernementsbeplantingen
f 580 262,88*, te zamen f 2 602 924,07*. De andere helft
van den cijns hebben de ondernemers, in verband met de
wet van 25 December 1886 (Indisch Staatsblad 1887 n\ 34),
eerst na afloop der contracten te voldoen (verg. vorig
verslag blz. 203, noot 1). Vóór het einde van 1888 was
van het in dat jaar vorderbaar bedrag van f 2 602 924,075
door de eigenaren van 88 ondernemingen het door hen
verschuldigde (ad f 2 562 625,10') ten volle afbetaald, ')
') De onder één beheer staande ondernemingen Gempol, Glagamidang, Ardjowinangon en Faroengdjaya in Cheribon betaalden de
eerste drie termijnen van cijns en plantloon eerst op 12 December
1888 tegelijk met den vierden of laatstcn termijn.
Volgens berichten van de tweede helft van October jl. hadden al
de ondernemingen, op vyf n a , de toen verschenen eerste twee ter
mijnen van cijns en plantloon over 1889 voldaan. Achterstallig waren
de eigenaren der vier zooeven genoemde fabrieken in Cheribon en
van Bajoeman in Probolinggo.

Handelingen der Ctaten-Genera&l. Bijlagen. 1889-1890.

terwijl het overige ad f 40 298,97 (verschuldigd door de
onderneming Sindanglaut in Cheribon) in Februari 1889
werd voldaan. De eigenaren dier onderneming betaalden
toen ook af hetgeen zij overigens (over 1886) nog verschul
digd waren, ten bedrage van f 31311,34», met de daarop
van 1 Januari 1887 af verschenen rente ad 6 pet.
Buiten dit laatste bedrag werd op den achterstand over
1887 en vroeger van 8 andere nog met het Gouvernement
in contract staande ondernemingen , na de reeds in 't vorig
verslag (blz. 203) vermelde afbetalingen in den aanvang
van 1888, in datzelfde jaar niet meer gekweten dan
f 25 988,64, en zulks in mindering van het door de eige
naren der in Cheribon gelegen en onder één beheer staande
ondernemingen Gempol, Glagamidang, Ardjowinangon
en Paroengdjaija o. a. nog verschuldigd gebleven plant
loon over 1884. Bedoelde som werd , krachtens eene bij
notarieele akte dd. 21 A.pril 1888 getroffen schikking (zie
vorig verslag blz. 204), aan den lande uitgekeerd uit de
opbrengst van genoemde fabrieken over den oogst van
1888. De achterstand van deze vier ondernemingen bleef
dientengevolge nog bedragen
f 415 130,086
die van Tersana en Tjiledoek, mede in
Cheribon en insgelijks onder één beheer
staande
172 666,87
die van Yossowilangon in Pasoeroean .
28 309,536
en die van de Hoop (of Soemberredjo)
in hetzelfde gewest
59 217,986
Te zamen

f 675 324,475

Tot zekerheid voor de betaling van den achterstand van
Tersana en Tjiledoek ad f 172 666,87 werd bij akte dd. 15
Maart 1889 op de onroerende goederen der eigenaren van
beide ondernemingen ten behoeve van bet Gouvernement
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eene tweede hypotheek gevestigd. ') Voor de invordering 1889) op hoog gezag met suikerriet te worden beplant,
van hetgeen den lande nog toekomt wegens de fabrieken kwamen overal tijdig (in de maanden Maart, April en
Yossowilaugon en de Hoop konden geen nadere maatregelen Mei) beschikbaar. Ook met de bewerking der gronden ,
worden genomen, omdat de in 't vorig verslag geschetste om die doorgaans in Mei of begin Juni eindigde, werd bij
standigheden der schuldenaren nog dezelfde waren gebleven. al de ondernemingen — Bajoeman en Djakatra-Oost
Dit geldt ook met betrekking tot de personen op wie uitgezonderd (zie hooger) — tijdig een aanvang gemaakt.
Ten gevolge van de geleidelijke inkrimping der gouverhet Gouvernement nog vorderingen heeft ter zake van de
4 niet meer met hetzelve in contract staande ondernemingen nements-suikercultuur vielen weder p. m. 2800 bouws vrij.
in Pasoeroean. In mindering op die vorderingen, welke Bij de meeste der op contract met het Gouvernement
blijkens het vorig verslag (blz. 203/204) beliepen f226 809,47 werkende ondernemingen bleef bij voortduring het streven
(in werkelijkheid f 227 005,98), kreeg het Gouvernement waar te nemen om de derving van gouvernementsbeplan
in 1888 slechts f 3770,186 betaald ' ) , en wel in mindering tingen goed te maken door van de vrijkomende dessa's de
van de schuld der fabriek Dankbaarheid, welke dienten vroeger voor de gouvernementscultuur bestemde velden te
gevolge verminderde tot
f 17 907,475 I huren en het ontbrekende aan te vullen met andere gron
den , die de bevolking overal bereid werd bevonden te
en daar de schuld van Ardjosari bedroeg
verhuren. De huurprijzen der gronden (zie blz. 92 hiervóór)
(aan cijns en plantloon over 1884 f 1rsO 045,92
waren over het algemeen gedaald, doordien de ondernemers
en over 1885 f 58 152,41)
138 198,33
ook daarbij naar bezuiniging bleven streven.
die van de Goede Hoop (aan cijns over
Het verkrijgen van rietstekken leverde in 1888 voor de
1886 f 7926,31 en aan plantloon over 1887
f 15790,605)
23716,915 cultuurdienstplichtigen over net algemeen g-een moeilijk
heden op. Bij die ondernemingen, waar de serehziekte zich
en van Gaijam (over 1886 f 18 669,52
vertoond had, werd bibiet gebezigd afkomstig uit andere
aan cijns en f 1113,27* aan plantloon en
over 1887 f 2 3 630,28 aan plantloon) . .
43 413,075 niet door die ziekte bezochte streken. In Cheribon maakten
de ondernemers veel gebruik van plantriet uit Oost- en
bleef dus 's lands vordering ter zake van
Midden-Java en van Borneo. Niet overal echter waar het
deze vier fabrieken nog bedragen . . .
f 223235,798 ingevoerd werd, voldeed het Borneo-riet aan de verwach
ting, daar het dikwijls in een staat aankwam, die het
Met betrekking tot den gang van zaken bij deze cul minder geschikt maakte om voor bibiet te worden ge
tuur gedurende 1888 i3 verder nog het volgende gemeld. bezigd.
Uitgenomen bij een tweetal fabrieken in Soerabaija en
Aan bemesting der gronden werd door de ondernemers
bij de fabriek Soekodono in Probolinggo, welker contracover
het algemeen veel gedaan. Daarvoor gebruikten zij
tueele beplantingen eerst op 3 , 7 en 27 Juni werden
overgegeven, hal in 1888 de overgave van het door tusschen- zoowel dierlijken als plantaardigen mest, zooals boengkil,
komst van het bestuur geplante riet aan de ondernem rs djarak, katjang, enz. Bij de ondernemingen in Samarang
werden proeven genomen met Sayer's en anderen kunstmest
overal vóór of op 1 Juni plaats.
van de nieuwste soorten.
Rietdiefstallen kwamen ook in 1888 hier en daar voor,
uitzondering van de residentie Probolinggo, waar
doch waren meestal van weinig beteekenis en bepaalden de Met
oude cultuurwijze (broedjoelan) overheerschend bleef,
zich in den regel tot enkele rietstokken voor plaatselijke werden
gronden overal bewerkt naar het Reynosoconsumtie. Betrekkelijk groot was het aantal kleine dief systeem. de
Het onderhoud en de bewerking der velden gaven
stallen van suikerriet in de afdeeliug Koedoes (Japara), geen reden
tot klachten van aanbelang.
waar door inlanders veel riet in kleine tijdelijke molens
werd vermalen. Ook ristbranden hadden hier en daar plaats,
Kinacultuur.
doch waren, evenals de rietdiefstallen, weinig beduidend.
Was onvoorzichtigheid in den regel de oorzaak dier branden ,
Volgens de over 1888 ontvangen opgaven, verzameld
somwijlen moesten zij worden toegeschreven aan wraak
in
bijlage XX hierachter, bestonden de gouvernementsten gevolge van oneenigheden onder de betrokken planters,
de leden van het dessabestuur en de bij de onderneming kinaplantsoenen in de Preanger Regentschappen (die gere
kend worden bij de acht etablissementen te zamen eene
in dienst zijnde personen.
uitgestrektheid te beslaan van p. m. 950 bouws) bij het
Bij het snijden en het vervoeren van het riet, waarvoor einde
des jaars uit 901 500 ledgeriana-boomen , 682 000
meestal gebruik werd gemaakt van de diensten der omwo succirubra's
ook caloptera's) en 90 500 boomen
nende bevolking, werden geen moeilijkheden ondervonden. van andere (daaronder
te zamen 1 674 000 boomen, voor
Het vervoer geschiedde op de meeste ondernemingen met welke getallensoorten,
onder uit. 1887, naar de toen bekende ge
karren en op enkele per Decauville-spoor of per stoomtram. gevens (die echter
worden ten deele op eene te hooge
In Madioen moest aan de vervoerders vaak een voorschot schatting te hebbengezegd
werd opgegeven respectievelijk
van f 100 per man worden uitbetaald voor de aanschaffing 867 U00, 591 000 enberust),
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500,
of te zamen 1 665 500 boo
van trekvee.
men. Wel verminderden de plantsoenen weder door voort
Werklieden voor den veld- en den fabrieksarbeid konden gezette regelmatige uitdunningen, doch aanzienlijker waren
gemakkelijk worden verkregen. Waar het dorpsbestuur de nieuwe aan- en bijplantingen van ledgeriana's en suc
bij het sluiten der werkovereenkomsten te pas kwam, cirubra's , hetzij op gerooide terreinen , hetzij door volplan
was het alleen ter beoordeeling van de juistheid der opgaven ting van oude ijle officinalis- en josephiana-plantsoenen,
van de werknemers omtrent hun persoon en herkomst.
die men meende niet voor rooiing in aanmerking te moeten
De loonen voor den veldarbeid liepen voor dagwerk van brengen. Ook werden de kostbare (ledgeriana-) plantsoenen
f 0,15 tot f 0,60 en voor taak werk van f 0,40 tot f 0,80 te Tirtasari (in het Malawar-gebergte) met 10 bouws uit
per man daags. Gedurende den maal-tijd hadden bij 80 gebreid. Veilig mag dan ook worden aangenomen dat de
ondernemingen (van de 9 andere ontbreken de opgaven) vermeerdering van ledgeriana- en succirubra-boomen ge
27 310 daglooners gewerkt, en van hen bleef bijna het durende 1888 grooter is geweest dan de tabellen aantoonen.
V4 gedeelte ook bij het afwerken van het product in dienst. Wat den voorraad planten in de kweekerijen betreft, deze
De velden, bestemd om in 1888 (voor den oogst van werd bij het einde van 1888 aan beide soorten geschat op
respectievelijk 1 780 000 en 250 000 stuks , tegen 1 595 500
■) Vermits door een samenloop van omstandigheden aan de eige
naren van Tersana en Tjiledock indertijd geen uitstel voor de be en 680 000 op uit. 1887. Inzonderheid wat betreft de in
taling van hun achterstand is verleend , moeten z(j ook aansprakelijk deze cijfers begrepen kleine planten die zich nog op zaadworden geacht voor de, ingevolge contract, bjj wanbetaling te en speenbedden bevinden , kunnen de ramingen niet anders
verbeuren boeten. Een voorstel om hen ter zake van de beloopen dan zeer globaal zijn. De in 't laatst van 1886 aangelegde
boeten, op gronden van billijkheid, kwijtschelding te verleenen, is zaadbedden en de omstreeks een jaar daarna tot stand ge
in behandeling. In de bovenstaande opgaven is van de boeten geen
brachte speenbedden geven nog steeds gelegenheid het
sprake.
aantal kweekbedden uit te breiden of te vernieuwen en
J
) Op deze afbetaling doelde de mededeeling in 't vorig verslag daaruit naar behoefte planten voor den vollen grond te
(blz. 204). Thans blijkt echter dat, behalve het daargenocmde be verkrijgen. Het kweeken van enten werd het geheele jaar
drag van f 3436,64» (waarmede de achterstallige cijns werd aange
zuiverd) , tevens betaald werd f 333,54 in mindering van het over 1888 voortgezet. Onder het totaal van 1 595500 ledgerianaplanten op uit. 1887 en dat van 1 780 000 op uit. 1888
1887 nog verschuldigde aan plantloon , ad f 18 241,01'.
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telde men respectievelijk 45 500 en 23 000 geslaagde enten
(alle in de kweekerijen te Tirtasari). Overigens bevonden
zich op laatstgenoemden datum in de kweekerijen nog
omstreeks 20 000 ledgeriana-enten in verschillende tijdperken van ontwikkeling, wier welslagen evenwel nog
min of meer twijfelachtig was.
Het jaar 1888 kenmerkte zich door een strengen en
langdurigen regenmoesson, die tot het laatst van Mei
aanhield, en door eene daarop gevolgde weinig strenge,
doch tot omstreeks half December geheerscht hebbende
droogte. Kon ook al in den aanvang van het jaar ongestoord met het overbrengen van planten in den vollen
grond worden voortgegaan en de aanleg van speen- en
kweekbedden, gewonnen uit planten van het in 't laatst
van 1886 te kiemen gelegd zaad , onverpoosd worden voortgezet, voor de ontwikkeling van do oudere kweekerijen
en van meerjarige plantsoenen, en voor den oogst eu de
inzameling van het prodj-^t, waren, na het zoo vochtige
jaar 1887, de langdurige regens in het voorjaar van 1888
bepaald nadeelig. De in het laatst van Mei ingevallen
oostmoesson bracht al spoedig eene gunstige verandering
teweeg, doch de langdurige droogte, die gedurende een
gedeelte van November nog vergezeld giug van hevige
oostenwinden, was ten slotte niet gunstig voor de kweekerijen en plantsoenen, voornamelijk niet voor het jonge
plantsoen. Dientengevolge ondervonden de werkzaamheden ,
verbonden aan het kweeken van planten en het in den
grond brengen van jonge boomen, in de laatste maanden
van het jaar eene belangrijke vertraging.
Entrijs verschafte men zich weder van de chinine-rijkste
ledgeriana-afstammelingen. In den aanvang van 1888 werden te Tirtasari een plantsoen van succirubra-plauten en
een van hybriden van ledgeriana-succirubra tot stand
gebracht, welke plantsoenen werden bestemd ter verenting
met ledgeriana. Eene kleine proef om de succirubra's
kort na het uitplanten te verenten, mislukte geheel, omdat
de sapbeweging nog niet krachtig genoeg bleek om de
verbinding tusschen stam en ent tot stand te brengen.
Eene tweede proef, genomen in het laatst van den regentijd
(in Mei), gaf geen betere uitkomsten, en zulks als een
gevolg van de plotseling ingevallen droogte. Eerst bij het
invallen der regens werd het verenten der plantsoenen
met goeden uitslag bekroond.
Met het kweeken van ledgeriana- ensuccirubra-zaadplanten
werd in 1888 krachtig voortgegaan. De kweekerijen bevatten voldoende materiaal niet alleen om de gerooide terreinen weder te beplanten, maar ook om de reeds in de laatste
tien jaren ter hand genomen restauratie van de bestaande
plantsoenen eerlang tot voltooiing te brengen en binnen
bet groote complex, hetwelk in het Malawai-gebergte de
etablissementen Tirtasari, Tjinjiroean en Tjibeureum uitmaken (welke met het westelijk deel van Tjibitoeng ')
de ziel der gouvernements-onderneming kunnen worden
genoemd), verder die bijplantingen aan te brengen, welke
voor eene behoorlijke afronding noodig zijn. In dit laatste
opzicht werd vooral in 1888 veel gedaan, en daarbij maakten ook de verbetering en uitbreiding van het wegennet
binnen gemeld complex weder goede vorderingen. Te Tirtasari werden p. m. 30 bouws boschgrond ontgonnen voor
den aanleg van entplantsoenen. Ook te Tjinjiroean werden
enkele bouws boschgrond gekapt en plantklaar gemaakt,
die binnen de nieuwe wegen vielen , welke ter afronding
van het zuidelijk deel van dat etablissement werden aangelegd. Te Tjibeureum, waar eveneens de afronding der
plantsoenen met kracht werd voortgezet, werden ongeveer
8 bouws in vroegere jaren afgeschreven gouvernementskoffietuinen voor het aanplanten van kina bestemd. Tegenover deze voorgenomen en gedeeltelijk reeds tot stand
gekomen uitbreiding stond eene inkrimping van het verst
afgelegen etablissement Kawah Tjiwidej (Kendeng Patoehagebergte) door afschrijving van p. m. 15 bouws zich niet
meer of slechts zeer schraal ontwikkelend plantsoen in
het westelijk deel van liet etablissement. Ten einde van
het beschikbaarterreiu binnen de grenzen der etablissementen
partij te trekken, werd te Tjinjiroean en te Tjibeureum
een aanvang gemaakt met het beplanten, bij wijze van
boschcultuur, van eemge open terreinen (meestal zwaar
') Dit etablissement ligt grooteadeels iu den bergpa» tusschen den
Malawar en den Wajang.

hellende ravijnen), welke bij den aanleg der etablissementen onaangeroerd waren gelaten. Geen andere ontginning had hierbij plaats dan dat het oorspronkelijk
bout- en ander gewas geveld werd, waarna tusschen
boomstammen en boomstronken krachtig ontwikkelde
succirubra's werden gepoot, en wel uitsluitend planten
van minstens 2 M. lengte. Het plan bestaat om een
paar malen 'sjaars opkomend hout en ander gewas
neer te slaan en verder aan het onderhoud van do aldus
op primitieve wijze aangelegde plantsoenen geen verdere
kosten te besteden. Door ook deze ravijnen aan de kinacultuur dienstbaar te maken en door het beplanten van
geheel of gedeeltelijk ontgonnen terrein te Tirtasari zal
het bovenbedoelde nog niet geheel afgewerkte complex
aa" den .Malawar, thans groot p. m. 430 bouws, spoedig
tot eene oppervlakte van p. m. 500 bouws zijn gebracht. ')
Te Tjibitoeng en te Kawah Tjiwidej, waar oude officinalis-plantsoenen, door het geleidelijk verwijderen van
dicht, opeen gegroeide en ziekelijke planten, zeer onvoldoende
waren gesloten en hier en dasr slechts uit verspreide boomen bestonden, werden de tuinen met succirubra's aangevuld. Hoofdzakelijk werd daarmede beoogd het vormen
van een gesloten plantsoen, wat door inboeting met officinaiis-planten niet te bereiken is, en het verkrijgen van
een goed beschaduwden bodem , alzoo van een met de
minste kosten te onderhouden plantsoen. De vraag hoe
zulke tuinen van gemengd plantsoen zullen moeten worden
geëxploiteerd, en of het behoud der officinalis-, dan wel
der succirubra-boomen daarbij op den voorgrond zal behooren te worden gesteld, moet door de eischen van de
markt in latere jaren worden beslist.
Te Lembang (gebergte Tangkoeban Prahoe) werden uit
oude josephiana-plantsoenen slechts die exemplaren verwijderd , welke weinig of geen bast in pijpen konden leveren. Tusschenbeplanting met succirubra had ook in deze
tuinen plaats. De ledgeriana-plantsoenen, in welke, ten
gevolge van het ontgraven van hybriden , groote openingen
waren ontstaan , werden in den loop van 1888 weder met
typische ledgeriana's volgeplant. Te Kioenggoer.oeng (gebergte Tiloe) werden op die wijze over eene belangrijke
uitgestrektheid de aanwezige aanplantingen gerestaureerd.
Met het overbrengen in den vollen grond van in potten
gekweekte entplanten werd te Tirtasari bijna het geheele
jaar voortgegaan, doch het uitpoten op de nieuwelings
gerooide terreinen der overige etablissementen van ledgeriana- en succirubra-zaadplanten ondervond in het najaar
veel vertraging door het lang uitblijven der regens, zoodat een groot gedeelte nog onbeplant moest blijven.
Aan het onderhoud der plantsoenen besteedde men
voortdurend zeer veel zorg. In jonge tuinen bepaalde men
zich tot eene oppervlakkige bewerking met den patjol om
den grond van onkruid vrij te houden en daardoor de
planten eene ongestoorde ontwikkeling te verzekeren. In
oudere tuinen werd geleidelijk eene krachtigere grondbewerking toegepast, zoowel door een diep omspitten van
den bodem als door middel van greppels. In plantsoenen
waar de boomen reeds eene zoodanige hoogte en omvang
hebben bereikt, dat ze in ontwikkeling niet meer door
opschietend onk*uid worden belemmerd , werd de grondbewerking gaandeweg meer beperkt tot den drogen tijd
van het jaar. Met bemesting der kinaplantsoenen werd,
op grond van de verkregen goede uitkomsten, voortgegaan. Ten behoeve van het etablissement Lembang werden
karren en paarden aangeschaft ter verzameling van meststoffen uit de naburige kampongs. Te Nagrak (mede aan
den Tangkoeban Prahoe) werden eenige tuinen bemest met
humusrijke aarde uit de omliggende bosschen; te Tirtasari
en te Tjinjiroean met den afval van het ter plaatse aan*) Zonder vooruit te loopen op de vraag of verdere uitbreiding in
de nabijheid der genoegzaam samenhangende etablissementen aan
den Malawar en den Tiloe, indien zulks in het belang der exploitatie
mocht binken, niet zou moeten worden afhankelijk gesteld van eene
loslating van andere onderdeden der gouverncnients kina-onderneming , bjjv. van het etablissement Kawah Tjiwidej , is in November jl.
door de Indische Kegeering aan den resident der P i c u g a t Kegentschappen te kennen gegeven dat zij zich voorshands wensolit te
bepalen tot het beginsel om aan de onderneming geen uitbreiding
te geven, hetgeen echter beplanting van enclaves en van stukken
ter afronding van de meest belovende etablissementen niet zal behoeven uit te sluiten.
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wezige vee , terwijl ten behoeve van laatstgenoemd etablissement nog meststoffen van de bevolking werden opgekocht. Op de overige etablissementen werd , bij gebrek aan
stalmest, dat middel tot verbetering der plantsoenen slechts
matig toegepast.
De in 't verslag van 1887 (blz. 170) besproken snoeimethode, ten doel hebbende eenstammige boomen te verkrijgen , vond ook in 1888 toepassing.
De in 1879 begonnen metingen van ledgeriana's werden
voortgezet. De gemiddelde hoogte der tienjarige uit zaad
gekweekte planten te Tjibeureum bedroeg nu 6.33 M. bij
een itamomtrek van 0.42 M. De maximum-hoogte was
7.27, de maximum-stamomtrek 0.53 M. (in 1887 respectievelijk 6.71 en 0.51 M.). Te Tirtasari gaven de metingen
der negenjarige enten en stekken eene gemiddelde hoogte
van respectievelijk 5.62 en 4.91 M. en een gemiddelden
stamomtrek van 0.40 en 0.36 M. Als grootste hoogte en
als grootste stamomtrek werd bij deze boomen gemeten:
voor die uit enten opgekweekt 7.34 en 0.62 M. (in 1887
6.61 en 0.56 M.) en voor die uit stekken verkregen 6.23
en 0.52 M. (in 1887 5.37 en 0.47 M.).
Uitgenomen te Kawah Tjiwidej bleef zich op alle etablissementen de helopeltis Antonii vertoonen. In jonge plantsoenen werd het insect, zoodra men het ontdekte, gedood.
Meer nadeel echter richtten in 1888 de rupsen aan. Voornamelijk was zulks het geval te Tirtasari, waar de entenplantsoenen herhaaldelijk geduchte aanvallen van eene
kleine rups hadden te doorstaan. Op sommige plekken was
de aanval zoo hevig dat in korten tijd de boomen voor
een groot deel, soms zelfs geheel, van hunne bladeren
waren beroofd. Bij duizenden werden de insecten verzameld
en gedood, docli het vangen van rupsen in hooge boomen
i s , zooal niet ondoenlijk, dun toch zeer moeilijk. De
schade, door de insecten vooral te Tirtasari aangericht,
is niet te schatten, doch moet zeer belangrijk zijn. Juist
het etablissement, waarvan met recht verwacht mocht
worden dat het productiecijfer belangrijk zoude stijgen,
wijst over 1888 een achteruitgang aan van ruim 6000
kilogrammen bast.
De wortelziekte vertoonde zich bijna uitsluitend te Nagrak,
doch in mindere mate dan in 1887, zoodat aangenomen
mag worden dat de gewijzigde methode, op aanleg en
onderhoud toegepast, een gunstigen invioed heeft uitgeoefend.
Over het algemeen hebben in 1888 de plantsoenen, ondanks de vele kosten ann onderhoud, grondbewerking en
bemesting besteed , zich slechts matig ontwikkeld en de toeneming van den oogst was dan ook van weinig beteekenis.
Is dit voor een deel een gevolg van de door insecten aangerichte schade, hoofdzakelijk moet het worden toegeschreven aan de vochtige weersgesteldheid van 1887, en
zulks te meer omdat ook het jaar 1886 zich door een weinig
strengen oostmoesson had gekeumerkt.
De oogst van 1888 bedroeg (in drogen staat) 370 899 K.G.
bast, waarvan 369 790 K.G. ten verkoop naar Nederland ge-
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zonden en 1109 K.G. voor den militairen geneeskundigen
dienst in Indië bestemd werden. Het product werd hoofdzakelijk verkregen door uitdunning van gesloten ledgeriana-, succirubra- en ofiicinalis-plantsoenen. Te Tirtasari werd een
ledgeriana-plantsoen, verkregen uit enten der cbininerijkste afstammelingen van de moederboomen n°. 23 en
38, op ruime schaal uitgedund, toen de boomen sterk
begonnen te bloeien; ook werden daaruit eenige van
de minst rijke en geen fraai uiterlijk vertoonende exemplaren verwijderd , een en ander hoofdzakelijk met
het doel om daardoor een overvloedigen oogst van de beste
zaden te bevorderen. Door ontgraving van ziekelijke boomen,
door het verwijderen van hybriden uit typische ledgerianaplantsoenen, en door ontgraving van josephiana's die door
slechten groei geen bast konden leveren in den gewenschten
pijpvorm, werd almede een niet onaanzienlijk product
verkregen. Te Nagrak werden gerooid 5 bouws c.josephiana- en eene gelijke uitgestrektheid officinalis-plantsoen,
dat zich in de laatste jaren niet meer had ontwikkeld.
Te Lembang werden omstreeks 2 bouws succirubra, die
als randboomen om josephiana-plantsoenen waren geplant
en ten gevolge van het gedeeltelijk schillen der boomen
geen vooruitgang in groei hadden vertoond, ontgraven en
geoogst. Te Tjinjiroean werden de josephiana's, die op eene
oppervlakte van ongeveer 10 bouws verspreid werden
aangetroffen, opgeofferd. Te Kawah Tjiwidej, waar, ten
gevolge van het geleidelijk afsterven der officinalis, op
ongeveer 15 bouws aanplant in den uitersten westhoek
van het etablissement nog slechts weinige schrale boomen
waren overgebleven , werden deze, zooals reeds gezegd ,
mede ontgraven en geoogst. Op de overige etablissementen
bleef het rooien van plantsoenen beperkt tot omstreeks 3
bouws succirubra, die zich in den lantsten tijd niet meer
ontwikkelden. Te Tjinjiroean en Tjibeureum werd eene
belangrijke partij succirubra-bast gewonnen van boomen,
die voor den aanleg van een nieuw wegennet moesten
worden verwijderd.
Over 't geheel bleef de productie der gouvernementskinaonderneming in 1888 verre beneden de verwachting.
Terwijl men bij den aanvang des jaars, in verband met
het ouder worden van de plantsoenen, gemeend had weder
op eene belangrijk gootere bastopbrengst dan in 1887 te
mogen rekenen , bedroeg de vermeerdering slechts 19243
K.G., terwijl aan ledgeriana-bast zelfs 19 068 K.G. minder dan in 1887 verkregen werd. Was in 't algemeen de
rupsenplaag en het vochtige weer van nadeeligen invloed
op den oogst, wat den succirubra- en josephiana-bast
betreft valt nog dit op te merken dat men, in verband
met de gedaalde marktprijzen , veel gruis van takken en
twijgen als waardeloos in de plantsoenen achterliet, welke
hoeveelheden in vroeger jaren mede ten verkoop werden
bestemd.
Hieronder volgt een overzicht van de in 1888 verkregen
productie van drogen kinabast (in K.G.), verdeeld over de
verschillende etablissementen. ')

C. josephiana
C. ledgeriana. C. ofEcinalis. C. succii ubra. (c. cal. Bchuh- C. lancifolia.
krafft).
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In 1887 waren de cijfers

. . . .

184 856'

25 556»

77 072'

42 380'

3 696'

') In den aanvang van 1889 meende men de productie van dat jaar
op 450 000 K.G. te mogen schatten, doch dit cijfer zal wel niet
worden bereikt omdat het oogsten van minwaardige basten op veel
grootere schaal dan in 1888 is achterwege moeten bljjven wegens

18 094

351 656'

de verdere daling der prijzen (bij de eerste zeven veilingen van 1889
toch beliep de imitprijs niet meer dan 7 a 8'/i cent). Tot 1 October
bedroeg de oogst dan ook slechts p. m. 250 000 K.G., zijnde evenveel
als gedurende de eerste drie kwartalen van 1888 was ingezameld.
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Het schijnt niet ondienstig hierbij op te merken dnl dfl
hoeveelheid liast, van elk etablissement geoogst, niet all
maatstaf kan gelden ter beoordeeling van zijne, producti
viteit en zijn productief vermogen. Waar toch dfl oogst
voor een grooter of kleiner deel wordt verkregen duur
rooiing van plantsoenen, die alzoo in de eerste jaren niet
weder productief worden, gaat de waarde en het produc
tiecijfer tijdelijk achteruit. Waar evenwel, zooals te Tirtasari, uitsluitend bast wordt verzameld door uitdunning ,
d. w. z. door ontgraving van in verdrukking geraakte
boomen en ten gevolge daarvan de overblijvende planten
zich des te krachtiger kunnen ontwikkelen , neemt het
productief vermogen en daarmede ook de waarde der plant
soenen gaandeweg sterk toe.
Van de p. m. 950 bouws, welke de gouvernementskinaonderneming in haar geheel beslaat (zie voor elk eta
blissement de opgaven in bijlage XX), kan omttreeV ■ V3
geacht worden te zijn beplant met kinasoorten die slechts
pharmaceutischen (dus geen fabrieks-) bast leveren, terwijl
de overige V, gedeelten (stel p. m. 650 bouws) meer waard
volle plantsoenen uitmaken , waarvan echter niet veel meer
dan de helft reeds product oplevert.
In de wijze van exploitatie der plantsoenen werd weinig
of geen verandering geuracht. Het oogsten door uitdunning,
toegepast op alle plantsoenen welker behoud werd geweuscht, heeft de ontwikkeling der overblijvende boomen
ten doel, en de ontgraving van onderdrukte planten vormt
het middel om die ontwikkeling tfl bevorderen. Moest
van dien gulden regel in vorige jaren , door gebrek aan
drooginrichtingen, wel eens worden afgeweken , nu op
alle etablissementen kunstmiddelen tot droging van den
bast voorhanden zijn (in de tweede helft van 1888 werden
te Tjinjiroean , ïjibeureum , Tjibitoang, Rioenggoenoeng
en Kawah Tjiwidej ze3 Davidson's 'f. sirocco's in werking
gesteld , terwjjl te Lembang een droogoven van eenvou
diger samenstelling werd gebouwd), kan het oogsten on
verpoosd worden voortgezet, en daarmede ook voortdurend
aan eene rationeele exploitatie der plantsoenen streng de
hand worden gehouden.
De oogst van het 22-jarig oorspronkelijk ledgerianaplantsoen te Tjinjiroean wordt weder als bewijs aangehaald
dat de toekomst der kinacultuur gezocht moet worden
in het scheppen en behouden van oude plantsoenen , waar
uit telkens datgene vordt verwijderd wat de ongestoorde
ontwikkeling der overheerschende stammen belet. Door
uitdunning werden uit dat plantsoen , groot ongeveer 4
bouws, in 1887 verkregen 5233 K.G. bast, houdende
gemiddeld 6.15 pet. chinine en gevende 8.27 pet. chininesulphaat, en in 1888 , toen ook dit plantsoen niet gespaard
bleef van de hiervóór geschetste ongunstige invloeden,
4412 K.G. bast, houdende gemiddeld 5.60 pet. chinine en
gevende 7.54 pet. chinine-sulphaat. In verband mot deze
ervaring werden te Lembang, te Tjibitoengen te KawahTjiwidej de plantsoenen door tusschenbeplanting gerestau
reerd en bleven goed groeiende oude boomen gespaard.
Het product uit den oogst van 1887 werd in 1888 te
Amsterdam in 10 veilingen verkocht. Bij doorslag over
al de veilingen en over de verschillende soorten beliep de
gemiddelde veilingsprijs per half K.G. f 0,42'', tegen
f 0,54" voor het in 1887 verkochte product van 1886.
De gemiddelde unitprijs — berekend per half K.G. bast
en per procent chinine-sulphaat — beliep in 1888 voor
elke veiling achtereenvolgens f 0,11, f 0,125 , f 0,13 s ,
f 0,08*, f 0,10, f 0,10, f 0,10, f 0,10, f 0,11 en
f 0,09*. De in 1888 te gelde gemaakte hoeveelheid bast
Instond uit 348 7167 K.G. (volgens het netto gewicht bij
uitlevering), waaronder begrepen 15347 K.G. als monsters
verstrekt. De in veiling verkochte hoeveelheden brachten
f296 713,56 op; de verstrekte monsters f 1691,90, of in 't
geheel f 298 405,40. De prijzen der fabrieksbasten van c.
ledgeriana en c. officinalis liepen van f 0,96 tot f 0,18; die
der pharmaceutische basten van f 1,81 tot f 0,05 per h»lf
K.G. Daar ten opzichte van de gaandeweg van de markt
verdwijnende minder waardvolle calisaya- en aanverwante
kinasoorten herhaaldelijk gebleken was dat het een gunstigen invloed op de prijzen uitoefende wanneer de basten
in pijpvorm geoogst en met zorg verpakt waren . werd ook
eene partij ledgeriana-bast uit den oogst van 1887 in pijpen
geoogst en met zorg gedroogd en verpakt. Voor deze
b«sten werd echter geen hoogere prijs behaald clan voor
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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de in poedervonn verzonden Imste.n van gelijke samenstel
ling, en de meetdflfe zorgen beBtofld aan oogst en droging
in pijpvorm en aan verpakking en verzending in kisten
werdflD dus niet beloond. Nopens de, samenstelling en de
uitkomsten van elke. der veilingen van 1888 vindt men
uitvoerige opgaven in bijlage YY hierachter, waarin ook

bet alcatotd-gebalte der busten if opgegeven. Nu sedert het
najaar n n 1N87 de analjaei van bet product der gouver-

neinents-kinaonderneming uitsluitend in Indie" plaats vinden
(zie vorig verslag blz. 210), zijn de. in de aangehaalde
bijlage! voorkomende opgaven nopens de scheikundige samen
stelling der in 1888 geveilde basten ten deele gegrond op
bier te lande, ten deele op in hulk1 gedane, analyses.
De onderzoekingendoor den aan de. gouvernements-onderneming verbonden scheikundige in 1888 verricht in het
belang van de. cultuur en de bereiding van het product
vindt men vermeld in de reeds aangehaalde bijlage XX.
Zoo werd bast onderzocht van vijf typische ledgeriana's,

afkomstig van de moederboomen n°. 23 en 38, en één

daarvan voor kunstmatige vermenigvuldiging geschikt be
vonden, daar de. bast 12.36 pet. chinine bleek te bevatten
zonder cinchonidine en chinidine. Ook werden voor che
misch onderzoek bestemd een viertal planten , bij de par
ticuliere kinaonderneming Soekawana gekweekt uit zaad
van c. verde (e. calisaya oblongifolia), welk zaad behoorde
tot eene, partij, in 1833 hier te lande aangekocht ten be
hoeve van de gouvernements-kinaonderneming, bij welke
het dan ook grootendeels uitgeplant is, zonder dat echter
de in de gouvernementstuinen daarvan gewonnen planten
reeds voldoende ontwikkeld waren om een voor analyses
geashikten bast op te leveren. Het onderzoek leerde (zie in
bijlage XX de analyses n°. 6 t/m 9) dat de c. verde in
samenstelling verre ten achteren staat bij de c. ledgeriana.
Opmerkelijk is het hooge gehalte aan cinchonidine, dat in
den bast van drie exemplaren werd aangetroffen, tegen
betrekkelijk weinig chinine. Voor het verkrijgen van basten
bestemd voor fabriekmatige bereiding van chinine ver
dient de teelt van c. verde derhalve geen aanbeveling.
De analyses n°. 14 t/m 17 hebben betrekking tot bast
van nog geen vierjarige planten , te Tirtasari gekweekt uit
enten van onderzochte chininerijke afstammelingen der reeds
genoemde twee moederboomen n°. 23 en 38. Het product,
verkregen door opkapping der boomen op driejarigen leef
tijd . bevatte 2.54 pet. chinine. De bij uitdunning uit het
zelfde plantsoen op 3 V--jarigen leeftijd verwijderde minst
rijke exemplaren bleken in de dunnere stam- en takdeelen
4.04 pet. chinine en in de dikkere 7.76 pet. chinine te be
vatten , uit welk chinine-gehalte respectievelijk 5.44 en
10.44 pet. chinine-sulphaat kon worden gewonnen. Zulke,
gunstige uitkomsten werden tot dusver van plantsoenen
van bovenbedoelden leeftijd nog niet verkregen.
Voortgezet werden de onderzoekingen, ten doel heb
bende de temperatuur te leeren kennen die voor het drogen
van den bast is aan te bevelen. In het vorig verslag (blz.
210) werd gemeld dat eene temperatuur van 105° Celsius
geen bezwaar oplevert, doch dat bij 110° C. reeds een
achteruitgang in het alcaloïd-gehalte valt waar te nemen.
De proeven werden toen genomen met. bast, die vooraf in
de lucht was gedroogd. Uit de analyses n°. 18 t/m 29
blijkt dat ook bast, onmiddellijk na het oogsten aan eene
temperatuur vau 105° C. blootgesteld, geen noemenswaar
dig minder alcaloïd-gehalte aantoont dan bij voorafgaande
droging door zonnewarmte. Veiligheidshalve is echter als
maximum-temperatuur , die bij het gebruik der inrichtingen
voor kunstmatige droging mag worden toegepast, 95° C.
voorgeschreven.
De samenstelling van het Ruropeesche personeel der
kina-onderneming onderging in 1888 geen wijziging. Het
vaste inlandsch personeel was bij het einde des jaarseenigszins talrijker dan op uit. 1887. Het bestond namelijk uit
5 timmerlieden , 2 pakhuismandoors, 32 mandoors. 245
boedjangs en 1 bediende bij het chemisch laboratorium.
Gebrek aan werkvolk werd weinig gevoeld. Wel was
de toeloop van werkzoekenden gedurende de sawahbewerking
in bet laatst, van 1888 niet groot, doch daar de plantsoenen
voortdurend in een goeden staat van onderhoud verkeerden ,
was een tijdelijk gebrek a»n daglooners van weinig of geen
invloed op den geregelden gang van zaken. Alleen te
Nagrak kon in December in de liehoefte aan daglooners ,
benoodigd voor den nieuwen aanleg van gerooide plant-
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soenen, niet, geregeld worden vooralen. Voor den oogst schappelijke instellingen of buitenlandeche Gouvernementen
en de insami ung van hot i roduct was gedurende bet werden slecht! geringe hoeveelbe len ledgeriana-en sneeirugeheele jaur voldoende personeel beeohikbaar.
bra-znden aangevraagd. Vermelding verdient eene aanvraag
Omtrent de geldelijke uitkomsten der gouvernementt- om kinazn len door bei < louvemement der Elandwich-eUanden.
Idnaooderneming over 1888 ie nog geen juiste berekening
te maken, omdat nl het product ufi dan oogsl van dat
jaar nog niet is te gelde gemaakt Over 188? hebben de
uitgeven, In Indifl gedaan voor allee wal nel d i onderneming
in verban! staat, daaronder ook hetgeen de afvoer van
den baat per apo irweg gekoet heeft (van de tt itione Bandong
en Tjimani naar Tandjong Priok), suuinede de hier te
lande, gedane uitgaven wegene aMuohafflng en uitzending
van een droogttest 1 t n behoeve van het etablissement
Tirtasnri (zie vorig verslag bis. 210), Uelragen:
in 't geheel
I' I M i S t . 1 4
waarbij nog komt WêffMJf Kosten van
anadiiig', zeevervoer en te gelde makiog
van het product (zie bijlage GG hierachter

0.00»'7

IS OSH.32
f

De bruto-opbrcngst van den oogst van
1887 beliep echter(zie mede bijlade GG)
Derhalve verkrijgt men een voordeeüg
verschil van

berekend per
1/, K.G. • ]
f 0.19O1

181039.40

f

0.4i<5."

298 405,40

!'

113 706.00 b)

0.20=*=

f

0.16171

3". l.anulioinvoiuleiïiiiiiiiijiPii uitsluitend op contracten met de

bevolking btMleaie,
B n i k e r f a b r i e k e n.
Volgen* de van de residenten ontvangen opgaven, verzameld in bijlage '///. hierachter , I Betonden bij het einde
va i 1888 on Java 56 suikerondernemingen uitsluitend voor
de verwerking van door de bevolking vrij willig geteeld suikerriet. Uit bet overzicht lijn weggelaten de reeds in 18S7
niet meer gewerkt hebbende fabrieken Ujodjogan in B e o
lang en Tegaluri en Brepeng in Hagelen Daarentegen
w o r t als nieuwe onderneming genoemd Soekolono in
Ibiüoeii. welke echter in 18^'S nog niet in werking was
gebracht. Buiten deze laatste zijn er ouder de 50 onder; nemingen nog 5 andere, die in 1888 gesloien bleven,
hetzij omdat de eigenaren siefa geen riet of geen rietbe: plantingen badden aangeschaft (namelijk die van Kalimaro
I in Cheribon en van Dank baarhei I in Pasoeroean), hetzij
omdat

zij

hun riet 'elders

lieten verwerken dan w e l als

ï bibiet verkochten. (Het eerste was het geval mei de 131
«) Berekend over 3:>1 001» K G . . lijnde het bc:rag van cK'n oogst van
bouwi in Cberil'on ten behoeve van Tjigobang en Waled
1887 volgens het netto gewicht bij alschepaig [verg. bijlage GG).
aangeplan . welke de ondernemers lieten verwerken op de
h) Volledigheidshalve zon hierbij nog gevoegd moeten worden de optoebehoorend met 'et Gouvernement in contract
brengst van de in 1887 in Indië gehouden veiliigea van de bij de gouvernements-ondcrt.i'iiiing overtollige zaden; die opbrengst beliep echter niet ! ataatidj fabrieken Tjiledoek en Tereana, terwijl als bibiet
meer dan I' 100.
werden verkocht ''e 8 bouws rietplantsoen , waarover de
' eigenaren van Kebasekao in Bage!?n te beschikken hadden.)
Bovengenoemd saldo van f 113 766 ie, ondank! dein 1887 I Van een der 66 ondernemingen (Leuiababangin Tagal) zijn
verkregen groote toeneming van den oogst, weder geringer | geen opgaven ingekomen. Er blijven dus 49 ondernemingen
dan de winst op den oogst van J N8'i behaald (blijkens het v< tig j over , waarvan er 47 ook in 1887 gewerkt hadden , en de 2
verslag f 121 752,03', zijnde per V, K.G. f 0.23";, en zulks } andere, ofschoon toen mede reeds genoemd , namelijk Boeals een gevolg van de sterke daling in 18S8 der prijzen voor I miaijoe in Tagal en Brendjoek in Kediri, in 1888 voor het
basten van inferieure kin-soorten. Bracht ook al eene enkele eerst een rietoogst verwerkten (respectievelijk 1 en 50 bouws),
partij pharinaceutische basten van fraai voorkomen en van den waarvan verkregen werd 57en240(1 pikols suiker. (Brendjoek
gewenschten vorm prijzen op vati f 1,25 off 1 36 en zelfs van beschikte over een aanplant van 100 bouws. maar het
f l,8l per half K.G., de minimum-prijzen die voorbaaten riet van 50 bouws werd als bibiet verkocht.) Bedoelde 47
van inferieure kinasoorten tt bedingen zijn geweest, gaven ondernemingen verwerkten in 1887 15 3G9 , in 18*8 15330
geen voordeel; veelal zelfs viel een direct verlies o;> de koeten bouws riet, en verkregen daarvan respectievelijk 1 341350
van inzamebng, droging, verpakking, -erzeiiding en ver- en 1 365357 pikols suiker, zijnde donreengenomen 87.27*
koop te bespeuren, en zulks terwijl de plantsoenen dier en 89 06' pikoW per houw. Van de 49 in 1888 gewerkt
kinasoorten gtan leweg minder voor het inzamelen van hebben Ie fabrieken waarvan opgaven zijn verkregen ('uitrent
product in aanmerking komen en zelfs een overgroot deel Lemahabang werd — zooals gezeul — niets bekend)
der basten van ilunnere takken als waardeloos in de t inen beliep derhalve de productie i 367 814 pik.-ls, terwijl het
werd achtergelaten. Voor leigeriana-basten behaalde het totaal der productie van 1887 (bij 51 ondernemingen) ')
Gouvernement in 18^8, bij een gemiddelden unitprijs van iets minder was, namelijk 1 381 863 pikols.
f 0,10, bruto ruim f 0,52 per half K.G. Deze soort het
Naar de uitgestrektheid harer beplantingen voor den oogst
derhalve bijna 100 pet. winst, daar de koeien on ruin van 1888 waren d^ 49 fa: rieken te verdeden als volgt:
f 0,26' per half K.G. komen te staan, waaronder ook
meJegerekend zijn de uitgeven w«..r n:eu\ve ontginningen ,
t'itgestrektheid der
voor aanleg en onderhond van jong pUntenen, voor aanleg
LANDAARD
Aantal
Laagste en hoogste
rietaanplantingen ,
en onderhoud van kostbare k i eekerijen . uitgaven die
der
onderne- waarover de ondergemiddelde
gaandeweg sterk verminderen, zoodat in 't vervolg de pronemers te beschikken
productie per bouw.
oiidcrncmcrs.
mingen.
hadden.
ductiekoeten nog niet onaanzienlijk zullen dalen.
In 1888 beliepen de gewoiie uitgaven der gu ivernements400 ii r.c.'.i bouws
74.47 ïi 115.18 pikols
17
kinaonderneming (daaronder ook de traktementen van den
Ondernemingen
300 ., 398
„
11.11 „ 124.86 „
10
directeur, den adjunct-directeur, tevens scheikundige, en van
Europeanen. )
« 8 ., 270
„
54.05 „ 93.87 .,
0
van het verdere fiuropeesche personeel ad f 33IVO, zooI „ ir.0
„
28.57 .. 06.00 .,
I
nieJe de kusten van het vervoer v«n den last naar Tandjong ld. van .Kuro|iesi- $
350
„
.14
Priok, ad f 11643,18), in 't geheel f 134898,52. en de uen en Chinezen, i
buitengewone uitgaven wegens de sanacbafllng en verzen341 a 358
,,
09.43
95.79
ding naar Tandjong Priok van zes uit Burona ontbo 'en ld. van Chineczen. !
i l 5 ,. ITC
„
55.81
07.56
0 .. 185
,,
10.00
51.48
droogtoestellen f9589,50, in 't geheel derhalve f 144 488,02.
lijnde, in verhouding tot den in 1*88 verkregen oogst,
4
f 0.19 " per half K.G.
') Hieronder 4 fabrickeu inrt H M prmluctie van 20 513 p i k o l s ,
In gemeld totaal van t' 14i4xs,ü^ zijn .•uk begrepen de
•velke in het overzicht over 1888 oia i a hoven reeds opgegeven
kosten gevallen op de drie m 1888ge'ioudeu veilingen van redenen
zonder opbrengst vernield s t a a n , namelijk Tjigohang en
kinasaden. De aangeboden hoeveelheden racciru ra-zaden Waled in Cheribon, L a s s a a S S B f in Tagal en Kebasekan in Bagelen.
vonden allen tegen den vastgasteiden miuiuiuui-prija' koo lloogcr z(jn nog I andere ondernemingen genoemd (Kalimaro in
pers, zoo ook 'ii.' ledgeriana zaten, gewonnen uit enten Cheribon en Dankbaarheid in I'asoeroeau) die voor 1888 mede zonvan chininei'ijke moede.rboomcn Bene vrij belangrijke partij der productie worden vermeld, doch van deze WM in het zooeven
vernielde totale productief ijier van 1887 geen s p r a k e , w a t Kalimaro
ledgeriana—zaden, afkomstig van de oowproukelijkeplant- betreft
omdat de eigenaren hun riet op eene met het Gouvernement
soenen tt; Tjinjirocan en te Tjibeureuin, bleef onverkocht. in MBtrad staande onderneming hadden doen vermalen, en w a t
De bruto-opl reng t der taad veilingen bedroeg f 2133.
Dankbaarheid a a n g a a t , omdat deze fabriek ook toen nog g e e u parDoor kruidkundigen en vertegenwoordiger:, van weten- ticuliere beplantingen had.
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Opgaven omtrent elke fabriek in het bijzonder vindt
men in de reeds aangehaalde bijlage ZZ. Dauruit bl\jlct
dat bij 12 ondernemingen de gemid lelde productie per
bouw meer dun 100 pikols bedroeg en bij 10 fabrieken
uiteenlien tusscheii ruim 89 en ruim 98 pikols. Dohoogste
gemiddelde productie, verkreeg de fabrbk Pokaiin (of
Taiid|Otigsari) in Bexoeki, namelijk 124.88 pikoll per
bouw ; daarop volgt Somobtto In tSoerubuij i met lfcO, NteuwPoerwodadi in Madioen met 116.18, en I'ocrworedjo uf
Perning in Soeraiaija met 110 pik ds per DOUW.
Vrij algemeen had de bewerking en beplanting der van
de bevolking gehuurde gronden op eigen risico der onder
nemers plaats. Alleen ten opdekte van 'Ie fabriek Soerowinangon in Cheribon wordt vermeld dat b e w e r k i n g ,
beplanting, irrigatie en bewaking ran de d;iur de fabrikantt'ii aangewezen snwahgrordeu geschiedden Ingevolge
met (!e bevolking gesloten overeenkomst'n.
Behalve sawahs werden door sommige ondernemers in
OliHribon , .lapara, Pasoeroean , P m b o ü n g g o , Bagelen en
Mndioen ook tegalvelden voor de rietteelt gehuurd.
De bewerking der gronden gesc Ivedde in de meeste gewes*
ten volgens het Reijnoso-systeem; voor de re-identiën
Soerabaija, Pasoeroean , Probolinggo en Bezoeki wordt
echter ook van de brjedjoelan of oude werkwijze g e w a g
gemaakt.
Registratie van de met de verhuurders der gronden
gesloten overeenkomsten had in 1888 slechts bij booge
uitzondering p l a a t s , sedert de fabrikanten er aan herin
nerd waren dat het o: n"m»jn van verschillende contracten
in één akto wel niet verboden i s , doch niet mug plaats
hebben met ontduiking van de zegelbepaling>-n , krncbtens
welke ten opzichte van het daarvoor verschuldigd zegel
recht elke overeenkomst ven h u u r en verhuur van grond
als op zich zelf staande beschouwd moet worden. ')
De irrigatie der velden leverde in bijna allo gewesten

geen of althans geen noemenswaardige bezwaren op. Alleen
de ondernemers van Kemantren en Maribaija m Tagal
ondervonden in 1888, evenals in 1887, moeilijkheden bij
de besproeiing van hunne aanplantingen.
Rietdiefstallen op kleine sehaal ter bevrediging van ien
snoeplust, en rietbrandvn van geringen omvang ten gevolge
van onvoorzichtigheid of moedwil, kwamen in de meeste
gewesten veelvuldig voor
De serehziekto bleef zich notr steeds bij de on lei nemingen
in Cherü-on, Tagal en Pekalungan vertoon n , in ü e a in
plantingen van Klidang in Isatstgenoem l gewest zelfs in
zeer ernstigen graad. Deze onderneming In • in 18-8 o.k
veel te lij'ten van zware regens en bandjirs, • iie vooral
aan de jonge aanplantingen veel schade berokkenden.
In de afaeeling Ngnwi (residentie Madioen) werd voor
rekening van een Buroneeacben ondernemer de h'ioger
reeds genoemde nieuwe fabriek Soekndono "pgericht, ii;e
in l v 8 9 zou beg'unen t ' w e r k e n , terwijl bet voornemt-n
bestond om in de a/dealing »*• • ij k - r o «Ier residentieS erabaija me ie. eene nieuwe mi lenen,ing t e vestigen, insge
lijks beatoad uitskhl op bet rerrijzen van nog één of twee
suikerfabrieken in de a!':..!in: e> residentie Banjoemas,
hetgeen in verban 1 ^ebrncht wordt mat de ree Is veel ver eterdo irrigatie aldaar (verg. blz. 147 hiervoor). In Bagelen
werden door ondernemers ;:.t üjokjokarti en elders vele
riettuinen op van oe I«volkin* g■huur ie gronden aange
legd, deels ter verkrijging van g a o n l e biniet, deels om
lêj welslagen der aanplantingen in dat gewest nieuw.'
fabrieken te vestigen. >>ok in de meeste dezer tuinen heeft
zich echter mede de sereh vertoon I (verg. wat omtrent
deze ziekte is gezegd op blz. 20* hiervóór).
T a b a k s o n d e r n e in i n g e n.
Blijkens h»-t vorig verslag (blz. 212) telde men bij het
eiude van 1887 op Java — buiten de Vorsteulaudeu , de

') Verg. blz. M hiervóór. Da vraag of ten aanzien van de heffing
van zegel van de akten , welke verschillende overeenkomsten tot
verhuring van gronden van inlanders aan niet-inlundrrs bevatten ,
eenc nadere regeling vereischt wordt, is hier te lande in behandeling.
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particuliere landerijen en de erfpachts- of huurperceelen —
til tabaksondernemingen , waarvan er toen M in werking
en f) tijdelijk gesloten waren. Van de biatsten werden in

188* alleen de ondernemingen Bmeroe in Probolinggo en
Kras in Kediri heropend , terwijl

van de bti anderen er

in dat jaar 4 ophielden te bestaan, te weten Wonomarto
in Probolinggo, Kembang, Blitar en één tonder naam In
Kediri. en 2 tijdelijk i et bedrijf staakten, namelijk Georgina
in .Madioen en Tales, ook genaamd Ngoenoet, in Kediri.
Overigens kiomp het getal nog in met 2 ondernemingen
(in Bezoeki) die bij anderen werden ingesmolteu, D.mren

tegen kwamen 12 Dieuws tabaksondernemingen tot stand,
namelijk 1 (Uadjoot) in Samaratig, die tot ï.og toe slechts
indigo verwerkte, 3 (allen Malang geheeten) in Pasoeroean ,
1 (Tempeh tangah) in ProtoUnggO, 4 (Soemhergudiug ,
Rumbipoedji, Tansgoel eti Ooemehir) in Bezoeki, I (Kaliori)

in Banjoemas, 1 (Ngrowowneng)in Kadoeen 1 (Koetoredjo)
in Kediri. Laatstgenoemde onderneming had echter, door
het tegenvallen van den oogst In den omtrek daarvan , in
I8SS nog niet gewerkt In het geheel bestonden alzoo in
1888 op .lava d7 tabaksen lernemingen op contracten met
de bevolking berustende, waarvan o' tijdel'jk gesloten en
ïil in werkiiig waren.
Van die 07 onderneminge'i waren 5 in handen van
Chineexen , 2 in handen van Chineezen en Europeanen ,
terwijl de. overigen aan Europeanen ef naamlooze vennoot
schappen toebehoor Ien.
De tabaksindustrie wordt gezegd in 1888 van grooteren
omvang te zijn geweest dan sedert j-tren het geval w a s ;
terwijl de quantrtett van den oogst reeds in 1887 gunstig
afstak bij die van de laatste jaren , verkregen in 1888 de
ondernemers nog bijna de helft meer. Uit bijlage AAA
hierachter, waarin opgaven voorkomei nopens elke onder
neming in bet bijzonder, blijkt dat van 2 ondernemingen
de productie niet is opgegeven en dat onderde 59 anderen
er 11 waren die in 't geheel geen bladtabak , maar slechts
krossok aan de markt brachten (hieronder 6 van de in
1888 voor 't eerst in werking gekomene). ')
Op de meeste ondernemingen werd het product door
opkoop van de bevolking verkregen , die het als 1ste of
2de gewas voornamelijk op sawatis, bier en daar ook op
tegalvelden , verbouwde. Alben bij de ondernemingen
Ngembeh in Soerabaija, Qoelon in Kadoe en Taloen in
Kediri bad eigen aanplant als 2de gewas op van de be
volking gehoorde sawahs plaats. Naar gelang van de
qualiteit van <ie tabak besteedden !e ondernemers bij op
koop: in Probolinggo f 4 a f 18 per 1000 planten; in
Bezoeki f 5 a f 2 0 , in Banjoemas f 7 a f 9,50, in Kadoe
f 5 si f 25 en in Ke dri f 4,50 a f 10.
Registratie van de met de bevolking gesloten overeen
komsten had vrij algemeen plaats in Be/.oeki en hier en daar
oo'v in Kadoe en Kediri. Door enkele ondernemers in de

twee eerstgenoemde gewesten werden voorschotten ver
leend.
Waar opkoop van tabak plaats rood , werd tle bevolking
hier en daar door de ondernemers tegemoetgekomen,
het/.ij do >r het verstrekken van op eigen beddingen ge
kweekte plantjes (in Probolinggo), hetzij door het ver
schaffen van zaad (in Probolinggo van Manilla-, Kadoe
en Deli-tabak , in Banjoemas nevens deze soorten ook van
Djember-tibak). Aanplantingen van Deli-tabak werden aan
getroffen in Bezoeki, Soerabaija, Probolinggo en Kadoe,
terwijl ook de Manilla-soorten meer algemeen verbouwd
werden.
Over de weersgesteldheid in 1888 werd door de meeste
ondernemers geklaagd. Zware regens in het eene gewest
en te groote droogte in het andere brachten aan het te
veld staande gewas veel nadeel toe. In Pasoeroean viel de
oogst dan ook zeer tegen ; in de andere gewesten was hij
nochtans vrij bevredigend.
In het volgend staatje vindt men opgaven nopens d e i n
1887 en 1888 in elk gewest verkregen productie.

;
) De productie dezer 6 ondernemingen beliep echter slechts
841618 K.O. Van de fi overig* nieuwe ondernemingen kwam er 1 in
1888 nog niet m werking, terwijl van 1 de produetic niet afzon
derlijk is opgegeven. De 4 andere nieuwe ondernemingen verkregen
187 500 K.U. bladtabak en 57 000 K.G. krossok.
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IMf.

1888.

Samaranp . .
Soera ba ija. .
Pasoeroean .
Probolinggo.
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Kadoe . . . .
Madioea. . .
Kediri . . . .
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11 033 934

kwijnend bestaan voortsleepte. In 1888 leverde deze fabriek
slechts 25 kojungs boengkil n 750 lilikken olie, waarvan
de grondstof uitsluitend door opkoop van de bevolking
verkregen wenl.
De onderneming Ketawang in Pekalongan, oorspronkelijk
bestemd voor de teelt vnn padi. katjang-tjina en ketellapobon (zie vorig verslag blz. 213), beschikte in 1888 slechts
over het gewas van 87» bouws djagongen3 bouws padi.
De opbrengst bedroeg 450 gedengs djagong en 40 pikols
padi.
ln'ligo-onder nemingen. In Tagal werd in 1888 voor Europeesehe rekening eene nieuwe onderneming in werking
gebracht. Evenals bij de 10 ree Is in 1887 bestaan hebbende
ondernemingen werd het product verkregen door eigen
beplanting op van de bevolking gehuurde gronden. Alleen
bij Soembernilo in Pasoeroean nam de bevolking ook de
bewerking der gronden op zien (evenals in 1887 werd
daarvoor f 20 per bouw betaald, terwijl de huur van den
grond f 25 per bouw bedroeg). Overigens vindt men als
huurprijs per bouw opgegeven: voor Tagal en Madioen
f 20, voor Pekalongan f 15 a f 20 en voor Kediri f 15
a f25.
De volgende opgaaf doet zien over hoeve d aanplant elke
onderneming zoo in 1887 als in 1888 beschikte, en hoeveel product verkregen werd.

el Waar men een ■f vindt ingevuld . ontbreken de opgaven nopens
de productie.

Volgens handelsberichten zouden van de in de gouvernementsresidentiën van Java gevestigde tabaksondernemingen
(dus met inbegrip van die op huur- en erfpachtsgronden,
waarover zie blz. 218 en 219) hier te lande ter markt
zijn gekomen uit den oogst van 1887 122 328 en uit dien
van 1888 153 701 pakken tabak (bladtabak en »scrul>s"),
terwijl als product van de buurlanden in de Vorstenlanden
(zie blz. 222) werden aangevoerd respectievelijk 15 751 en
16129 pakken. De bedoelde 138 079 pakken Java-tabak
(oogst 1887) bedongen hij doorslag over alle ondernemin
gen een middenprijs van f 0,37Vj per half K. G. (voor de
77 952 pakken bladtabak op zich zelveu f 0,53) en brachten
in 't geheel f 9 083 000 op. Daarentegen bedongen de
169 830 pakken (oogst 1888) gemiddeld slechts f 0,26%
per half K. G. (voor de 95 365 pakken bladtabak op zich
zelven f 0,35V3), zoodat over het laatste oogstjaar, niet
tegenstaande de zooveel grootere hoeveelheid , de totale
opbrengst slechts circa f 8 millioen bedroeg. Wat de blad
tabak betreft, werden in doorsnee de hoogste prijzen be
haald voor het product uit Bezoeki en de Vorstenlanden,
namelijk per V, K. G. respectievelijk f 0.76 en f 0,48 voor
de in 1887 geoogste tabak, en respectievelijk f 0,44 en
f 0,44*/4 voor het product uit den oogst van 1888.
Andere

1887.
Gewesten.

Onder
nemingen.

1888.

Aanplant Productie Aanplant Prodactic
(in
(in
(in
(in
bouws).
K.G.).
bouws). K.G.).

Tagal

(zonder naam)

Pekalongan .

Masin ot'Pan- niet op niet op
dansari. . . gegeven. gegeven.
Pielen

n

40

300
9697 4

id.

2 040

133

3 000

125

4 687*

133

2 000

100

3 600

200

4 975

213

7 700

t) 200

6 500

6 000

176

7 500

7 500

260

7 500

145

4 250

200

5 000

236

9 025

150

5 565

r) 56 2235

1981

53837»

Samarang . .

Radjoet /<). .

Pasoeroean. .

Soembcrniloi)

Tjaroeban . .
....

175

Tegowangi. .

270

Garoem. . . .
Plosso

rf) 1264

....

Semen

....

1800

307

id.

Kediri

a) 182

11415

/>)...

Madioen . . .

n

ondernemingen.
o) Hiervan 60 bouws tweede snit en 50 bouws derde snit.

Ondernemingen voor de teelt of den opkoop van padi en
I>) De ondernemingen Pielen , Radjoet en Soembernilo behoorcn
tweede gewassen. Van de 31 rijstpelraolens, die bij het einde aan Chineezen (de andere 8 ondernemingen behooren aan Euro
van 1887 in de Preanger Regentschappen bestonden, waren peanen of aan naamloozc vennootschappen).
in 1888 slechts 25 in werking, die te zamen 630731 pikols
<■) Hiervan 100 bouws tweede snit.
padi verwerkten. Deze hoeveelheid werd d o r de onder
d) Deze opgaaf betreft slechts 7 van de 10 ondernemingen.
nemers , allen Chineezen , door opkoop van de bevolking
verkregen, tegen betaling van hoogstens f 1 per pikol.
e) Van 1 onderneming is de productie niet bekend.
In Krawang nam het aantal rijstpel molens in 1888 aan
merkelijk toe. Buiten de particuliere landerijen en de erfTen opzichte vnn de ondernemingen in Tagal en Peka
pachts- en huurperceelen werkten aldaar 50 van deze longan vindt men aangeteekend dat zware regens en daarop
inrichtingen (m&!e allen aan Chineezentoebehoorende), tegen gevolgde felle droogte in 1888 aan de qualiteit en de
21 in 1887. Die 50 molens verwerkten te zamen 96 490 quantiteit van het product veel afbreuk hadden gedaan.
pikols padi tot 42 344 pikols rijst, terwijl bij de21 in 1887
gewerkt hebbende molens uit 156 490 pikols padi 71342
Vanüleleelt. Hieromtrent is in de gewestelijke verslagen
pikols rijst waren verkregen. Ten aanzien van den in 't over 1888 niets vermeld.
vorig verslag bedoelden stoomrijstpelmoleu in Cheribon
zijn ook over 1888 geene productie-opgaven ontvangen;
Opkoop van thee. In de Preanger Regentschappen ver
evenmin zijn bijzonderheden gemeld aangaande de weinig kregen weder sommige ondernemers, buiten het product
beduidende stoomrijstpellerijen in de residentie Pasoeroean hunner eigene (op erfpachtsgronden aangelegde) theeen ter hoofdplaats Soerabaija.
plantsoenen , ook eenig product van thee-aanplantingen
De in de residentie Kadoe en ter hoofdplaats Bandoug op gronden der bevolking. De erfpachters van Waspada
(Preanger Regentschappen) bestaande katjang-olie-molens en Tjisoerian (of Tjigedoeg) hadden daartoe tevens gronden
bleven ook in 1888 gesloten, terwijl de eenige nog in van de bevolking gehuurd. Hoeveel product de ondernemers
werking ziji.de inrichting van dien aard in Pasoeroean een zich door overeenkomsten niet de bevolking verschaften.

*.

Bijlag C.

Koloniaal verslag vim 1889.

is ditmaal alleen opgw»wo mat betrekking tot dan opkoop
bij Parakansulak en Sindarigsari, WB&r in 1888 op dw
■wijze verkregen werd 5300 en 4711 K..G. thee. Voer de
opgekochte bladeren httaaldtn zij 8 ;'i 10 cent per K.O.
Do ondernemer van Tjiiiaiigriiii-Tj'sedu betaalde 7 en die
van Wnspada 6 cent per K.G.

Twwde Kano».

2.]
[Nader]. (Oost-) Irvlie.]

8227 ') boowa, de erfpaobtagronden 287 807 boowa, na
melijk 245 455 ■) boowa die ju woeaten staat in erfpacht
waven a/geataan en 42382 boowa die, toen daarvoor erf
pacht Wfcrd verleend, als huurgroiiden ree Is in cultuur
waren.
De bovenbedoelde (iOfi ondernemingen zijn, rolgena de
aangehaalde

Inrichtingen voor hel bereiden tan ie knffie der bevolking.
Ten aanzien van deze inrichtingen , welke in 1888 alleen
in de Preanger Regentschappen, Tagal en 1'asoeroean in

lajlage B B B , te verdeelen

19

( -24

I

dan die welke reeds eene plaats gevonden hehbcn op blz.
205 hiervoor.
Andere, ondernemingen. Uit Soerahaija wordt gemeld dat
in 1888 een Kuropeesche ondernemer zich onledig hield

met den opkoop v u ■taartpeper, die op woonerven, voor*

4*. Landbouw np gronden door hel (JoineriM-riienl in erfpacht of
in huur afgestaan.
Volgens de opgaven in bijlage BBB hierachter — waarin
echter ook ettelijke nog niet in ontginning gebrachte erfpachtsperceelen als zoovele ondernemingen gerekend zijn
— bestonden bij het einde van 1888 op Java 597 onder
nemingen welke beschikten over gronden door het Gouver
nement in erfpacht afgestaan (3 minder dan op olt. 1887)
en 9 ondernemingen (hetzelfde getal als op uit. 1887) welke
gronden van het Gouvernement in Kaar hadden. De huurgrondeu besloegen in 't geheel eene uitgestrektheid van
Aantal oadtntmia§ta

nviirn.

in
't ge
heel
aan
wezig

Bantam . • .
7
Batavia - • • I
1
Krawang . . I
5
PreangerRe- !
gentschappcn
172
Cheribou . . I
T
Tagal . . . . !
4
1'ekalongan. ; 24
Samarang. .
48
Japara. . . . .
6
Socrabay.i. .
12
Pasoeroean.
104
Probolinggo
24
Bczoeki. . . > 34
Banjoemas .
2
Bagelen . . .
5
Kadoc. . . . i 16
Madioen. . .
19
Kediri. . . .
110

Te naai»

606

146

OOG

») (17
I
■I)

<•)

42
1

3

I

•

SI

r) a

I

1
6
1
1
7

17
74

»
16

289

152

294 03 I houws.

AANMERKINGEN.

o) Zie in bijlage BBB hierachter de rubriek M.

3

18
S
48
11
17
1
1

)

.':; 886 bouws , waar aaa de ont
ginning pal ol nog in het
geheel niet de hand was
gelegd.

bn het einde van 1888 :

TI

10
23

(1025

)

landbouwdoeleinden
be■ ti-iinl of vroeger in exploi
tatie; geweest, ■aar sedert
één of aicer jaren lijdelijk
dan wel voorgoed verla
ten , en

W a t de l a a t s t b e d o e l d e 146 o n d e r n e m i n g e n b e t r e f t , d i e n t
e c h t e r o p g e m e r k t t e w o r d e n , d a t van r u i m de h e l f t , n a 
melijk van 7'J o n d e r n e m i n g e n , over 1888 en zelfs over
1887 en 1886 g e e n g e g e v e n s bij h e t b e s t u u r zijn i n g e k o m e n ,
zoodat de m e d e d e e l i n g d a t zij n o g niet of p a s in o n t g i n n i n g
w a r e n , b e r u s t op b e r i c h t e n v a n v r o e g e r e j a r e n . N i e t m i n d e r
d a n 3 8 050 b o u w s (behoorende tot 106 van d e bedoelde
146 o n d e r n e m i n g e n ) w a r e n r e e d s u i t g e g e v e n in de j a r e n
1875 t | t n 1 8 8 6 , zoodat e r van d e in 1887 en 1888 a a n v a a r d e
e r f p a c h t g r o n d e n 15 2 3 6 b o u w s ( b e h o o r e n l e t o t 4 0 o n d e r 
n e m i n g e n ) n o g zonder b e p l a n t i n g e n w a r e n .
H i e r o n d e r v o l g t een g e w e s t e l i j k o v e r z i c h t v a n de ver
schillende ondernemingen.

3

67

(159 a)„

cultures arawlea geaVevaa
ï> Me baawa, aiet voor aiajaaMka

ii) Van deze 159 perceelen blijken er 24 uit te maken 11 onder
nemingen, liet is echter zeer de vraag of wanneer de overige 135
perceelen in ontginiing zullen komen of beplant zullen z n n , deze
wel even zoovele afzonderlijke ondernemingen zullen vormen. Hierop
doelde do lueiledecling in den aanhef dezer rubriek.

waar de
waar
waar | niet voor
waar aan de
slechts meer dan I eigenlijke ontginning ofi ontginning
beplanting
één
één
pas of nog in
landbouw
cultuur cultuur ! doeleinden hetzij tijde 't geheel niet
lijk, hetzij j
werd
werd i
de hand was
gedre
gedre- I bestemd. voorgoed ge gelegd, n)
«)
staakt was. ii)i
ven.
ven.
3
1
1

aldus:

441 ondcniera. (842 pcrc), groot 234 192 bouws, waar Ma of meer

werking -waren, tiin ge.eji andere brjaondarfaeden gemeld

namelijk in het district Rawapoeloe II , wordt geteeld.
Voor de levering werden met de bevolking overeenkomsten
aangegaan. De bevolking kreeg het prnluet betaald mei
f 6 a f 10 per pikol.
In de afdeeling Djombang van hetzelfde gewest kwam
in 1888 eene fabriek tot stand voor de bereiding van njarak-olie. De eigenaar bezit eigen lijaiak-aanpl.-inTiiigen op
van de bevolking gehoorde gronden, terwijl hij ook
djarak-pitten opkocht. De onderneming beloofde aanvan
kelijk goede uitkomaten. Nopena de productie der fabriek
zijn echter geen opgaven verkregen.

217

1
2

I)

2
12

43
12
11

'<) Hieronder Argalingga, waar nog eenige koffieplantsoencn voorkomen , die echter zjin afgeschreven. De gron
den dezer onderneming dienen hoofdzakelijk tot weideplaats.
') Hier worden bedoeld de ondernemingen Astralina en
Panaroean, welker gronden uitsluitend als weideplaats
gebezigd worden, en de onderneming Sindanglaiia, welker
gronden eene aanhooiigheid uitmaken van het gczondheidsctablissement Sindanglaija.
r') Hieronder begrepen de thans nog alleen voor houtteelt bestemde onderneming Randoesanga. Overigens waren
op Kandoesanga ook vischvyvers aangelegd , die echter in
vervallen staat zjjn geraakt.
e) De onderneming SlamaAram of Sampang tiga, welker
gronden voor weideplaats dienen.

20
13

140

/') De onderneming Blorok, welke uitsluitend tot woon
verblijf dient.
0) Hieronder de klapperonderneming 1'ocloePandjang,
waar ook de niengkoedoe-cnltuur gedreven wordt

OOG

Over 1887 wa
ren de cijfers.

009

205

140

10

180

li) Deze onderneming (Aren Maron) is uitsluitend voor
de veefokkerij bestemd.

609

') Hiervan ïnaken 2 huurpereeelen , groot 268 en 88 bouws, deel
uit van de erfpaehtsonderuemingen Argalingga ia de Preanger Re
gentschappen en Papoh in Kediri: de 9 huurondcrneiniiigcn beslaan

Handelingen der gtaten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

dan ook slechts eene gezamenlijke oppervlakte van 5871 bouws.
:
) Op blz. 95 hiervóór is sprake van 245 020 bouws, gesplitst in
919 perceelen. Men leze daarvoor 245 455 bouws en 923 perceelen.

218
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Hot aantfil ondernemingen In handen van nMtnlooM
TennootMhappen steeg in 1888 van KKS tot 131 (o. ■ in
de Preanger Regentschappen 35, in Pa oeroean 29 BD in
Kediri 37). Geheel c/f ten deels ten nsma van Chineeseu
of inlanders stonden 50 ondernemingen i'M behoorden uit
sluitend aan Cbineezea, 7 uitsluitend san inlanders en 4
aan Europeanen en Chineexen gezamenlijk).
In bet verkrijgen van werkvolk ondervonden de onder
nemer* in 1^88 geen moeilijkheden, In welke mate het
getal arbeiden bij de verschillende ondernemingen uit
eenliep, kan worden ge/Jon uit, de reedi aangehaalde
bijlage 11BB. De hoogste dagloonen , die in 1888 betaald
werden , bedroegen f 0,40 (Soerabnija), f 0,35 a 1' 0,40
(l'asoeroean) en f'0,40 a f 0,50(Proboïinggu). In den pluktijd kan een daglooner in laatstgenoemd gewest-tot f 1
per dag verdienen. De dagloonen waren bet laagst in de

Producten
waartoe de

[Nederl. (Oost-) Indië.]

Preanger Regentschappen (f 0,15 É f0,10). in Oheribon
(f 0,10 a f 0,25)en in Tegel (f 0,15a f 0,25,. In Pekalongan
werd f 0,25 k f 0..'10, in Bemanng f 0,'20 k f 0,:i0, in
Madioen I 0,90 » i' 0,25 en in Kediri f 0,25 k f 0,35 daags
betaald. Op taak werkende!, kunnen de arbeiders tot f 0,75
daags verdienen. De loonen der vaste arbeiders verschilden
van f :i tot f 15 's inaands; in den regel wordt ook rijst
verstrekt.
In het volgende overzicht zijn de ontvangen <>pgavcn
omtrent de in 1888 van de erfpachts- en huurondernemingen verkregen productie bijeengebracht, waarbij tevens
is aangeduid van hoeveel ondernemingen bij het bestuur
geen opgaven nopens de verkregen oogsten zijn ontvangen
(hetgeen door bet teeken t 's aangegeven) en van hoeveel
ondernemingen de aanplaniingen nog te jong waren om
reeds productie af te werpen.

Ondernemingen dit- reeds
bestonden vóór liet in
Later gevestigde onder
werking treden van de
nemingen.
crfpachtsvc rordcningcn. " i

opgaven

A A X M E K K 1 N G E N.

betrekkin;:
hebben.

Koffie.

Aantal
onder
nemin
gen.

.

Productie.

8

t

1

nog geen productie

8

152890 K.(i.

4
8
Tliee

Tabak

.

.

Productie.

neniin-;

gen. '

h) 49 944 pikols

Kinsbaat.

Aantal
onder-'

nog geen produetie

171

,) 248 394 pikols

t
1.'

nog geen productie

4r,

1210 436 K.<;.

SB

J.

I

35

nofr jrocn productie

16

./) 1830501 K.G.

9

339 405 K G.

3

t

5

T

3

nog geen productie

<■) 58 662 K.G.

O 341 9MI K.G.

81

t

1
■
Suikerriet

.

/) 149 225 pikols

Cacao.

1

t)

/') Hiervan 43 500 K.G. krossok , verkregen bjj 7 ondernemingen
in Bezoeki. Voor 1 onderneming aldaar fSoembertengah I en II) is
onder de opgegeven productie ook begrepen de opbrengst van eigen
aanplanting. ii der bevolking (op gronden niet tot de onderneming
behoort nde).

1020 pikols

7*75 K.G.

T

3

t

nog geen product'n

1.-,

nog geen produetie
11 750 K.G.

i 3

t

1
I

Padi .

■O Voor 3 ondernemingen in de Preanger Regentschappen (Parakansalak , sjndangsari en Tjinangran) is , voor zooveel blijkt, onder
de opgegeven hoeveelheid thee ook begrepen d» opbrengst van
eigen aauplantiiigen der bevolking (op gronden niet tot de onder
nemingen behoirende). De twee eerstgenoemde ondernemingen
verkregen op die wjj/.e 5300 en 4711 K.G. thee.
e) Hiervan 21875 K.G. krossok, verkregen bij 1 onderneming
in Kediri.

6

Indigo

e) 241 128 pikols afgewerkte koffie en 7266 pikols in de hoornsehil
(deze laatste hoeveelheid van 4 ondernemingen in de Preanger Regent
schappen . 3 in Pasoeroean, 1 in Probolinggo, 3 in Bezoeki en 1
in Kediri).

nog geen productie

t

20 612 K.G.

6) 46 214 pikols afgewerkte koffie (waaronder 144 pikols Liberiakoffie) en 3730 pikols in de hoornsehil (deze laatste hoeveelheid van
1 onde neming in B a a t s m , 1 in Pasocrocan en 1 in Kediri).

1

3

T

n) Dit zijn allen ondernemingen die gevestigd z-jn op gronden
welke thans in erfpacht worden bezeten, na vroeger in huur te zijn
Bijgestaan geweest, of welke nog in huur worden bezeten. Waar
sommige van ih ze ondernemingen met later uitgegeven nieuwe pereeeton zjjn nitgebraki. wordt aataaifljk ook de productie van laatst
bedoelde gronden hier medegi-rckcnd.

19 580 pikols

19

t

4

30 978 pikols

t

!l) Voor 1 van de hierbedoelde 0 ondernemingen was onder de
opgegeven productie begrepen 16000 pikols stroopsuiker De 6 onder
nemingen beschikten over p. m. 1630 bouw s aanplant, waarvan 801
bouws op van de bevolking gehuurde gronden. Dooreengenomen
werd dus gemiddeld ruim 91 pikols suiker per bouw gemaakt.
h) Het riet van deze onderneming (Sarikerto in Soerabajja) werd
verwerkt op de niet het Gouvernement in contract staande fabriek
Ketanen in hetzelMo gewest. De opgegeven productie was afkomstig
van 40 bouws; de gemiddelde opbrengst per bouw beliep derhalve
ruim 40 pikois.

nog geen productie

i) Ongerekend de indigo-onderneming Darcs in Sladi... n , welke
in 188S, bij gebrek aan fondsen, over geen aanplantingen had te
beschikken.

Op sommige ondernemingen teelde men ook muskaat
noten, peper, gom-elastiek , mengkoedoe, klapper- en
vrnehtboomen , coca, kapok . groenten e:, tweede gewassen.
Evenals vroeger laat men hier Vvlgen een driejarig

gewestelijk overzicht van den oog.^t der vijf hoofdgewassen
op de erfpachts- en huuroodernemingeo, voor zooveel
namelijk die ondernemingen betref; waai omtrent bij bet
best :nr opgaven zijn ontvangen.

Eerst onlangs is namelijk van de residenten van Boenbafla en Pasoerocan bericht ontvangen dat twee l rl'paclitspcrceelen reeds op 16
September 1*S4 en ." September 1886 door de aanvragen saava nl
w a r e n , /.onder dat daarvan tot diisv. r in de JasriBkaefen gegevens
voor het Koloniaal Versia_' op'-aai was gedaan. Het «noren 'ie p' r
eeelcn Tainbakinerang (ofMeadiro), groot 8C8 b o a w s , ia liet di-tiut
Djaboeng, afdeilin.' Modj"kert>. in 1888 nog niet : n out', intiiu
gekomen, zoomede SoeSbber Qesblg, gro.it 71 ümiws , in het district

Gondaiiglcgi , ai'deeling Malang, deel uitmakende van de koffieonderneming .Soeinbcip ;';'»>:. Verder is sa de afsluiting der opgaven voor

hooSJatnk «I nog gebleken dat, behalve met deze 2 penselen, te
■ainea 429
meerderen ,
Noord- en
stelijk als
splitst.

benen . hel getal perceelen bovendien met 2 is te ver
ilonrdi-n de kmi-inderiieiiiing Tjimonteh en Tjibcct (of
Zuid-T.jempakat in de Preanger Regentschappen, laat
één nerceel bekend staande, in drie perceelenis ge
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|

5
5
6

4
5
4

B a t a v i a . . . 1886
1887
1888

II

n

11
11

1

■

1
1
1

20
35
30

* i

43
45
50

32
16
26

9 790
2 158
4 432

68
74
79

30
33
43

2

i i

2

i i

11

K r a w a n g . . 1886
1887
1888
Preang. Regentschapp. 1886
1887
1888

O

■
2

1
1
1

937
3 318
17 000

„

i i

i i

„

i i

i i

i i

11

V

i i

i i

«

i i

11

i i

i i

11

i i

i i

11

n

1
J

i Si

l l a n t a m . . . 1886
1887
1888

1 908
1 026
849

11

447 023
682 108
1 119 135

0

Productie
(in K . G . )

V

-

fi!

«

«

i i

i i

i i

i i

i i

i i

i i

i
i
i

1
1

11

51970
5G783

i i

i i

i i

i i

i i

„

i i

i i

i

i i

i i

i i

781
94
312

i i

i i

1
1
1

2
i

2
2
1

* ) 62
17 113
625

i i

i i

11

„
20

i i

4 19
23

2 186 008
c) 9 107 483
i 9 * 9 996

1
1
1

1
1
1

45 000
36214
40 000

11

H

33
37
35

;<3
32
32

17 285
14 606
12 496

7
7
6

3
1
1

7 643
4 900
6 250

Japara. . . . 1886
1887
1888

1
1
1

11

„

M

«1

11

11

i i

11

i i

i i

11

11

11

11

i i

11

i i

i*

11

11

11

11

Soerabaija . 1886
1887
1888

7
7
8

6
5
7

8 825
4 319
16 427

3
3
2

i
ï
ï

11

11

n

..
"

M

11

Pasoeroean . 1886
1887
1888

56
57
55

45
43
53

74 605
41 268
124 588

14
14

1

Probolinggo 1886
1887
1888

9
9
10

5
8
9

4 039
5 476
13 175

B e z o e k i . . . 1886
1887
1888

9
9
11

4
4
8

720
720
3 509

Banjoemas . 1886

n

i i

•i

1887
1888

n

i i

11

M

i i

11

. . 1886
1887
1888

4
4
1

3
4
1

145
228
412

1
1
1

3 794
2810

6
6
6

8
8
6

14 137
8 757
8512

K c d i r i . . . . 1886
1887
1888

67
78
82

53
57
63

81 883
40 403
111 028

9
8

274
294
302

213
208
22C

tl) 225 200
f) 125 115
f) 298 338

121
128
126

Totaal . . .

1S86
1887
1888

i i
i i

|

n

n

n

«i

i i

11

n

1

.,

„

n

11

11

11

11

11

..

i i

2
2
3

2
2
3

„

„*%

8 43"
8 375
10 225

•1
11

n
M

i i
i l

«
s

i i

3
2
3

2

i
1

1
1
2

1
1

11

11

1»

11

11

11

11

11

11

H

11

11

VI

11

H

H

i i

11

n

11

11

11

11

n

11

1

1

11

11

11

H

„

11

3

3

50 000
n
44 500

7
6
13

7
6
13

117 000
220 000
268 250

*<1

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

i i

11

11

11

11

i i

11

»

11

29 000
40 000
43 000

1
1
i

1
1
1

11

11

11

i i

H
i i

11

11

.

n

,,

1

i i

11

i i

i l

.
.
•

1 310
10 205
14 500

28
31
3

i i

11

i i

11

23
c) 22
23

2 527 984
r) 2 425 480
2 219 996

4
1

1850
1620

1
1
1

30 000
50 000
45 000

i i

n

i i

i i

11

i i

i i

w

i i

i i

i i

n

n

i i

w

11

i i

i i

i i

11

i i

i i

i i

11

i i

i i

i i

i i

11

n

i i

n

11

i i

11

i i

n

n

«

i i

11

11

.,

t l

M

..

11

11

M

n
1

18 500
20 500
16 500

i i

11

245 000
225 000
250 000

r

41400
47 120
44 500

11

11

11

11
1"

11

»1

M

11

i i

11

40 g) 033 882
46 y! 859 144
r.4 g) 1 362 726

i l

V
11

i i

i i

11

«
«

i l

11

.

t
3
1

11

11

-i

i i

11

i i

m

i i

_
,,

i i
i i

11

!•

9
9
'J

11

i

H

3
3

M a d i o e n . . 1886
1887
1888

i i

11

i
i

94 000
36 550
58 687

11

i i

i i

i i

S a m a r a n g . . 1886
1-87
1888

i i

i i

i i

52 820
72 063
96 654

9
10

«
«

i i

2
3
4

14
15
15

i l

i i

5
6
8

1886
1887
1888

i i

i i

i i

6 384
2 910
2 121

Kadoe. . . .

n

i i

8
13
14

i
t
ï

i i

i i

i i

14
14
15

Bagelen

i i

i i

i i

F e k a l o n g a n . 1886
1887
1888

1
1
1

.•aar de
dreven
i i

i i

2

i i

pikola).

i i

a

j

JB

a

i i

2

i i

1

i i

1

'1

1l£

Pro
ductie
(in

11

1 665
399
759

1 1S0
6 500
5 500

(in K.G.)

h

11

2

i i

i-i

Productie

i i

i i

3 500

Hi

n

l'fiJ

i i

|

1

&

i i

Cheribon . . 1886
1887
1888

|

&■ <v

<v a

g'2.2

i i

35
28
33

11

f

aartoe
-opga-

■ aar do
ireveo

Hl

11.*

1 i

l&

■I j

a m

ii

Aanta 1 onder:
nevei ïstaand
ven betrekk

Efa

K.G.)

j5 o> d

til

• «)

lh

Pro
ductie
(in

H

t>

l-f
l
a°

SUIKER.

1 ondernemi
geven cultv

lHs
il

ri

H 'f

AaDta 1 onder
opge geven
werd
Aanta 1 ouder
neve nstaand
ven betrekk

I

werd
Aanta 1 onden
nevci nstaand
ven betrekk

Productie
ui pikols)

\9 I

TABAK.

1 ouder
nstaand
betrekk

É ■
af)

nemi

Aanta I onder
opge geven
werd t a)
Aanta 1 ondernemi
neve nstaand B pn
ven betrekk ing :

■ij
h m
H

Jaren

J-o

<U O

opge

g"0

-O 0.

Aanta

p

THEE.

•aartoe
-opga-

£■

aartoe
-opga-

•aar de
dreven
» V

Gewesten.

KINABA8T.

1 ondernerai
geven cultu

KOFFIE.

11

i i

i i

i i

rt

ii

i i

i i

ii

;

ii

i i

i i

V

|

11

i i

i i

ii

ii

i i

i i

i l

11

M

11

2
5
5

2
4
4

35 937
96 885
76 709

3
3
3

1
3

15
16
27

15
15
25

h) 212 217
i) 342 467
I) 400 621

é] | |

41

0

II

1

i i

40 385
55
43 225

t) 130 285
6 /) 119 525
7 m) 150 845

;

o) Dat het aantal ondernemingen in deie kolom doorgaans v'el Iiooger is dan het cijfer in de volgende kolom moet hieraan worden toege
schreven dat bij vele koffie- en kina-ondernemingen de aanplantingen nog te jong waren om reeds product af te werpen . terwijl ook van ver
scheidene ondernemingen nopens de uitkomsten der exploitatie geen opgaven zijn ingekomen.
b) Deze opgaaf heeft betrekking tot 1 onderneming; de andere onderneming verkreeg 600 „krandjangs'' tabak.
e) Verbeterde opgaaf [Mfg. vorig verslag bijlage G G G . blz. 19. noot '•).
</) Hieronder voor 11 nuderueuiingen 17 464 pikols koffie in de lioonischil.
e) Hieronder voor 17 ondernemingen 11214 pikols koffie in de lioomschil.
f) Hieronder voor II ondernemingen 10 996 pikols koffie in de lioornsehil. en voor 3 ondernemingen 144 pikols Liberia-koffie.

[f. 2.]
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ff) Volgens handelsberichten zouden in de jaren 1886 ,
1887 en 1888 te Amsterdam voor particuliere rekening
zijn geveild de hiernevens vermelde hoeveelheden kilogrammen Java-kinabast, hoofdzakelijk afkomstig van
eripachtaonderneiningen aldaar, doch ten deele ook van
particuliere landerijen in West-Java en van huurondernemingen in de Vorstenlanden.

f
I
heiige- Ofliri- SuceiHvI
riana.
ualis
ruhra. brillen,
{ 1886(vermoedelijk produetievan 1885) 282 000 M I N
5.1000
..
I 1887 (
..
„
., 1880)501000 28 000 81) 000
„
I 1888 (
„
.,
., 1887)848 000 30 000 139 000 40 000

Andere ,„ .
soorten. l ° ' 8 l e » 311000
435 0UO
35 000
i)50 Ouo
22 000 1085 000

De maandstaten van den uitvoer van Java M Madura doen zien dat in de jaren 1880. 1887 pn 1888 voor particuliere rekening werden uitge
voerd achtereenvolgens 832 438, 1 103 701 en I 030 770 K.O. kinabast. waarvan werden opgegeven als bestemd naar Nederland respectievelijk
617 384, 886 707 en 1451817 K.O.
k) Bovendien 000 „krandjangs" tabak (verg. noot i). De overige productie (waaronder 29 500 K.G. krossok) is voor een klein gedeelte af
komstig van aanplantingen buiten de erfpachts- of hmirgrondcn.
•') Ten deele afkomstig van aanplantingen buiten de erfpachts- of huurgronden Onder de opgegeven productie van 1887 is begrepen aan
krossok eene hoeveelheid van 20 000 K.O. en onder die van 1888 eene hoeveelheid van 05 375 K.O.
k) Hieronder thans ook begrepen de hiiuromlornriiiitig Tanah Lajnpan of Bncdiradja in Cheribon , met eene productie van 0000 pikols suiker.
uitsluitend verkregen van rietnanplantingen op gronden der bevolking. Bij 4 andere ondernemingen was de productie ten deele afkomstig van
gronden der bevolking.
I) Hiervan 94 000 pikols (bij de ondernemingen Alkmaar in Pasoeroean e i
gronden der bevolking.

Kadipaton in Cheribon) geheel of grootendeels verkregen van

m) Hieronder 89 500 pikols als voren (bij dezelfde 2 ondernemingen). Overigens zijn in du opgaaf der onderneming Koedjonmanis in Kediri
16 000 pikols stroopsuiker begrepen.
slag heeft de verpon |
ondergaan.

5°. Landbouw op landen aan particulieren in eigendom afgestaan.
In het volgende overzicht zijn de gebruikelijke gewestelijke
opgaven omtrent do uitgestrektheid , het zielental en ile
verpondingswaarde der particuliere landerijen op Java bij
eengebracht.
Aantal
Uitgei opgeslrektzetenen
lande heid der
bjj het
landerjjen einde van
rijen. (in bouw»).
1888.

Aantal
OBWESTEN.

6) In de residentie Batavia zjjn in 1888 drie landerjjen, waarvan
«"'én tot dusver aan Chineezen en twee aan inlanders toebehoorden ,
overgegaan in handen van Kuropeanen.
r) P e opgaven waarbij men een * geplaatst wordt, berusten op
verbeterde of vollediger gegevens.

Geechatto waarde der
landerjjen , naar welke de
aanslag iu de verponding
was berekend

■/) Zie noot (.
e) Zie wat nopens het vroeger onder de particuliere landen gere
kende land Kalinjamat (residentie Japara) gezegd is op blz. 96/97
hiervóór.

voor 1887. voor 1888. •)

A. L A N D E R I J E N VAN E UROPEANEN.
42 795 48 285 f 1 0 2 5 000 f
1 025 000
Bantam . .
2
20 039 479
B a t a v i a . . li) 98
524 W 9 462 105
17 710 432
1
2 200 000
2 200 000
300 000 138 573
Krawang
2
1 468 907
257 240 133 571
2 948 750
Cheribon
.
424 000
424 000
1
3 497
12 581
Tagal. . .
1 219 900
34 8 1 3
1 227 900
12 r) »13 554
Samarang .
756 O00
*8
10 958
986 600
*1 620
oerabajja .
851
3 268
700 000
700 0 0 0
Pasoeroean.
1
Te

B. L A N D E R I J E N VAN

Batavia .
Krawang
Samarang
Japara .
Soerabaya

Particuliere landerijen gelegen i n :
Bantam

Batavia . . d) 38
5
Samarang .
Soerabajja . *10

209 292

„

Krawang

39 754

„

37 975

„

Cheribon

44 678

„

46 255

„

2 300

„

2 200

„

14 265

„

14121

„

Samarang
Japara
Soerabajja

18 392
1 442
*642

51 296
6 540
7 032

f 1 560 990
540 280
577 800

1 584 950
540 280
572 400

20 476

64 868

f 2 679 070

f 2 697 030

Pasoeroean

Tc zamen
Tc zamen

53

1 591 099 1 457 744 f 55 494 034 f 51 892 202

412

202

„

277

„

1677

„

1851

„

490

„

493

„

270 987 bouws 328 704 bouws

Aan voortbrengselen voorde Europeesche markt, zoomede
aan natte indigo , leverden de particuliere landerijen , voor
zoover opgaven bij het bestuur zijn ingekomen, in 1887
en 1888 de volgende hoeveelheden op:

RECAPITULATIE.

Alle gewes
ten tezamen

16 240 bouws

„

Tagal

C. L A N D E R I J E N VAN ANDERE VREEMDE OOFTEBLINGEN
OF V A » INLANDERS. C)

1888.

152 457

C n n m i .

548 722 f 22 981678 f 21 971 890

426 66;

234

1887.
15 164 bouws

Batavia

328 405 *479 187 f 18 291 838 I 17 370 950
900 000
900 000
86 080 25 800
1 703 040
1 845 740
^5 542 18 198
3 817
158 000
2 081
158 000
1 928 800
1 697 200
*4 559 21 720

. J) 186
.
1
.
*21
.
2
.
*24

Te zamen

O]) verschillen Ir. particuliere landerijen werden in 1887
en )88S door de opgosetfltten de navolgende uitgestrektbeden ('m houw*) met padi beplant:

1 143 956 8 4 1 1 5 4 f 29 8 3 3 280 f 27 222 682

125

zamen

waarde van sommige landerijen wijziging

a) Sedert de afsluiting der opgaven ten dienste van het vorig ver- j

Namen der landerijen.

Nniker

1887.

1888.

Namen der landerijen.

Per

(pikols).

transport

1887.

1888.

5 500

7 950

4 000
250
t 500
2 600
100
1 500

4 500

1 600

15 450

19 250

Namen der landerijen.

1887.

1888.

P e r transport 1 15 450

19 250

BATAVIA.

Afd.

Tangerang.

B a b a k a n - N o o r d en T a n g e 
rang-Oost
Bodjong R e n g i t

. . . .

Trnnsporteeren

o) Waar een f voorkomt

600

•1 t

2 000
900
2 000

2 000
1 500
4 450

5 500

7 950

K a m p o n g Melaijoe

.

.

.

Kedaoeng-Oost

. . . .

Lengkong-Oost

. . . .

Transporteeren

t
2 500

2 700

t

zijn de cijfers bij gemis aan opgaven niet kunnen worden ingevuld.

Pangkalan
'
Paroengkoeda
j
Pekadjangan
1
Selapandjang-Oost . . . .
Selapandjang-West . . .

Transporteeren

200
200
000
500
000

4 150
4 400
1800
1 «00
2 050
800

29 350

34 050

4
4
2
1
2

5.

Kljlagc C.

Koloniaal verslug van 1880.

Namen der landerijen.

Per transport

1887.

1888.

20 350

34 050

t
5 OUO
2 000
650
2K50

Afd. Buitenzorg.
Tjiawi enTjidjerock (Pon-

12 000
51 850

1 (170
42IO
1 000
700

t
t

[Noderl. (Oost-) Indifl.]

Namen iler landerijen.

1888.

1887.

Per Irairport

28 11(11)

i s IM

155 0011
145 0011

150 000
140000
;i | H
71 354
11451
*2 MC

t

78 M l
14 450
75 000
67 500
2 050
30 000

. . . .
. . . .

42 530

KRAWANG.

2 825

m

TAOAL.

Ketanggocngan-West .

4 0C4

.

20 700

Tjampea en Tjiboenboelan
Tjikoppo Maijak . . . .
Tjiloear
Tjiomas
1 joeroek Bitoeng of Nang-

SOERABAIJA.

Goebeng Djepit

800
8 840
320
5 400
2 000
1 000
150
600

. . . .

Koepang I of Dermo . .
Koepang I I of Pakis . .

1 250
13 000
280
5 000
1 800
1 060
154
410

Totalen voor de 2 gewesten

22 054

12*89

11 350

Tabak

40

Klappa Noenggal

.

75 000

801704

787 402 Totalen voor de 3 gou esten

872 204

797 4 6 .

(kilogr.).

Tjiawi en Tjidjeroek
Tjikoppo Maijak

Randoesari en Pakoenden .
Simongun . Mlojo en Pnn-

. . . .

1 300

5 252

5 793

t

Tj iseroea-Zuid
. . . .
Tjitrap en Tjitjadjs. . .
Tjoeroek Bitoeng of Nang.
goeng
-

77

M

02

46

1 501

715

188

16 875

Afd. Buitenzorg.
2 500 Nangiwir en TjibinoengOost
l 150
Tjiawi en Tjiiijernek . .
15 000

17 812!

21050

|7Slt|

27 45<>

t

Totalen

.

.

80

t

1

t
625

02
1 612

.

814

Afd Buitenzorg.
Sadeng Djaraboe . . . .

12

15

75

114

87

129

6 250

4 650
3 100
12 40(1
4 340
62n
121000

V a n i l l e (kilogr.).

1 750

1 000
160
18
762
300

. .

607

207

5 500

937

Afd. Buitenzorg.
KampongBaroe
. . . .

0
15

t

Afd. Tangeraug.

t

.

475
390
157
20
0
23
73
1
300
1 121
150
34
874
225
402
140

t

558

BATAVIA.

.

BATAVIA.

■ .

0
375

1

70 000

f a r a o (kilogr.).
197
500
133

46

105

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.
Denambo, Tjiroapak en
Tjipamingkis
. . . .

125

1 142

57 500
18 250
50 000
35 000
38410

KRAWANG.

Totalen voor de 2 gewesten

BANTAM.

3

K r u i d n a g e l e n (kilogr.).

98 088

K o f f i e (pikols).

TjlKlllHM

633

t

SAUARANG.

90 038

Tjikempoeu Petinggi of

1 550
KRAWANG.
32 500
54 03S Pumanoelian- en Tjinssem15 000
50 000
3J 500
SAUARANG.
28 120

PASOF.ROEAN.

Totalen voor de 5 gewesten

Per transport

1 1888.

,^~

Tegalwaroe-Iauden .

10 110

1887.

'ijiuwi

Temonggoengan en TjikoPamanockan- en Tjiassem-

Niiiui'h .li r lan■lcrijeii.

Afd. Ituitenzorg.

Jassinga
Kampong Baroe
Kcdocng Badak

221

Tweede Kamer.

2.]

BATAVIA.

SAMARANG.

4

*

62

02

KRAWANG.

Pamanoekan- en Tjinssem00

Totalen voor de 2 gewesten

!

66

Totalpn voor de 2 gewesten

K l n a b a s t (kilogr.).
BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.

t

.

4 100
■ 462

300
11M
11 338

Totalen

13 562

10 838

Tjitrap eo Tjitjadas.

.

I n d i g o (kilogr.).
BATAVIA.

Afd. Tan"erang.
Karaag-Scran^
. . . .
Lengkong-Oost . . . .

t
t
t

M u s k a a t n o t e n (kilogr.)
KRAWANO.

BATAVIA.

Pamanoekan- en Tjiassem-

Afd. Buitenzorg.
Kampong Baroe . . . .

3 480

7 058

8,

68

44

18 Penoenggangan

t
t

. . . .

TAOAI..

Ketnnggoengan-'West.

.

Tjikcmpoean
Tapos

6 250

Pctinggi of
1

SAXARANG.

Krapijak en Kali-Pantjoer
Panggoeng
Simongan . Mlojo en Penggil'ig

Totalen voor de 5 gewesten

I

45

t1

40
17
1

t

30

. . . .

6 501

7 438

7 154

46

88

8 899

13 112

110 110

Totalen . . .
1 ogelne.si.jr>, (kilogr)

KRAWANG.

BATAVIA.

Pamanoekan-en Tjiasseme 75i

Afd. Buitenzorg.
1 !!( Klapn Nocngjral ■ ■ . .*
Sadeng I>jainbuu . . . .

t
t

2 604
1

t

2 607

.

t

7

3 Totalen voor de 2 gewesten

t

2 614

SAMARANG

Panggoeng

750

Totalen voorde 3 gewesten

T h e e (kilogr.).

Tjikandi-Oedik

10
5 625

14 9381

372
8 64:

i

7 500

10 000

KRAWANG.

Togalwaroe-laiiden .

F o e l i e (kilogr.).

.

BATAVIA.

Afd. Buitenzorg.

BATAVIA.

.

8
62:

Transporteereu

63:

Afd. Tangerang.
20 000
8 000

22 500
6 000

Transporteereu | 28 000

28 500

Pondok Tjabé Oedik.

Handelingen dor State.n-Gener.val. Bijlagen. 1889-1890.
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t
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Het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indiü heeft bij
o,ea in n°. 1256 n a bet Indiaan Weekblad van liet Hecht
opgenomen arrest van 2(i Mei 1887 ln-slist dut da eigenaar
van era particulier l a n d , gelegen bewesten de Tjiinanok,

Aantal
onderne-

het recht heult beerendienaten te vorderen van hen, die
het recht van erfpacht uitoefenen op tui wans op zijn land
gelegen , al zijn die bezitten niet op het land , maar riders
woonachtig. De Indische Uïgeering heeft echter in hot
begin vuu 1888 verklaard van meeding te zijn , dat de
eigenaren van dio landerijen alleen heerendiensten kunnen
vorderen van do op hunne landen metterwoon gevestigde
inlanders, welke opvatting tot nog toa steeds gehuldigd
is.
Verder deed zich de vraag voor, of de eigenaar van een
particulier land het recht heeft de op zijn land gelegeu
dessa's te vereenigen of te splitsen , zonder de betrokken
bevolking vooraf daaromtrent gehoor 1 te, hebben. Het Indisch Bestuur beantwoordde uie vraag in bevestigende!)
zin.
De procureur-generaal hij het Hooggerechtshof, aan
wien (zie vorig verslag blz. 217) was opgedragen van advies
te dienen nopens eene herziening van het reglement op de
"particuliere landerijen bewesten de Tjimanok (Indisch Staatsblad 1836 n ° . 19), is in ' t laatst van 1888 overleden zonder dio taak tu hebben kunnen volbrengen. Dezerzijds is
aan het Indisch Bestuur aanbevolen om voorde herzien ing
eene commissie van ambtenaren en landeigenaren te benoemen. De samenstelling van zoodanige commissie is echter
door bijzondere omstandigheden vertraagd geworden.
Zeer onlangs is gebleken dat bij de Indische Regeeriuir
het voornemen bestaat om in t e trekken de ordonnantie
van 21 April 1886 (Indisch Staatsblad u° 7 9 ) , waarbij
ten aanzien van het particuliere landgoed Tjiomas in de
afdeeling Buitenzorg (Batavia) uitzondering is gemaakt op
het recht van benoeming van politiehoofden door den
landeigenaar. ') Over het herstel voor de Pamanoekan- en
Tjiassemlan len in K r a w a n g van de bij het reglement van
1836 voorgeschreven wijze van benoeming van districtshoofden op de particuliere landen is gehandeld op blz. 81
hiervóór.
6°. Landbouw op verhuurde tanden in Socratarta en Djokjokarta.
Omtrent de landverhuur ia de Vorstenlanden behelzen
de voor dit verslag ontvangen berichten weinig auders dan
de gewone productie-opgaven. W a t het aantal ondernemingen betreft, wordt gezegd dat bij het einde van 1887
in Soerakarta niet 1 3 8 , zouals het vorig verslag vermeldde , maar 140 ondernemingen te boek stonden , daar op
de huuroverdracht tot vereeniging van de onderneming
Uegaden-Gempol met Djeroekwangi en van Kedoengdjambol met Madjosto de bekrachtiging des bestuurs nog niet
was verkregen. Van die 140 hielden in 1888 de ondernemingen Pakem en Kedoengwedoes op te bestaan, de eerste
doordien de huurovereenkomst met ouderling goedvinden
van partijen ontbonden werd en de gronden aan de upanagehouders teruggegeven werden, de andere wegens liet
verstrijken van de h u u r , zonder dat stappen tot buurverlenging waren ge laan. Daarentegen kwam eene nieuwe
(indigo-) onderneming tot stand: Ngranjoe geheeten, terwijl
de in 1886 uit de registers afgevoerde onderneming Soember
en Kedoengdowo (Lawang) opnieuw is ingeschreven. Overigens wer.1 in de registers nog aanteekening gehouden
van de samenvoeging van 2 ondernemingen bij andere,
namelijk van Trenjeug bij Atassudi en van Goenoengan
bij Djongrangan-Sekarsoeli. Ten gevolge van een en ander
wezen de door het Ruropeesch bestuur aangehouden registers betreff-'nrte de landverhuur op uit. 1888 voor Soerakarta 138 en voor Djokjokarta 50 ondernemingen a a n ,
allen nader gespecificeerd in bijlage CCC hierachter. In
het volgende overzicht vindt men de gebruikelijke algemeene opdraaf betreffende den omvang van de landverhuur
in de beide gewesten.
') Tijdens dit gedeelte van het verslag ter perse was, is aan
dit voornemen uitvoering gegeven. Bedoelde uitzonderingsmaatregel
is namelijk ingetrokken bjj ordonnantie van 6 December 1889
(Indisch Staatsblad n". 254).

mingen
Jaren.

volgens
de
registers.

1887

140

1888

138

1887

M

Totaal der door de
inlandsc.hr verUitgestrektheid huurders
bedon(in bouws) van gen jaarlijkschu
de aan Europca pachtsommen,
nea verhuurde met inbegripvandc
gronden, m r overeengekomen
zottftel tle geldswaarde voor
huurovereen- eenige
komsten itoor van deleveringen
z[jde der
het bestuur ondernemers,
bekrachtigd welker opbrengst
naren.
in natura
facultatief is. u)
Soerakarta.
221867
f 980 336
222 279

980087

Uitgestrektheid
(in bouws) der
aanplantingen,
ioor zooveel
betreft
de voor de
Eurapecsche
markt geteelde
producten.

35115 (by 135
ondernemingen)
33 793 (b". 133
ondernemingen)

Djokjokarta.
92131
f671558

17 718 (bij 50
ondernemingen)
1888
60
100 430
671783
17 890 (b(j 50
ondernemingen)
«) Dit laatste was b(j 6 ondernemingen (allen in Soerakarta)
het geval. Waar de ondernemers zich jegens de inlandsche verhuurders
omomnaardelijk tot leveringen in natura verbonden hadden, bestonden
die leveringen in den regel uit zekere hoeveelheden klappers, vruchten
en sirili, en verder uit de volgende opbrengsten:
pikols pikols pikols
pikols
Messenen
koffie, rijst, suiker.
gras.
olie.
in Soera- . over 1887
4
328
9
11497
„
karta I „ 1888
4
. 9
11497
inDjokjo-f over 1887
8 113
11865
4 886
karta l „ 1888
7 473
11865
4 88C
Over 't algemeen verkeert de Europeesche landbouwnijverheid in de Vorstenlanden in weinig bloeienden toestand,
niet alleen door de gedruktheid van de verkoopprijzen der
producten in de laatste jaren, maar vooral ook door de
gevoelige slagen haar toegebracht door de koffiebladziekte
en de sereh. Vermoedelijk zal een en ander ook wel van
invloed zijn op de geregelde kwijting van de huursommen
aan de inlandsche verhuurders. Althans ten opzichte van
de door het hoofd van het Mangkoe Negorosche huis verhuurde landen (in Soerakarta) vindt men vermeld dat aan
de huurders van Tawang en Kredjo, op welke ondernemingen , door den achteruitgang van de koffieproductie,
de pachtsom te zwaar d r u k t e , vergund werd gedurende
een zestal jaren res]>ectievelijk slechts */3 en de helft te
betalen , terwijl een verzoek om pachtsverlaging voor de
onderneming Gadoengau nog in behandeling was. Door
den huurder werd intusschen van April 1888 af mede
slechts halve pacht betaald, en een andere ondernemer
die gronden van bedoelden paugeran in h u u r had (de ondernemer van Ngawen) was reeds sedert Juli 1885 in de
betaling daarvan achterstallig.
Welke beteekenis de huuronderneruingen hebben ten
opzichte van de voortbrenging van uitvoerproducten, kan
uit de volgende vijfjarige opjraaf blijken.
JAREN.

Suiker
(pikols).

Indigo
(K.G.).

Tabak
(K.G.).

1884

435 417

Soerakarta.
263 664

390 096

36 434

410 310

307 668

581600

36 721

419 697

346 034

639 977

20 823

402 148

301 502

792 816

22 694

1888

351 345

331799

1 050 360

29 724

1884

631 072

Djokjokarta
180 776

1885

644 079

1886

1885
1880
1887

Koffie
(pikols).

8 623

163

232 106

18 647

100

629 570

217 648

34 813

52

1887

640 644

249 930

27 783

6

1888

486 630

258 917

44 460

56
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Suikerriet werd hetzij alleen, hetzij nevens andere stapelproducten , verbouwd bij 18 ondernemingen in Soerakarta ')
en bij 18 in Djokjokarta , allen dezelfde nis in 1887, uitgenomen 2 der eersten, met namen (Jagah Sipat en Gonlangramoe, waar voor 't eerst kleine aanplantingen schenen
te zijn aangelegd j althans te zainen leverden zij slechts
107 pikols suiker op. De eigenaar van de huuron lerneniingen
Djetw en Wonolopo in Soerakarta verkocht het riet; en
van de 14 andere Soloscbe huurondememingen die rietbeplantingen bezaten, waren er 8 die van 2454 bouws riet
eene productie verkregen van 179 328 pikols suiker, dat
is gemiddeld per bouw 73.07' pikols (tegen 212 051 pikols
van 2449 bouws in 1887 of gemiddeld per bouw 86.58'
pikols), terwijl van de 6 overige suikerondernemingen in
Soerakarta (die in 1887 190 097 en in 1888 171910 pikols
maakten) de uitgestrektheid der rietbeplantingen voor den
oogst van 1888 niet is opgegeven. De 18 suikerondernemingen in Djokjokarta hadden voor den oogst van 1887
over 7542 eu voor dien van 1888 over 7469 bouws te
beschikken en verkregen daarvan respectievelijk 640 644
en 486 630 pikols suiker, derhalve gemiddeld per bouw
in 1887 84.94, doch in 1888 slechts 65.15 pikols. De
hoogste gemiddelde productie per bouw werd verkregen
bij de onderneming Doekoeh-Pisangan in Djokjokarta,
namelijk 1088/4 pikols; in Soerakarta werd bij de 8ondernemingen , waarvan opgaven werden ontvangen , hoogstens
80 pikols per bouw gemaakt.
Onder de van de buurlanden verkregen tabak waren
weder eenige zeer goede partijen, die hier te lande bevredigende prijzen behaalden (verg. het medegedeelde op
blz. 216).
Buiten de buurlanden vindt men in Djokjokarta nog
3 indigo-ondernemingen , en in Soerakarta nog 3 suiker-

fabrieken , die door inlandsche grooten voor eigen rekening
worden geëxploiteerd. Deze 6 ondernemingen, ?«&£ vermeld
in bijlage CCC hierachter, waren Soembernilo, Pakein en
Pengasih, welke in 1888 respectievelijk 14 827, 5119 en
12 750 K/r. indigo afwierpen, zooinede Tjalamadoe, waar
van 486 bouws riet werd verkregen eene productie van
22 752 pikols suiker (46.81 per bouw), Madoerenggo en
Tasikinadoe, welke te zamen van 371 bouws riet, meerendeels geleverd door den landliuurder van DjeHs en Wonolopo
(zie hooger), 26 020 pikols suiker (70.13 pikols per bouw)
opleverden. Vo r rekening van bet hoofd van het Mangkoe
Negorosche huis, wien de drie laatstvermelde suikerfabrieken toebehooren, was in 1888 ook eene indigoonderneming, Moijoretuo genaamd, in oprichting, die in
1889 in exploitatie zou komen. De dessa's, bij die onderneming ingedeeld , vormden vroeger eene koffieafdeeliug ,
doch door de bladsjekte waren de daar gelegen aan plantingen nagenoeg geheel uitgestorven , zoodat de teelt van
koffie gem voordeelen meer afwierp, terwijl die van indigo
goede uitkomsten scheen te beloveu.
b. B o s c u w e z e n.
Ook in 1888 werd voor de instandhouding der djatibosschen
zorg gedragen door hot doen beplanten van de leeggekapte
perceolen w;iar de natuurlijke voortplantirg mislukt was.
Evenzoo werd eeno aanmerkelijke oppervlakte herwoud ,
waar het djatibosch vernield was of in ongunstigen toestand verkeerde.
Omtrent de uitgestrektheid der djatibosschen in het
algemeen en die der onderscheidene djatibosch-klasseu
kunnen, op grond van gedane onderzoekingen , alvast de
navolgende cijfers worden medegedeeld, die in een volgend
verslag zullen worden aangevuld.

Op uit. 1888 bedroeg1 op Java en Madura de oppervlakte (in hectaren):

der wilde
G E W E S T E N .

of oorspronkelijke djatibosschen.

Bantam
Preanger Regentschappen
Erawang
Cheribon
Tagal
Pekalongau
. . . . .
Samarang
Japara
Rembang
Soerabaija
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
,
Banjoemas
Bagelen
Eadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
Madura

der herbosschingen (door aanplantingen en door natuurlijke verjonging) a)
tot stand gekomen:

*) t
12 991
1438
13 268
8 903
1768
76 540
21232
277 836
50956
2 330

t
t
't
14643
61 353
21 628

t

voor en in
1865.

van uit, 1865
tot uit. 1880.

van uit. 1880
tot Juni 1887.

t

t

t

90
303

340

431
537

308
174
157
628
587

296

1 752

t

t

ii

463
495
1038
* 3 250

t

1331i/j
* 2 907'/.
</) 40

t
t
t
t
t
t
t
* 2836

1 8613/,

3 484

d)
662

t
t
390
142

t
t
2K3
t

970
331

t
t
231
616

gedurende het
cultuurjaar

11

t

856

t

t

t

27'/,
27
105
110'/ 4

738
504'/»
184
1627
1 729'/ 4

13 729
1942
13 452
10 530
3 497

374

6710

83 250

11

53'/ 4
457
112'/.
47
38'/,
42'/ 2
145'/.
139 3 / 4

64'/,
2110

TOTAAL.

1887/88.

van de oorspronkelijke en de
nieuwe djatibosschen te
zamen.

157'/.
78
7l'/2
M

t

t

10041'/,

287 878

1122'/,
1040

52 078
3 370

t
t
t
t
t
t
357'/j

4 046'/.

t
t
15 000
92 490
25 674

t

De opgaven betrekking hebbende tot uitgestrekthedeu. bedekt met natuurlijke verjonging, zijn met een * aangeduid; zie ook noot c.
Waar geen opgaven konden verstrekt worden. of de ontvangen opgaven onvertrouwbaar werden geacht. vindt men zulks door een -(-aangeduid.
e) Hieronder ook (niet afzonderlijk opgegeven) uitge.strektheden, bedekt met natuurlijke verjonging.
J) Of men bij deze opgaaf alleen te denkeu heeft aan plantsoenen. voortspruitende uit geregelde aanplantingeu , dan wel aan uitgeetrektheden bedekt met natuurlijke verjonging, i uit de ontvangen opgaven niet met zekerheid op te maken.

Bij de beoordeeling van bovenstaande cijfers , die, ofschoon [
in nauwkeurigheid nog te wenschen overlatende, den
algemeenen toestand vrij juist wedergeven, mag niet over
het hoofd worden gezien, dat de zoogenaamde natuurlijke !
verjongingen , hoofdzakelijk van vóór 1865 dateereude, in
hoedanigheid ver ten achter staan bij de kunstmatige
aanplantingen der latere jaren. Verder dient nog te worden
Opgemerkt, dat in de zoogenaamde wildo of oorspronke- j
lijke djatibosschen uitsluitend slecht en krom houtgewas |

van weinig of geen handelswaarde wordt aangetroffen. De
uitgestrektheid dier reeds voorhing in ontredderden staat
geraakte djatibosschen is zoo groot, dat. hoe wenschelijk
het ook zij om ze ten spoedigste door jong plantsoen te
doen vervangen , zulks in de eerste tientallen van jaren
zonder groote kosten niet mogelijk zal zijn. Er wordt echter naar middelen omgezien om dit hoe eer hoe liever, en
niet de minst mogelijke kosten , gedaan te krijgen. Als
gevolg daarvan worden pogingen m het werk gesteld om
de allerslechtste bosschen , enkel tegen afstand van het
l
) Deze 18 ondernemingen waren in de registers ingeschreven j bout, door de bevolking op nieuw te doen beplanten. In
Samarang werd o. a. eene uitgestrektheid van 15 bouws
als 23 ondernemingen.
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op dio wijze beplant zonder eenige uitgaaf voor 'HIIIIKIS kas
De planters genoten, behalve tle v o o r l e d e n , verbonden
aan liet voor eigen rekening telen van landbouwgewassen
tllWChcn de rijen djatiboompjes, nog |7*/« stapclineler
brandhout, dat zij tegen den prijs van f 2'/j per stapelmeter van de hand konden letten.

Uit het overzicht blijkt, dat gedurende hel mei uit. Juni
1888 gedindigde eultuurjaar 1887/88 in de verschillende
gewesten met djatihout werd beplant eene oppervlakte
van p. in. 1988 hectaren, waarvoor sverd uitgegeven f <>7 "NI

of gemiddeld f34,09 perbeotare, gelijkstaande met {24,19'
per bouw. Van die oppervlakte hadden '>-'i4'/< beetaren
betrekking tot terreinen , waar liet boeoh geheel ontredderd of vernield was, en 1343*/4 hectaren tot jaarperueelen,
in 1888 of vroeger leeggckapt door ondernemers, aan wie
de bosichen ter exploitatie waren Bijgestaan, 'i
i)e in enkele gewestengeplante mahon.v-boomen blqven
zich voortdurend zoo gunstig ontwikkelen dat thans p gingen Worden aangewend om rechtstreeks uit West—Indifl
groote hoeveelheden laad te verkrijgen , daar dit zaad bij
ondervinding' gebleken is veel beter te kiemen dan de uit
Britsch-Indië ontvangen zaden.
Ten opzichte van bel hcrbosschen van kale berghellingen
kan worden vermeld, dat daarmede in de boschdistricteii
Kadoe - Bagelen-Banjoeuiaa en Samaraug -Vomteulaudeu
met zeer goed gevolg werd voortgegaan, In verband
met de beschikbare fondsen zal daarmede ook in andere
boschdistricten een aanvang worden gemaakt. Verder
wordt het mogelijke gedaan om , in het belang van het
klimaat en de irrigatie, de thans nog bestaande hoog»!
belangrijke bergbossohen tegen verdere vernieling te beschermen.
Aan de eaontchouc-aanplautingen in de residentie Kraw a n g werd ditmaal geen uitbreiding gegeven bij gemis
aan bruikbaar plaatmateriaal. Daarentegen werd er naar
gestreefd op de kweekerijen ter hoofdplaats 1'oerwakarta
het aantal planten te vermeerderen. Door markotten
(tjangkok) was het aantal boomen van de gewone inlandsche karetsoort (ufostigma elasticuiu), gruotendeela afkomstig van een 40-tal vroeger uit 'sbinds plautentuin te
Buitensorg en uit de bosschen der Preanger Regentschappen ontvangen exemplaren , van 2300 lot 4342 gestegen.
De snelgroeiende castiilon elastica (ook van deze caoutchoucboomen waren exemplaren voorbanden) ontwikkelt zich
zeer goed. Waarschijnlijk zou in 1889 een kleine oogst
van zaden kunnen worden verkregen.
De cultuur van nuttige boomso jrten en het herbosscben
van kale berghellingen vorderden in 1888 eene uitgaaf
van f 10 432.
Ten gevolge van onnauwkeurigheden in sommige rapporten betreffende het onderzoek tot beantwoording van de
v r a a g , welke wildhoutbosschen op Java onder geregel!
beheer moeten worden g e b r a c h t , kon deze aangelegenheid
nog niet worden afgedaan.
lntusscueu is in den aanvang van 1888 begonnen mei
de uitvoering van een , voor zooveel noodig in overleg met
den directeur van 's lauds plautentuin, ontworpen plan
om vertrouwbare en juiste gegevens te verzamelen aangaande de botanische , bosehkundige en technische eigenschappen der zoo talrijke wildhout- (niet-djati) boomsoorten
in Nederlandsch-Indië. Met het verzamelen van materiaal
voor het botanisch onderzoek , namelijk met het vaststellen
van de identiteit der verschillen ie boomsoorten, is een der
houtvesters belast, die zooveel mogelijk in de gelegenheid
wordt gesteld om zich uitsluitend aan deze taak te wijden ,
welke in Maart jl. voor een gedeelte reeds in Midden- en
Oost-Java was volbracht en eerlang in West-Java zou
worden voortgezet. Naarmate bepaalde soorten goed gedetermineerd en volledig beschreven zullen zijn, zal ten aanzien
van dio soorten onderzocht kunnen worden hoe. en wa-ir de
boomen groeien , welke eischen zij aan klimaat en grond stellen, hoe zij verjongd moeten worden, enz. Zoowel door middel
van de ambtenaren van het binnenlandscli bestuur als door
tusschenkomst van de Nederlandseh-Indisehe Maatschappij
van landbouw en nijverheid tracht de Indische Begeering
voorts inlichtingen te verkrijgen omtrent de aan we:.ding

') In 1888 werd door houtcontractantcn lee/rjfeltapt eene oppervlakte
van «90'/» hectaren. Op andere wijze werden nog leegg-ekapt 223/4 hectaren.
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der Indische houtsoorten on hare technische eigenschappen,
trr beantwoording van da vraag welke soorten het best
dienstbaar kunnen worden gemaakt aan industrieGn waarbij
iiout als materiaal wordt gebruikt. Ook wordt ter sake
hei gevoelen ingewonnen o. a. van de chefs der departeiin ri11*11 van burgerlijke openbare werken en van onderwijs, eeredienst en nijverheid, zooinede van de commandant.' van land- en zeemacht.
Met het afbakenen en l egrenzen van de djatibosschen
werd iu 1888 voortgegaan. Daardoor worden zij voorgoed
t'ïgen ongeoorloofde ontginning gevrijwaard, en wordt bet
mogelijk ver uitstekende stukken boseh en afgezonderd
liggende gedeelten ter beschikking van den landbouw te
stellen, en daarentegen woeste gronden bij het boscb te
trekken om tegelegenertijd met djati- en andere houtsoorten te worden beplant. Die werkzaambeden geschieden
op de volgende wijze. De cieuwe grenzen worden op het
terrein voorloopig uitgezet door eene commissie, bestaande
uit den houtvester, den controleur der afdeeling en het
betrokken distrietshoofd , welke commissie daartoe in overleg treedt met de hoofden en ingezetenen der b e l a n g hebbende dessa's. Is men het over het afbnkeningspbin
eens geworden, dan wordt hot aan de goedkeuring van
den directeur van binnenlandse!! bestuur onderworpen.
Daarna worden de nieuwe grenzen door of onder de leiding
van de technische boscuambteuaren nauwkeurig opgemeten
en in kaart gebracht. De aldus met de meeste zorg vervaardigde kaarten worden ter beschikking gesteld van de
bewaarders van het kadaster om het gemetene ook in de
kadastrale kaarten te kunnen opnemen. Gedurende 1888
werden op deze wijze in de residentie Sainarang 108 716' M.
boschgrens, omvattende een boscncomplex van 3800 hectaren , afgebakend en in kaart gebracht. Dit was echter
tot eene zoo grootc uitgestrektheid alleen mogelijk doordien de houtvester over een afzonderlijken opnemer te
beschikken h a d , hetgeen in andere gewesten niet het
geval was.
Wat de inrichting der djati bosschen a a n g a a t , is te
melden dat thans streng wordt vastgehouden aan het beginsel , om daarbij in de eerste plaats met de locale toestanden rekening te houden. Nauwkeurige en uitvoerige
gegevens omtrent de gesteldheid der bosschen , de terreinswaarde daarvan en de verkoopbaarheid der verschillende
houtvoorraden , enz., moeten voorhanden zijn, alvorens
met de inrkktingswerkzaamheden mag worden begonnen.
Ook mogen deze slechts op zoodanigen voet worden geschoeid dat de koeien reeds binnen korten tijd door de
meerdere opbrengst der in te richten bosschen kunnen worden gedekt. Over geheel Java is men thans met de verzameling van bedoelde gegevens bezig. Hier en daar werd reeds
met de inrichtingswerkzaamheden een aanvang g e m a a k t ,
hoofdzakelijk bestaande in het traceeren vau iLdeelingslijnen , waardoor ten beter overzicht wordt verkregen en
dientengevolge eene sciierpere controle kan worden uitgeoefend , zooniede in het aanleggen van hout-afvoerwegeu ,
zonder welke de exploitatie óf niet mogelijk óf veel minder
voordeelig voor den lande zou zijn. Verder streeft men er
naar om de boscbcomplexen , alwaar die werkzaamheden
zijn aangevangen , door particulieren te doeu zuiveren van
doodstaand en omver gevallen h o u t , dat op die wijze
's bands kas nog geldelijk voordeel afwerpt (over 1887
f 51 958,235 en over 1888 f 45 854,36).
De nauwkeurige kennis, die thans van den werkelijken
toestand vau 'slands bosschen is verkregen, zoo meldt de
inspecteur van het boschwezen , heeft reeds doen zien dat
veilig jaarlijks eene veel grootere uitgestrektheid djatiboscu dan tot dusver in exploitatie zou kunnen worden
g e b r a c h t , zonder dat men zich voor de houtproductie iu
de toekomst bezorgd zou behoeven te maken. Genoemde
inspecteur spreekt voorts de meening uit d a t , ofschoon
de Regeering bij eventueele uitbreiding der boschexploitatie zooveel mogelijk rekening zal dienen te houden met
de belangen der tegenwoordige houtcontractauten , zulks
op den duur toch geen reden schijnt te mogen zijn om
niet de exploitatie in eene gepaste verhouding te brengen
tot de uitgestrektheid van de djati bosschen , vooral ook ten
bate van de nijverheid, voor welke de tegenwoordige
betrekkelijk hooge houtprijzen een nadeel zijn. Van eene
aanzienlijke uitbreiding der exploitatie verwacht hij voorts
dat de houtcontractanteu daardoor genoopt zullen worden
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ceelen eene totale pachtsom bedongen van f853352. Voor
één der in twee jaren te exploiteeren perceelen (Mangkang c. a. in Samarang) moest de geheele pachtsom
(f 2540) nog in 1888 betaald worden; voor de 13 andere
percelen zou de eerste jaarlijksche pachtsom (gezamenlijk
f 17G9G4) eerst in 1889 betaald behojven te worden, doch
twee der ondernemers (die van Tjawet Brontok in Pekalongan en Djatirogo in Madioen) kweten den eersten
jaartermijn (ad f 6000 en f 2008) nog in 1888.
Nevens de bedoelde 14 nieuwe ondernemingen waren
bij liet einde van 1888 nog 15 ondernemingen in werking
van de 18 die op uit. 1887 bestonden. De drie, waar,
met het verstrijken van do contracten of van de toegestane
verlengingen , de werkzaamheden in 188N beëindigd werden , waren Goenoeng Krikil in Cheribon, Goendih in
Samarang en Gading c. a. in Rem bang. Onder de 29 op
31 December 18S8 alzoo aanwezige houtkapoudernemiugen (1 in Tagal, 2 in Pekalongan , 8 in Samarang, 1
deels in Samarang , deels in Soerakarta , 1 in Japara , 7 in
Hembang, 3 in Soerabaija, 2 in Pasoen >eau, 1 in Probolinggo , 2 in Bezoeki en 1 in Madioen) telde men er 3 die
enkel het zuiveren van bosschen (bet verwijderen van
doodstaand en omverliggend hout) ten doel hadden. ') In
handen van Europeanen waren 16, in handen van Chineezen 13 ondernemingen.
Omtrent de productie der hiervóór bedoelde ondernemingen gedurende 1887 en 1888 en de daarvoor in laatstgemeld jaar aan pachtsom en (meerendeels ter zake van de
3 laatstbedoelde zuiveringsperceelen) aan retributie in'slands
kas gestorte sommen , vindt men hieronder een algemeen
overzicht, terwijl voor nadere bijzonderheden verwezen
wordt naar bijlage DDD.

om op groote schaal hout naar buiten Nederlandsch-Indië
uit te voeren, en dat ook de invoer op Java van vreemde
houtsoorten onnoodig zal worden. Ten betooge dat uitbreiding van het exploitatiegebied inderdaad noodig is te
achten , wijst de inspecteur er nog op dat. terwijl op Java
tienduizende hectaren djatibosch onbenut blijven , men
zelfs in de onmiddellijke nabijheid daarvan zich veelal met
min deugdzame, vergankelijke bouwmaterialen moet vergenoegen. Aan een der houtvesters is opgedragen een
onderzoek in te stellen naar de omstandigheden , die zoowel
op de productie als op het verbruik van djatihout van
invloed kunnen zijn.
Overeenkomstig de bepalingen van het nog vigeerende
boicbregleinent van 1874 (Indisch Staatsblad n°. 110) —
dat echter gezegd wordt in menig opzicht herziening te
behoeven — vond de exploitatie van 's lands djatibosschen
plaats door middel van de particuliere nijverheid, slechts
in één geval nog met verplichting tot levering van het
hout aan den lande (tegen vergoeding van kap-, sleepen vervoerloon).
Gedurende 1888 werden weder in verschillende gewesten
boschperceelen ter leegkapping uitbesteed, allen met overlating van het hout aan de aannemers. Voor zoover de
gedane aanbiedingen , soms eerst bij herbesteding of bij
tweede herbesteding, aannemelijk bevonden werden, kwamen dientengevolge in 1888 voor 12 van die perceelen en
voor 2 reeds ia 1887 in uitbesteding geb r achte perceelen
contracten tot stand voor den duur van 2 tot 10 jaren. Voor
5 perceelen is namelijk de duur der exploitatie bepaald op 2
jaren, voor 1 perceel op 3 jaren, voor 1 op 4 jaren, voor 5 perceelen op 5 jaren , voor 1 perceel op 7 en voor 1 op 10 jaren.
Over die tijdvakken is voor de geheele houtmassa der per-

Productie aan timmerhout en verkoopbaar
brandhout.
Uitgestrektheid
van het
1887.
1888.
contractsD e in cursiete letters v e r gebied
melde ondernemingen zijn (inbouws).
Brandhout
Brandhout
eerst in 1888 in werking
Timmerhout
(in stapel- Timmerhout
(in stapelgekomen.
(in M s ).
(in M s ) .
meters).
meters).
N A M E N DER
ONDERNEMINGEN.

Volgnum-

GEWESTEN.

mer.

«)-

1

Cheribon . . .
Tagal
. . . .

2

Pekalongan .

3

ld
Samaring. . .
ld
ld
ld
ld
ld
ld
ld
ld
ld
ld. en Soerakarta
Japaru . . . .
Rembang . . .
ld
ld
ld
ld
ld
ld
ld
Soerabaija. . .
ld
ld
Pasoerocan . .
ld

5
G
7
8
9
(0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
92
23
24
25
26
97
28
99

«)

Probolinggo .
Bezoeki. . .
ld
Madioen . .

.

.
.
.

b) Goenoeng Krikil
Kedawoeng
I e) Soebnh
\ Sengon c a
Tjarcet Brontok.
.
Trisobo
Ngarianak
Goendih
h) Manghang ca
itonggot
Sepreh
Delik
h)Tangoeng c a
/) Goenoeng Toempeng
/) Ngawoer c a
Qedanqan Seneng .
Ngarengan
h) Dengkeh
/) Tjabak c a
Oandool.
/>) Gading c a
Mrajoen
Djatirogo
Beton Soegian . .
Pradok
b) Goenoeng Kendeng
Djaboeng
Pamotan
Peteng
{) Rebalas

303
615
640
.

.

c a.
.

.

t

310
745
475
1350
243
456
1270
679
237
219
450
481
800
700

t

.

.

.

.

497
79
257
G38
168
519
573
420
353
330
313

Nogosaren. . .
b) Djati Koekoesan.
Tjongkrong. . .
Vjatirogo . . .

890
246
61
110

Totaal.

15 433

1 222
1686
297
2 148
2 171
204

2 375
738
337
239
618

2 704
7 497

240
1 401
972
1 055
873
146
3 546

t

191
530
4 066
1 408
400
309
719
913
1 063
2 256

13 800
1 606
868
2 114

n
n

2 591

n

4 881 '

H

ii

1 529

25

o)
ii

1 205
1851

t
2 443

1100 stuks
dolken.
227
56

t

807

Daarvoor in 1888
gestort aan:

/

3 000,00
26 750,00
20 097,16

f

300
1 520

t
2 396
13
4
1
3
2

479
029
200
236
342
543

TlnndAlingen d e ' Staten-Generaal. B'IJ1R£«I. 1N89-1K90.

40 282

8 706.0*

6 000.00

/) '

24 265.00

3)
i)

2 540,00

j)
26 000,00
22 7C0.00
*) 7 000.00

3 577,97
6 444,74

J)
j)
m) 11000,00

35 831,65

"h"
»)

, ê
-4) 21 000 00

J)

9 800
1 771

j)
5 166,32
j)

1 t
1 600
11 024
7 184

t
2 907

;)
15 000,00

/')
8 000.00
8 027,50
j)
p) 2 008,00
1 / 2 0 8 553,98

37 695 en
90 412
1100 stuks
dolken.
D e zonder n°. vermelde ondernemingen hielden in 1888 op te bestaan; met Trisobo was dit reeds in 1887 het geval.
28 032

retributie.

pachtsom.

4)

1 439
5 365
102
598
156

2 003

941
752
460
928

4 806
967
641

1 793

n

4
14
1
5

t

6 844

3 261
1 707

') I n 1889 , voor zooveel reeds hier te lande bekend , zijn weder 4
dergelijke zuivcriDgsperceelen gegund (2 in Samarang, 1 in Rembang
•n 1 in Madioen) Bovendien zijn drie van de ter leegkapping bestemde
boschperceelen, welke in 1888 eens of meermalen in uitbesteding waren
gebracht zonder gegund te zijn geworden, made in 1889 toegewezen,
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Tweede Kamer.

/

/

54 560,42

263 114,40

en wel Regaloh Sangloor (.rapara) en Banjoebiroe (Madioen) vcor vijf
jaren, tegen f 47500 en f 175510 voor de geheele houtmassa . zoomede
Seladji (Soerabaija) voor zes jaren, tegen f 4 0 500. Wijders is het in
April 1889 uitbestede leegkappingsperceel Senggowar (Kediri) voor den
tijd van acht jaren gegund tegen eene totale pachtsom van f 160 200.
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b) De tot het contractsgcbicd der ondernemingen Goenoeng Krikil (Cheribon), Goenoeng Kendeng (Soerabaija), Rcbalas (Pasocroean) en
Djati Koekoesan (Bczoeki) behoorende porceeleu leveren hoofdzakelijk of uitsluitend brandhout op.
c) De pereeelen Soebuh en Seugou c. a. (Pekalongan) maken één onderneming uit. Voor de leegkapping van Sengon c. a. is echter geen
vaste pachtsom verschuldigd , maar eene retributie van f 8.S5 per te verkrijgen M 3 timmerhout.
d) Waar men een -f- vindt ingevuld, ontbreken de opgaven.
e) Voor Tjawet Brontok (Pekalongan), evenals voor de meeste andere nieuw.' ondernemingen, behoefde de eerste jaarlijksche pachtsom
eerst in 1889 volduan te worden. De ondernemer betaalde echter reeds in 1888.
f) De pachtsom vo&r Trisobo (Samarang) was reeds vóór 1888 geheel afbetaald , doch het perceel was op het bepaalde tijdstip nog niet
van al het hout gezuiverd. De voor 1888 opgegeven houtmassa werd van gouvernementswege voor rekening van den ondernemer gekapt.
g) De pachtsom van Goendih (Samarang) werd reeds in 1885 afbetaald. Aan den ondernemer was vergund nog gedurende het eerste halfjaar 1888 de exploitatie voort te zetten; hij verkreeg echter slechts eenig brandhout en een klein aantal houtwerken; van een eu ander zijn
de hoeveelheden niet opgegeven.
h) Zoogenaamde nf bnkeningsporceelen zijn: Mangkang c. a. en Tangoeng c. a. (beide in Samarang), Dengkeh en Gading c. a. (beide in
Rembang).
i) Voor Mangkang c. a. moest de in eens verschuldigde pachtsom van f 2540 nog in 1888 worden voldaan.
j)

Over 1888 was nog geen pachtsom verschuldigd.

h) Pachtsom over twee jaren.
I) De ondernemingen Goenoeng Toempeng c. a. en Ngawoer c. a., beide in Samarang, zoomede Tjabak c. a. in Rembang hebben slechts
ten doel het zuiveren van bosschcn van doodstoand en omverliggend hout.
m) De ondernemer van Dengkeh (Rembang) was met de betaling TM pachtsom vooruit.
n) De pachtsom vun Gading c. a. (Rembang) was reeds in 1887 afbetaald.
o) In 1888 zal bij Pamotan (Soerabaija) nog weinig zijn gekapt, daar het contract eerst met 1 December 1888 een aanvang heeft genomen.
p)

Voor Djatirogo (Madioen) werd met de betaling van pachtsom, ofschoon eerst in 1889 verschuldigd, reeds in 1888 begonnen.

Boven eu behalve liet in het overzicht vermelde bedrag van
f 263114,40 werden door sommige der ondernemers nog
de volgende sommen in 'slauds kas gestort, als.
door Kedawocg (Tagal), wegens vergoeding voor één
jaarperceel ter zake van de door liet boschpersoneel
overgenomen zorg voor het plantklaur maken van
de door den ondernemer leeggekapte jaarperceelen
f
1230,00
» Djatirogo (Rembang) als boven . .

1 100,00

» Lodoijo (Kediri), waar de werkzaamheden rmdi vóór 1888 beëindigd
waren, wegens pachtsom over 18tf8.

24 000/0

» Seplem en Lengki (Japan) weger.s
achterstallige pachtsom
» Tangoeng c. a. (Samarang) wegens
boete, bnloopen door te late betaling
van pachtsom

300,00
175,00

» Goenoeng Kendecg (Soerabaija) wegens idem
Totaal

. . .

238,32
f

27043,32

Voor aankap ten behoeve van den lanie was in 1888
slechts in werking de (door Europeanen gedreven) onderneming Bajangan (Rembang). Het van deze onderneming
afkomstige hout wordt door den aannemer geleverd op
eene verzamelplaats aan de Solc-rivier, — tot nu toe te
Mlaten (in hetzelfde district waarin de onderneming g e legen is), — van waar het voor de marine geschikte hout
langs genoemde rivier verder wordt vervoerd naar de
marinewerf te Soera! aija. De voor de marine niet geschikt
bevonden houtwerken blijven te Mlaten ter Leschikking
van het departement van binnenlacdsch bestuur. Wegens
kap-, sleep- en vervoerloonen werd in 1888 aan den contractant f 327 609,76s uitgekeerd . terwijl het door hem
aan de marine en op de verzamelplaats aan de Solo-rivier
geleverde hout, ter gezamenlijke hoeveelheid van bijna
7921 Ms. (waaronder 6912 M3. geschikt voor de marine)
eene tariefswaarde bezat van slechts f 245 143. Met dien
aankap werd de exploitatie van het 10de jaarperceel beëindigd, zood.it het 2dn en 3de jaarperceel, waarvan het
hout indertijd door de ingenieurs van scheepsbouw ongeschikt voor de marine werd bevonden, nog ter velling
overblijven. Voor verdere bijzonderheden nopens deze onderneming zie men de straks aangehaalde bijlage DDD.
Door de Indische Regeering zijn bij besluit van 15 Februari 1889 n°. 28 nieuwe modellen vastgesteld, behelzende
de voorwaarden, waaronder — behoudens door plaatselijke

of bijzondere omstandigheden noodige wijzigingen — de
zuivering van 's lands bosschen en de exploitatie van afbakeningsperceelen op Java en Madura w< rden aanbesteed
en gegund.
Bij de bovenstaande mededeelingeu is buiten aanmerking
gelaten de djatibosch-exploitatie op huurlanden in Soerakarta, voor zoover het recht op die exploitatie, tegen eene in
termijnen te betalen koopsom, door het Gouvernement (als
eigenaar der djatibosschen) aan de landhuurder.s is afgestaan.
Over 1888 werd te dier zake van de huurders der volgende
vijf ondernemingen bij 's lands kas ontvangen f 27 727,07,
als: van Ngaroem (6de termijn) f 2723, Bretjak Wilatoeng (9de id.) f4000, Kedoeng Eanteng (7deid.) f 6000,
Madjenaog (6de id.) f2087,40, en Getas (2de id.) f 12 916,67.
Zoouls reeds in het vorig verslag is medegedeeld, worden
die bosschen zeer onregelmatig geëxploiteerd, zondereenige
zorg voor herbossching. Daarop maakt eene gunstige uitzondering het boschcomplex Telawa-Gagatan in Soerakarta,
eene oppervlakte van circa 12 000 hectaren beslaande. Dit
complex, dat nog onder het beheer van het boschwezen
staat, wordt afgebakend en ingericht, terwijl voor de
instandhouding daarvan met de meeste zorg wordt gewaakt.
Daaruit werd ook in 18S8 voorzien in het voor den kraton
en de openbare werken van den soesoehoenan benoodigde
hout. De aankap geschiedt op kosten van den soesoehoenan onder toezicht van het personeel van het boschwezen. In 1888 werd ten behoeve van den kraton enz.
gekapt aan balken en sirappen eene houtmassa van 431 M'.;
terwijl uit die bosschen aan den artillerie-constructiewinkel
te Soerabaija eenige elders niet 3te verkrijgen houtwerken,
tot eene hoeveelheid van 38 M. , werden geleverd.
Met de exploitatie in eigen beheer der rasamala-boomen
in de Preanger Regentschappen , staande in de bij de grensregeling der wildhoutbosschen uitvallende stukken bosch
en op terreinen die binnen één of twee jaren voor de
op hoog gezag gedreven koffiecultuur zullen worden
benut, werd in 1888
voortgegaan. De3 daarvan verkregen
s
houtmassa (730
M.
)
werd
deels (580 M. ) publiek verkocht,
deels (150 M.3) ten behoeve van 's lands dienst verstrekt.
De zuivere rendementen der publieke veilingen , die geregeld te Buitenzorg, Soekaboemi, Tjiandjoer en Bandong
werden gehouden, bedroegen te zamenf 16105,25, terwijl
het aan het departement der burgerlijke openbare werken
verstrekte rasamalahout eene waarde vertegenwoordigde
van f 2247,48, zoodat de exploitatie aan inkomsten opleverde f 18 352,73. Daar de uitgaven f 9980 beliepen, bleef
voor 's lands kas een voordeel over van f 8372,73.
Ook werd in eigen beheer nog eene houtmassa van 177 M.s
aangebracht op de stapelplaats ter hoofdplaats van de residentie Madioen, verkregen uit het zoogenaamd zuiveringsperceel Tanilak Kressek in gemelde residentie, uit welks
bosschen, na afloop in 1887 van het voor hunne zuivering
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mot een tmnneiner gespten contract, nog niet al het voorhanden hout was uitgesleept. Op een klein gedeelte na,
bestemd om ton voordeele van den lande publiek te worden
verkocht, vond het hout aanwending ten behoeve van het
departement der burgerlijke openbare werken.
Bij wijze van cultuurmaatregel werden voorts door het
boschpersoneel in eigen beheer nog enkele jonge djatibosschen en plantsoenen uitgedund, hetgeen 111% M.'timmerhout ra .'1764 stapelmeter brandhout opleverde. Uit hout
zou mede bij publiekeu \erkoop worden van de hand gezet.
Ter voorziening in de dadelijke behoefte van 's lands
dienst werden wijders in eigen beheer nog gekapt 219 sadingpalnien, zoomedu de volgende hoeveeihoden djati- en wildhout :
djatihout:
ander hout:
in heerendienst
439'/, M.»
» dessadienst .
28157, »
» vrijen arbtïd
2532
870V<
Totaal . . . .
5787 M.s
950 7 4 M.s
Voor hetzelfde doel werd verder uit de bestaande boutvoorraden ten behoeve van 's lands dienst voor eene waarde
van f 315 518.855 verstrekt, waarvan f 231 890,56 aan
hout uit den voorraad, afkomstig van de levering van
den contractant van Bajang.ui (Rem bang).
Ook ia 1888 werd weder op ruime schaal gebruik gemaakt van '^e ten behoeve van de inlandsche bevolking
opengestelde gelegenheid (zie ari. 27 van het boschreglement) om in bepaaldelijk daartoe afgebakende bosschen of
boschgeJeelten , na bekomen vergunning van den resident,
tegen eene zeer geringe retributie bout voor eigen gebruik
te kappen of uit te sleepen, welk hout echter niet mag
gekapt worden van stammen die door de boschbeambten
van een bijzouder merk zijn voorzien. Dientengevolge werden door de inlandsche bevolking aangekapt 1000 M.3
djati-timmerhout en 1481 M' wildhout.
Tevens werden aan Europeesche en andere ingezetenen
eenige vergunningen tot aankap of uitsleep van djati- of
wildhout verlesud overeenkomstig de artt. 14, 2 1 , 34 en 41
van bet boschreglement, en wel tot eene gezamenlijke
hoeveelheid van 391 M.3 djati- en 932 M.' ander timmerhout, zoomede van 5785 sadingpalmen en 2442 stapelmeter brandhout. Voor een en ander werd de vastgestelde
prijs behoorlijk in 's lands kas gestort.
Een verzamelstaat van de baten en lasten der bosschen
over 1888, vergeleken met de gelijksoortige cijfers van
1887, volgt hieronder.
Baten.

a) 1887.

a. pachtsom verschuldigd voor de terleegkapping afgestane boschperceelen . waarvan
het hout aan de ondernemers verblijft . . f

1888.

302 768,33 tb) 232 553,98

b. retributie door twee dezer ondernemers
(die van Soebah-Sengon c. a. in Pekalongan
en Lodoijo in Kediri) verschuldigd wegens
hun ondershands afgestane boschjes of hoornen, buiten hun oorspronkelijk contractsgebied

7 193.70

9 104,44

c. aanzuivering van achterstallige pachtsom

5 000.00

300,00

2 884,25

413,32

d. boeten
pachtsom

wegens te late betaling van

e. retributie verschuldigd door ondernemers
van zuiveringsperceelen (in verhouding tot
de hoeveelheid hout waarover zij de beschikking kregen )

51958,23*

/. aanzuivering van achterstallige retributie

1370,33

Transporteeren f

45 854,36
,,

371 174.84* f 288 22G.10

o) Met betrekking tot de door particulieren geëxploiteerde bosschen,
waaruit het hout aan den lande moet geleverd worden , zijn thans de
baten en lasten voor den lande op andere wijze uitgetrokken dan in
't vorig verslag, hetgeen echter m de berekening van het saldo tot
geen verschil aanleiding geeft.
b) Hieronder ook de hooger vermelde pachtsom van f 24 000 voor het
perceel Lodoijo (Kediri), alwaar de werkzaamheden reeds in 1887 waren
afgeloopen (om welke reden deze onderneming niet is genoemd in den
staat op blz. 225).

Per transport

371174,84* f 2i>8 226,10

g. afkoopsom door ondernemers verschuldigd wegens de door het boschpersoneel overgenomon zorg om de leeggekapte perceelen
weder plantklanr te maken

10,00

h. regularisatieprijs van ten behoeve der
mariuo geleverde houtwerken uit het boschpcrcccl Bajangan (Kembang)
c) 2»8 309,03

330.

231890,56

»'. retributie, verschuldigd door den con
tractant van Bajangan, wegens hem af
gestane voor 'g lands dienst onbruikbaar bevonden hoornen

1 500,0

1 500 00

/'. pacht der Kiawangschc strandbosschen

4 212,00

0 487.13

k, retributie voor het afstaan van houtgewas op gronden die in erfpacht zijn uitgegeven

15 326,04

18 561,47*

l. retributie voor het afstaan vandjatibosschen op buurlanden in de Vorstenlanden .

31 090,67

27 727,07

m. waarde (volgens de door de Regeering voor bijzondere gevallen vastgetelde regularisatieprijzen) der in eigen beheer
voor 's lands dienst gekapte djati- en andere
houtwerken
e) 250 833,03*

83 028,29*

». tariefswaarde van ten behoeve van
's lands dienst op dezelfde wijze nis bedoeld
sub »» verkregen djati- en andere houtwerken. doch niet geregulariseerd

91059.53*

62 032,02*

o. retributie ter zake van door de inland
sche bevolking en particulieren op licentie
gekapte houtwerken

25 723.19*

30 572.88»

p. opbrengst bij verkoop van op verschillende wijzen verkregen en niet voor 's lands
dieust te benuttigen houtwerken (daaronder
ook het door den contractant van Bajangan
op de verzamelplaats Mlaten geleverde hout
dat niet voor de marine geschikt werd bevonden)

71432.92*

44 243,78»

q. belasting op het vervoeren of vfrkoopen
van djatihout atkomstig van de particuliere
landerijen (Indisch Staatsblad 1821 n». 29) .

6 928,40

C 487.13

r. vergoeding verschuldigd door transportaannemers wegens het te min uitleveren van
houtwerken

686,55

241.09'

s. opbrengst van op publieke vendutie verkochten lossen inventaris. afkomstig van de
gestaakte gouvernemcnts-boschexploitatie in
Japara

2 614,25

„

t. andere ontvangsten (niet gespecificeerd)

306,00

„

Totaal

. . . f 1 172 487,67* f 797 927,55

Lasten.
traktementen , reis- en verblijfkosten , enz.
van het technisch boschpersoneel en van de
inlandsche boschpolitie

202 804,00

266,490,70*

kosten van aanleg van nieuw djati- en
wildhoutplantsoen . '

71138.81

78 212,39

uitgaven voor het vervoer naar de naastbij
gelegen plaats van afzet van door de politie
verbeurd verklaarde houtwerken

J)

156,01

uitgaven voor het aanleggen en onderhouden van houttransportwegen en boschpadeu

d)

11 996,01

uitgaven voor het zuiveren, uitdunnen en
exploiteeren in eigen beheer van bosschen
en djati-aanplantingen

44 871,04

17 591,46

uitgaven voor het afbakenen en inrichten
van de bosschen en het opnemen van nieuw
uit te geven boschj ercec'.en

13 782.00

13 842,89

diverse kleine uitgaven, waaronder bureauen lokaalbehoeften

1 559,00

1 599,00

kap-, sleep- en vervoerloonen. uitbetaald
aan den contractant van Bajaugan voor de
aan het marine-etablissement te Soerabaija
en np de verzamelplaats Mlaten geleverde
houtwerken (in 1887 tevens aan den contractant van Tuinuak-Kres-ii-k in Madioe:i).

300 390,51

327 809,76*

Totaal lasten
„
baten als voren

f
. . .

694 565,36 f717 698,23
1 172 487,67* 797 927,55

Meer baten dan lasten

. . .f

477 922,31* f 8 0 229,32

c) Over 1887 en vorige jaren moet, naar thans gemeld is, de waarde
der hierbedoelde houtwerken naar een te hoogen maatstaf berekend zijn.
d) Over 1887 en vroeger niet afzonderlijk opgegeven.
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Derhalve bedroeg: het batig saldo over 1888 f 397 692,99'
minder dan over 1887, doch deels is dit verschil slechts
schijnbaar, deels aan toevallige omstandigheden te wijten.
Immers de mindere baten over 1888 betreffen hoofdzakelijk
die vermeld sub i en n , mnar het blijkt thans dat de
daarvoor over 18o7 (evenals over vorige jaren) uitgetrokken
sommen als veel te hoog moeten worden aangemerkt. Dat
voorts uan pachtsommen in 1888 ruim f70 000 minder
ontvangen werd dan in 18.U7 is aan do toevallige omstandigheid te wijten dat enkele ondernemingen over 1888
Door de departementen
derbu rgerlijke openbare werken , van
binnenlandsch bestuur
en van oorlog ingekocht
djati-timmcrhout.
GrWK8TEN.
Hoeveel-

Waat-

heid

voor

(in M>). betaald.

Krawang. .
Preanger
Regents. .
Cheribon . .
Tagal....
Pekalongan.
Samarang. .
Japara . . .
Remhang. .
Soen>'i:\ija. .
Paso rocan.
Piobolinggo
Bezocki. . .
Banjoemas .
Bagelen. . .
Kadoe. . . .
Djokjokarta
Soerakarta .
Madioen. . .
Kediri. . . .
Madura. . .

Totalen .

.,
17J8S

84*7*
289703
127«99
UGO»?3
85a»
261'» 5
826 611
3J097
108«"
U0»<»
•1

IU8S»
84'»
92'M
7,187
306»»»
595"?

11

H

9 697
1 612
4 149
3 689
17610
53 487

geen pachtsom meer te betalen hadden, en de door nieuwe
ondernemingen voor 't eerst te betalen pachtsommen óf
van geringer bedrag waren, óf eerst in 1889 verschuldigd
worden.
Omtrent dun afzet van djatihout op Java en Madura in
1888 en de daarvoor bedongen prijzen kan eenig inzicht
verkregen worden uit de onderstaande cijfers (die echter
voor een aantal gewesten slechts over de, laatste drie kwartalen van het jaar loopen).

Door houtcjntractanten of landhuurders
ondershands van de hand gezet.

Op veilingen van de hand g e / - '

Djati-timmerhout.

Djati-brandhout.

Djati-brandhout.

Djati-timmerhout.

GeHoeGe
HoeGeGeHoemidmidmidveelmidveelbrengst delde
brengat delde
deld
veel
veiveelOpOpheid
deld
heid
veigold
der
lingsder
dus
lings- (in sta
heid
pnjs
brengst. gold (in sta- brengst.
heid
de
prijs
veilin- prijs pelme- veilinper
dus pel mestapel3
per
(in M ).
stapel- (in M>).
meter.
d e M » . ters.)
M». ters). gen. meter.
gen.

Gemiddelde
inkoops-

ii

f 1071 f61.60
4 545 53,86
16 555 57,14
7 087 55,49
61 186 55,28
4 004 47,43
17717
71 128
2 025
10 778
7 862

[Nederl. (Oost-) lndie.]

„

67,83
86,04
63,09
99,41
70,86
1*

66,94
19.14
45,03
51,82
57.36
89,86

4399«M f297 262 f67,50

Op-

Hoe-

ii

ii

11

ii

ii

11

„

193»"
,42150
8633°
220«77
80<75

„

17!«
33
ii
ii

88
73 17t

ii

11

11

ii

11

42 f
8 f 0,66
5 3C5
0,95
5 646
f 6
3
1
4

731 f34,70
201 22,53
328 15,38
705 21,32

„

2 541

.,849
704
ii

•

2 322
1 027

1239

4 006

5 300

17 800

«

49,25
21,32
n

M

*»

11
W

ii

3,3G

«
«i i

11

11

M

26,38
14,03

H

«
,,
0.32

85

ii

11

ii

11

H

11

1M

408
f 18 41C f45,12
15 821 43,99
359"*
2ïr
3,23 30»9
115 227 38,04

31,57

267
Yt

ii

ii

ii

ii

11

«

ii

ii

n
,»
,.
14 326 f 10 744 f 0,75
3 899
5 456
1,40
16 543
37 830
2,28
3
1
5
3

193
833
508
136

7
4
12
6

984
950
635
586

2129 301
|09S
30s"

90 99C
57
2 262

42,73
51,73
73,96

ii

11

11

ii

11

11

ii

H

2,50
2,70
2,29
2,10
11

ii

n
1209OSS
533»»»
2140

44 711
15081
139 100

Tl

ii

*1

*1

36.98
28,24
05,00
11

93i"« f23 411 f25,04 12 404 f27 264 f 2 , 1 9 9840»" f441 671 f44,88

«

18 847
2 944
2 766
n

11

54 941
3 640
9 129
ii

H

2,91
1,23
3.30
M

Uitvoer
(in M J ).

3 001»»*
nihil.
id.
id.
1 172»»
1 752
480°H
10 139 stuks.
141 889 id.
4SJ8
nihil.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1
3
72 995 f153 895 f 2 , 1 1 6 4 1 1 « M e n
158 028 stuks.

In totaal wijst het overzicht op een omzet van ruim van adspirant-houtvester konden invallen. Bij het einde
15173 M'. timmerhout, ter waarde van f 762344 (of ge- van 1888 was dus het in Indiö aanwezige technisch boschmiddeld f 50,23 per Ms.) en van 85459 stapelmeter brand- personeel juist overeenkomstig de formatie samengesteld ,
hout , ter waarde van f 181 159 (of gemiddeld f 2,12 per terwijl toen met verlof buiten IndiS zich bevonden 4 techstapelmeter). Aangezien — zooals gezegd — van een aantal nische boschambtenaren, daaronder 2 vnn de 3 afwezigen
gewesten de opgaven over het 1ste kwartaal 1888 ontbre- op uit. 1887, vermits één van dit drietal, bij het verstrijken
ken en zoowel van liet hout, verstrekt aan ue departemen- van zijn verlof (1 Juli 1888), 'slands dienst met pensioen
ten van algemeen bestuur , als van dat verkocht op ven- had verlaten.
dutiön of ondershands, dikwijls de kubieke inhoud of de
Het aantal voor de voltallighouding van het korps Indische
prijzen , soms beide, niet zijn opgegeven , hebben de ge- houtvesters op 's lauds kosten in Duitschland iu opleiding
middelde prijzen slechts statistische waarde. Men kan er zijnde jongelieden (allen gediplomeerden van de rijkslanddan ook vrij zeker van zijn dat dein 18H8omgezette hout- houwschool te Wageidngen) is in het najaar van 1889 van
massa veel grooter is geweest. Intusselien zal het noodige 2 op 4 gebracht. l)e 2 nieuw aangenomenen zijn, na
worden verricht om voor het volgend verslag te dezer zake vergelijkend examen , gekozen uit 3 arlspiranten.
nauwkeuriger opgaven te verstrekken.
De onderzoekingen voor bet ontwerpen van eene nieuwe
Gedurende 1888 ontvielen aan het in lndie dienstdoende regeling der bedoelöe opleiding (zie voi ig verslag blz. 222)
technisch personeel bij het boscliwezen : tijdelijk , één van zijn nog niet afgeloopen. Thans maakt tevens de vraag
de drie nog niet in het vaste korps opgenomen technische een punt van overweging uit, in hoever het wenschelijk
boschambtenaren, die in Januari verlof nnar Europa ver- is te achten om in het vervolg ook van de boschopzieners
kreeg buiten bezwaar van den lande, zoomede één hout- eene bepaalde voorbereiding te vorderen.
vester 2de klasse, die in April wegens ziekte met buitenlandsch verlof vertrok , terwijl voorgoed aan d>-n dienst
c. V e e t e e l t .
ontviel één houtvester 31e klasse. wien in November eervol
ontslag uit 'slands dienst werd verleend. Door de beide
Statistische opgaven omtrent den veestapel op Java en
laatstbedoelde mutatiön vielen in het vaste korps, bestaande
uit 1 inspecteur, 13 houtvesters en 3 ndspirant-houtvesters, Madura zijn nog alleen ontvangen over 1887. Men vindt
twee plaatsen open, welke hij opschuiving werden vervuld, ze, met eene opgaaf vnn het in elk gewest aanwezig getal
zoodat de twee nog op voorloopigen voet werkzame tech- voertuigen voor persoiien- en goederenvervoer, in het
nische boscliambtenaren (uitgezonden in 1887) in den rang volgende overzicht.

Bijlage C.
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—
Aantal beesten
1000 inlanders, a)

leariddeM par
G E W E 1 T E N.

Huflcls.

as ON
Ilatavia
Krawang //;
1'rcanger Regentschappen.

.

Pekaloiigan
^ipnmg
ltcmbang
Noerahayn

rnoonwnn
Probolinggo
liezocki
llanjoemas

215*34
60 kW
MS NO
1IÏ0 4G7
1 16 211
64 TM
209 472
138 0 4 5
241 279
141 N O
11 204
B 4'»4
22 (Mi'J

116 M8
80tl6

47
59
202
161
204
31

K H M

DjokjoUarta
.Socrakarta
.Yladiocn

Totaal 1887 .
„
188C .

.
.

02li
269
042
624
866
238

2 607 518
2 541 936

Bantam. Paaiden. Te urnen.

1 Ml
13 106
1 731
10 178
1861
1 670
4 7N
73 O N
1618
115 841
220 5(11
187 11*
154 7 N

810 ON

78 n a

106 341

89 884

75
109
132
81
431

115
652
591
313
711

2 133 548
2 089 404

4
19
8
42
19
15

91 293
248 155
68 687
255 B N
182484
162.;." 2
78 845
296 564
151 408
428 866
403 578
242 994

152
215
556
198
666
562

8 864
14
10
41
41
44
28
58
10
9
9
7
38
44
30
M

024
830
743
517
672
477
672
641
461
569
126
6N
870
742
615

531 360
517 854

Bill'l'cls,

Bnflala.

Kundenii.

154
230
181
122
117
112
120
148
160

2
14
5
6
o
2
9
52
3
122
116
221
305
352
69
83
lil
115

801
74
13
11
37
108
68
64
91

Paaiden. enmadera
paaiden
ir annen.
7
21
20
25
14
15
17
10
13
35
■)-.

510
392
088
921
564

155
205
22

12*
82
303

53
56
98
9
7
13
11
29
43
37
16

6 272 4 i 6
5 149 194

118
117

'.16
96

24
24

188648

290 806
804 712

I N 018
146489

141
314
339
322
4*6

IN

N

Aantal voertuigen:

voor
personenvervoer.

voor
goederenvervoer.

163
265
206
153
133
159
146
210
176
358
212
287
372
487
181
152
198
217
3(19
326
324
341

493
785
2 065
1 385
2 855
1 925
1 365
847
321
688
347
724
403
805
1 073

1 027
4 979
657
1 665
5 253
4 ON
2 8N
3 786
4 983
1 131
11010
7 365
14 508
5 907
538
1 095
135
4 00!
5 460
872
3 698
585

238
237

23 514
21 772

8 5 031
8 5 661

394
3 402
240
1 193
1 157

740

804

n) Vermits liet vee, dat aan Europeanen en andere nict-inlnndcrs toebehoort, niet afzonderlijk is opgegeven, en bovendien in elk gewest
slechts een neer klein gedeelte van de opgegeven totalen kan Uitmaken, is bjj deze berekening van de veronderstelling uitgegaan
dat de gchcele veestapel het eigendom is der iiilandsche bevolking.
/;) liet is onzeker of de voor Krawang opgegeven cijlers van den Teestapel ook het vee cp de particuliere landerijen aldaar betreffen.
Immers volgens bBjltge A', bedoeld op blz. 7, noot 1 , zou dit niet het geval zijn. Daarentegen vindt uien in het hier overgenomen over
zicht den veestap.'l van Krawang per 1000 inlanders berekend naar liet bevolkingscijfer van het geheele gewest, dus wél niet iubegrip
van de particuliere landerijen.
Blijkt uit. dit overzicht dat de rijkdom aan hoornvee en
paarden in het eene gewest en het andere zeer uiteen
loopt, eene vergelijking 1 met de gegevens over 1886 , in
"t vorig verslag opgenomen , doet zien dat — voor zooveel
men de door inlaudsche hoofden geleverde cijfers ver
trouwen mag — in de meeste ge .vesten weder toeneming
van den veestapel viel op Ie merken , zij het ook dat in
KummigS der bedoelde gewesten die toeneming niet in ver
houding stond tot den aanwas der bevolking. Voor de
meesten der opgegeven gewesten vindt men een tienjarig
overzicht van den veestapel in de bijlage A 1 , waarvan
s;>rake is in noot b hiervóór.
Over het gehalte van den veestapel luiden de berichten
't minst bevredigend wat de paarden betreft; do toestand
van den buffel- en rundstapel laat echter ook in menig
gewest te wenschen over. Moge dit ten deels aan plaatse
lijke omstandigheden zijn te wijten , over 't algemeen zond' n
toch betere uitkomsten worden verkregen als de inlander op
•lava in gelijke mate voor zijn vee zorg droeg als de aladurees.
Voor de welvaart van de inlandache bevolking zou het
alleszins g^weuscht zijn als de vee- en paardenteelt op
•lava tot grootere ontwikkeling kwam ü p maatregelen
om die ontwikkeling meer dan tot dusver te bevorderen ,
is de Regeering bedacht. Zoo zal binnenkort de voltooiing
kunnen .worden tegemoet gezien van de op blz. 105/100
hiervoor bedoelde bandleiding voor de verzorging van bet
vee op Java en M a i u r a , bestemd om onder de bestuurs
ambtenaren te worden verspreid, terwijl in beginsel ook
reeds besloten is tot eene vermeerdering van het aantal
g;ouvernements-veeartsen , waardoor beter toezicht zal kun
nen worden gehouden op den gezondheidstoestand van het
vee. Over pogingen ter Sumatra's Westkust in 't werk t;
stellen t j t verbetering van de daar inheemsche paarden»
rassen wordt lager gehandeld. Op Java wil men , ten einde
de inlanders die paarden van inheemsch ras bezitten , een
prikkel te geven om het gehalte daarvan , vooral door
goeie behandeling, te verbeteren, op ruimere schaal dan
tot dusver het houden van wedrennen, waarbij alleen
paarden van de bevolking mogen mededingen, in den
smaak brengen , door daarbij «au regeeringswege nremiën
uit te loven van niet te hoog bedrag. Dergelijke inlundsche
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wedrennen, gepaard met volksfeesten, soms ook met vee
tentoonstellingen, vonden reeds sedert eenige jaren plaats
op de hoofdplaatsen der gewesten Kadoe, Bageleu en
Banjoemas ; ook Krawang bekwam in 1888 tot hetzelfde
doeleinde de reeds in 1887 aangevraagde subsidie, docti
het hoofd van gewestelijk bestuur aldaar meende daar
van geen gebruik te moeten maken wegens gebrek aan
deelneming. Evenzoo werd in 1888 aan de voorgenomen
inlandschs wedrennen ter hoofdplaats Serang (Bantam)
geen uitvoering gegeven ten gevolge van de te Tjilegon voorgevallen onlusten. In 1889 is ook voor Tagal
eene geldelijke bijdrage toegestaan, echter met de speciale
voorwaarde (die uu ook verbonden werd aan de subsidies
voor Bagelen en Banjoemas), dat een gedeelte der gelden
zou moeten bestemd worden om als prijzen te worden uitgeloofd op tentoonstellingen van paarden of vee, uitsluitend
van de inlandache bevolking. Voorts heeft de resident der
Preanger Regentschappen voor 1889 de beschikking g e 
kregen over een gelyk i.elrag (f 1000) als voor elk deidrie laatstgenoemde gewesten werd toegestaan, en wel uit
sluitend ten behoeve van eene te Tassikmalaija te houden
tentoonstelling van aan inlanders toebehoorend vee.
De Buitenzorgsche en Preanger-wedloopsocisteiten, die
zich de veredeling van het paardcnras ten doel stellen ,
o. a. door het inveeren van paarden van buitenlandseh
ras, die later als dekhengsten worden g e b r u i k t , genoten
ook in 1888 weder ivo-'mveniements-subsidle van respec
tievelijk f5000 en f2000. Door kruising met het inheemsche
ras zijn in de Preanger Regentschappen reeds ettelijke
ue veulens vei
In 1888 werden in West-Ja va
door 7 dekhengsten van volbloed Ungelscfa , Arabisch of
Sandelhout-ras , die achtereenvolgens op de Buitenzorgsche
wedrennen als prijzen gewonnen waren , 143 merries ge
dekt. In de reside.itiün Batavia en Preanger Regentschappen
valt dan ook op het gebied van paardenfokkerij vooruit
gang te bespeuren. Ook in I'ekalongan was dit eenigermate
het geval.
Bepaalde weidegronden worden hoofdzakelijk in de resideutiën Batavia, Preanger Regentschappen en i l a d u r a
aangetroffen. In de overige gewesten zijn zij schaarse!) en
vindt het vee zijn voedsel voornamelijk op sawahs en
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tegalvelden na den oogst, op onbebouwde velden, langs
w e g e n , dijken, OU. In den drogen mOQSSOn woi'den de
buffels en runderen zoo noodig nuar booger gelogen streken
gedreven, of gevoederd niet, pndistroo, loof v;m suikerriet,
gesneden gras en sommige bla(laooiten.
Veefokkerijeu vnn beteekenis vindt men in de Proanger
Regentschappen 'J, Japaru en Kediri. Op kleiner schaal
worden zij ook in enkele andere gewesten aangetroffen.
In den regel beoogen zij slechts het fokken van vee voor
den landbouw of het winnen van mest. Door de erfpachters
van Argalinga in eerstgeioeind gewest wordt uitsluitend
van den veefok werk gemaakt. Ook worden op een paar
andere erfpachtsonderneiningen aldaar vrij belangrijke paardenstoeterijen aangetroffen. Over de oprichting in datzelfde
gewest van een remonte-depót onder militair beheer, ten
dienste van bet leger, is gehandeld op bis i'-i hiervóór.
De sterfte onder hec vee was in 1888 op Java en Madura
niet buitengewoon. Wel heerschtc de veetypbus gedurende
langeren of korteren tijd in de residenties Batavia, Krawang en R e m b a n g , doch slechts in een paar districten
waren de verliezen niet onaanzienlijk (verg. blz. 105 hier
vóór). Mond- en klauwzeer kwamen sporadisch in alle
gewesten voor; van beteekenis alleen in Batavia en Pasoeroean ; in Tagal deden zich ook gevallen van miltvuur voor.
Onder de paarden vertoonde zicli hier en daar kwade droes.
Hoewel het gebruik van vleesch onder de inlandscbe
bevolking begon toe te nemen , en dat artikel op menige
passar in Samarang, Pekalongan . Bagelen en Pasoeroean
dagelijks verkocht werd , zoo bleef toch in verreweg de
meeste gewesten bet gebruik van vleesch zich hij den
inlander tot feestelijke gelegenheden bepalen.
Invoer van vee, meest slachtossen, bad hoofdzakelijk te
Batavia, Samarang en Soerab<dja plaats, terwijl, wat de
rundereu betreft, de uitvoer het aanzienlijkst was uit
Madura en Bali, zormede uit Bagelen en Banjoemas. Het
verdient intusscben opmerking dat Bali en Madura in
den uitvoer van slachtvee naar Batavia meer en meer
een mededinger in Singapore vinden, wijl de van daar
aangebracht wordende Biameescbe runderen goedkooper
en bovendien de transportkosten geringer zijn. Paarden
werden voornamelijk te Batavia ingevoerd , terwijl uit de
Preauger Regentschappen en van de eilanden Siembawa
(gouvernement Cel"bes en onderhoorigheden), Timor en
Soemba (residentie Tiraor) veel paarden werden uitgevoerd.
Den uit-, in-en doorvoer vnn vee op .lava tusschen de verschil
lende, gewesten onderling te volgen, is ondoenlijk. Bijkans alle
hoofdplaatsen hebhen hare vaste veemarkten, welke in
de residentiën S a m a r a n g . J a p a r a . Soerabnija en l'reanger
Regentschappen buitendien ook nog op andere plaatsen
gehouden worden
De verordening van .'30 Mei 1879 (Indisch Staatsblad
n°. 176), krachtens welke in Nederlandach-IndiS geen vee
van daarbuiten gelegen plaatsen mocht worten ingevoerd
dan na voorafgaande k e u r i n g , is bij ordonnantie van
25 September 1889 (Indisch Staatsblad n°. 210) in dien zin
gewijzigd en aangevuld dat de k e u r i n g , ook waar het
geldt vee , over zee aangevoerd van plaatsen binnen Kederlandsch-lndiö gelegen, voor zoover er geen besmettelijke
veeziekte heerseht, alleen behoeft te geschieden wanneer
e r , naar het oordeel der hoofden van gewestelijk of plaat
selijk bestuur, grond is om het vee voor ziek of verdacht
te houden, in welk gewil ook bevoegdheid Instaat bet
gekeurde vee gedurende, eenigen tijd ter observatie te doen
afzonderen. Moest tot dusver de invoer geweigerd worden
wanneer bij de keuring bleek dat onder bet aan boord
aanwezig vee runderpest, longziekte, miltvuur of mond
en klauwzeer heerschtc of gedurende de reis geheerseht
b a d , thans is het volstrekt verbod van invoer alleen voor
geschreven bijaldien eerstgen.el ie ziekte zich onder liet
vee vertoont of gedurende de reis vertoond heeft. Opdat
de bestuurders van aan zee gelegen gewesten op en buiten
Java in staat zullen zijn van hunne bevoegdhei I, om ten
opzichte van uit den vreemde aangebracht vee keuring te
') Volpens het versla» over 1888 der .Soekaboemisolie Landbouwvereeniging kon i s veestapel der tot die vereeniging hehoorende
leden en ondernemingen gerekend worden , aan runderen, butïels
en paarden te zaaien , in 't geheel te liestann uit 5500 stuks, ver
tegenwoordigende, Baai den zeer matigen middenprjis van f60 per
stuk , eene waarde van f 275 000.

gelasten, gebruik Ie maken als het noodig ia, zijn onzr
consuls in A/.iiï en Australië uitgenoodigd om , voor zooveo
uit hun ressort vee naar NcderIandtob-Indi6 pleegt te,
worden uitgevoerd, van het heerschen of het ophouden
van besmettelijke veeziekten binnen hun consulair gebied,
steels tijdig aan de Indische autoriteiten bericht te zenden.
§ 2.

BiiUcnbeïiltiiHjen.

Overwegingen zijn in Ir.difl aanbangig nopens de vraag,
wilt, nog y.'m kunnen worden g e laan om te verkrijgen
dat de particuliere land houw nijverheid zich meer dan tot
dusver op ontginning der gouvernement-gronden in de
buitenbesittingen toelegde. (Over de tot nog toe aldaar aan
particulieien ter exploitatie afgestane domeingronden zie
men blz. 98 hiervóór.) Tevens wordt er aan gedacht om ,
in bet belang van eene meerdere, benuttiging van den
bo■■chrijkdoin van sommige buiten bezittingen , ook daar ,
na afloop van het gelijksoortig onderzoek op Java (verg.
blz. 224 biervóór), materiaal voor eene botanische beschrij
ving van de voornaamste der in de bosscben groeiende
boomsoorten te doen verzamelen. Intusscben wordt getracht
o m , door middel van de besturende ambtenaren, ook meer
bekend te worden met de verschillende doeleinden waar
voor de bevolking in onderscheidene streken der buitenbe
zittingen de beste der daar groetende houtsoorten aanwendt.
Naarmate men meer te weten komt nopens de technische
eigenschappen van thans nog weinig bekende Indische
houtsoorten, be-taat de kans dat deze ook voor de nijver
heid in Europa aanwending kunnen gaan vinden.
In eene aanschrijving van den directeur van binnenlandsch
bestuur dd. 5 Kovember j l . , gericht aan de gewestelijke
bestuurders in sommige buitenbezittingen , zijn , op last
van de Regeering, ook de belangen van den landbouw
der inlandscbe bevolking, en meer in het bijzonder van
hare rijstcultuur, ter sprake gebracht. Met verwijzing naar
de reeds op blz. 195 hiervóór bedoelde circulaire van
28 Uetofaer 1875 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n c .
2950) is hun daarbij aanbevolen om , zooveel bet doenlijk
is , naar ontwikkeling en verbetering van den inlandschen
rijstbouw te streven , vooral ook wat betreft het doen ingang
vinden van eene verbeterde plantwijze. Bij al wat in die
richting met kans van slagen zou kunnen worden onder
nomen, zou op de belangstelling en den steun der Regee
ring kunnen gerekend worden.
Hetgeen bieronder met betrekking tot elk gewest der
buitenbezittingen afzonderlijk aangaande den landbouw,
het boschwezen en de veeteelt wordt medegedeeld, is
hoofdzakelijk ontleend aan de door de gewestelijke b e 
stuurders ingediende jaarherichten over 1888.
1°. Atjeh en onderhoorigheden.
Rijst en tweede gewassen. Daar de veestapel zich nog
niet hersteld had van de verwoestingen, aangebracht door
de in 1 "7(5 en 1877 geheerscht hebbende veeziekte, en er
dientengevolge nog gebrek aan ploegvee bestond, moesten
ook in 1888 vele savvahs onbewerkt blijven. Binnen het
door onze linie omsloten gebied bad het rijstgewas boven
dien veel te lijden van veldmuizen , zoodat de productie ,
niettegenstaande de gunstige weersgesteldheid , slechts
matig was. Oji dt! Oostkust, waar van de rijstcultuur nog
weinig werk wordt g e m a a k t , mislukte de oogst geheel.
Op de Westkust daarentegen gaf het padigewas over het
algemeen een g u n s t i g beschot.
Als tweede gewassen worden binnen het door ons bezet
gebied slechts eenige groentensoorten geteeld, en daarbuiten ,
behalve die gewassen, ook katjaugsuorten, aard vruchten ,
diagoog, enz , en wel in ruimere mate naar gelang de
rijstoogst minder goed slaagt.
Klappers
Alhoewel deze vrucht in dit gewest overal
verkrijgbaar i s , wordt daarvan slechts voor eigen gebruik
olie bereid. De klappers worden niet i n ' t groot verhandeld.
in de op de Westkust gelegen landschappen Malaboeh ,
Laboean rladji , ftfukih en Tampat Toewan , zoomede op
de eilandjes om Si Haloer zijn de klapperaanplantingen
niet onbelangrijk. Sinds eenigen tijd wordt uit eenige van
die streken eopra (het gedroogde vruchtvlcesch van de
klappernoot) uitgevoerd naar Pinang.
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Peper. In Atjeh en onderhoorigheden is de peper het
belangrijkste lntndeLsproduct. De teelt daarvan zou zich
zeker nog meer uitbreiden indien de bevolking niet voort
duren I lilootstond aun knevelarijen van hare hoofden,
die, niet tevreden met de hun volgens gebruik toekomende
reenten 00 genoemd product, zich te haren koste op alle
mogelijke wijzen trach»eu te verrijken. In Groot-Atjeh
was in 18«8 do peperoogst ruim en werden de tuinen
uitgebreid, terwijl op de Westkust vele nanplnntingen,
ten gevolge- van de door TOIKOI OKMAR verwekte onrust ,
verlaten werden. De peperproductie in da lan Ischappeu
ter Oostkust wordt opgegeven over do laatste drie jaren
te hebben bedragen het navolgend aantal pikols.
Namen der lands'-happen.
Modjopahit
Langsar
Soengci Raija
1'erlak
Pedawa
Edi Besar
EdiTjoet
Bag-oh
Djollok Besar
Djollok Kctjil
Tandjonfr Semautoh
Simpang Olim
Kerti

.

. . . .

Totalen voor de Oostkust

1880.

In88.

5 1C3
507
765
15 689
9 534
34 374
4 939
13 549
899
44
514
2 701

4 574
734
1 593
14518
8 9»9
49 805
6 903
14 800
I 508
148
188
3 141
300

3 943
340
3 450
17761
6 404
49 041
7 930
8 431
4 407
443
380
4 445

8C078

85 487

8 4 489

Het proluct vindt voornamelijk zijnen weg naar Pinang.
Volgens bet jaarverslag van onzen consul-generaal aldaar
over 1888 (o. a. gedrukt als bijvoegsel tot de Javasehe
Courant van 18 J u n i jL) werd iu dat jaar uit Atjeb en
voor een klein gedeelte ook uit Tamiang (residentie Oost
kust van Sumatra) op Pinang ingevoerd eene hoeveelheid
van 131318 pikols (tegen 135 068 pikols in 1887) en werd
bet product verhandeld tegen een gemiddelden prijs van
$21,25 per pikol of nog $ 0 , 6 5 hooger dan in 1{<87, het
geen dus eene totale verkoopwaarde (voor de Cbineeache
tusschenhandelaars) uitmaakt van ruim § 2 7'.)!) 000. Dit
is ecliter — z<>o bericht de consul-gencw-r.il — op verre
r a niet het bedr <g dat in handen der Atjebers k o m t ,
daar deze op voorschotten leveren tegen vooraf overeenge
komen prij/.en. W a t de opgegeven hoeveelheid betreft, moet
nog aangeteekend worden dat het iroduet niet uitsluitend
in 1888 geoogst w a s , maar dat zich daaronder ook restanten
uit den oogst van 1887 bevonden.
Pinang- of bet.-lnoten. De cultuur van pinang gaat l a n g 
zamerhand wijken voor de meer voordeel afwerpende pepercultuur. Pinangnoten worden echter nog uitgevoerd , vooral
van de Noord k u s t , zoowel naar Pinang als naar Yóor-Indiö.
(Te Pinang werden in 1888 uit Atjeh ingevoerd 93 6b5
pikols dezer noten ) Al naar gelang de noten i:i baar ge
heel, gekloofd dan wel in gruis verkocht werden, liepen
de prijzen tusschen f 13 an f 11 per pikol.
Andere cultures. Tabak wordt allerwegen, noch slechts
in kleine hoeveelheid verbouwd. Uitvoer van dit proiuct
heeft niet plaats. De voornaamste tabaksmarkt is die te
Soesoeh op de W e s t k u s t , waar ook veel tabak uit de GajoeIanden wordt aangevoerd.
De cultuur van muskaatnoten gaat achteruit.
Suikerriet wordt overal aangetroffen. Hoofdzakelijk dient
het voor de bereiding van stroop voor eigen gebruik der
bevolking.
De proeven tot invoering van de koffiecultuur. ten be
hoeve «aarvan o. n. in 1878 een renteloos voorschot van
f 10 000 aan den kedjoeroean van Loöng (Zuidelijke neder
zettingen van Groot-Atjeh) werd verleend, zijn vruchteloos
gebleven, wegene onbekendheid van den Atjeher (die boven
dien geen koffie drinkt) n e t de wijze Wiarnp deze cultuur
moet worlen gedreven.
De zijdeteelt beeft door den langdurigen oorlogstoestand
onherstelbaar geleden. Wat op de Westkust nog aan zijde
verkregwi w< n : t , gaat nnar Groot-Atjeh en I edir ooi tut
kaïns en broeken verwerkt t.; «orden. Zelfs wordt bet
artikel in Atjeh reeds meer en meer door Europeescbe
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fabrikaten verdrongen. De zijde is ge<l van kleur en heeft
eene waarde van f 5 a f 0 de katti.

Bosch'produckn.
Timmerhout wordt op de Oost- en de
Westkust aangetroffen. Zooala op blz. 10 hiervóór is g e 
meld , had zieh in Langfar (ter Oostkust) een Europeaan ge
vestigd , die van den radja vergunning heeft gekregen tot
bet kappen van b o u t , en wiens voorbeeld door verscheidene
Obineesen werd gevolgd. Reukhoutsoorten, waartoe b t hooreti de salasari en de zwarte, gele en grijze gnhroeM rten (gnbroe loengkei, gahroe kemoening en gahroe
betoe]), worden in geringe hoeveelheden (zelden meer
dan 40 pikol* 's jaars) uitgevoerd. De drie l a a t s t g e 
noemde soorten brachten respectievelijk f 10, f 7 , 5 0 en
f 0,36 per pikol op. Van de Westkust had uitvoer plaats
van rotan s a g a , tegen f 1 a f 2.50 per 100 stuks. Onder
de ingezamelde getabsoorten behaalde de getah-ramboen r r
de lieste prijzen, namelijk f 175 a f 225 per pikol, terwijl
de getah-balani slechts f 100 per pikol opbiacbt. H a r s ,
was en drakenbloed werden slechts op kleine schaal inge
zameld. De waarde van het ivoor verschilde van f 5 tot
f 13 per k a t t i , naar gelang van de grootte der olifant.'-tanden Voor rhinoreroshoornen werd , in de weinige ge
vallen dat zij verhandeld werden , naar g e l a n g van do
grootte f 14 a f 50 per stuk betaald.
Vee'erll. liet van elders ingevoerd vee , dat dienen moest
om «lcn in 187(5 en 1877 door ziekten gedunden veestapel
aan te vullen, stierf meerendeels aan buikziekten, niet
tegenstaande er voldoende zorg voor gedragen werd. De
reden daarvan moet waarschijnlijk hierin gezocht worden
dat het door de ditten genuttigde gras afkomstig is van
gronden die telkens overstroomd worden.
2°.

Sumatra's Westkust.

Rijst en tweede r/e/passcn De voor den rijstbouw be■teuide gronden worden gewoonlijk in de eerste jaren als
ladangi beplant, en d a a r n a . waar het aanleggen van
leidingen mogelijk i s , in bewaterbere velden (sawahs)
herschapen. In velestreken van dit gewent nemen d e laatst
bedoelde velden dan ook in uitgestrektheid toe.
In de wijze van bewerking kwam geen verandering;
alleen is door den assistent-resident der afdeeliug XIII en
IX Kotta (Padangseha Bovenlanden) gemeld dat in de
negorij Tai'Or-ng-Taroeng (onderafttetJing Solok) eenige
lau l'.uuwcrs op aandrang van Let bestuur er toe over
gingen hunne velden te bemesten , ten gevolge waarvan
zij veel meer product verkregen dan tot dusver.
De wceregeateldbeid wa-» over het algemeen vror den
rijstbouw gunstig. Alleen in deafdee'ing P r i a m a n ' P a d a u g scne Benedenlandei) had het gewas te lijden van de droogte,
waardoor de a inplantingen op sommigemwaha mislukten.
In Padang L a v a s (Taianoli) zoomede m een paar onderatdeelingen van de afdeeling Tanah Datar (Padangacbe Boven
landen) outalond eenige achaaraehheid aan rijst, waarin
echter door aanvoer uit de omliggende streken kon wor
den voorsien. Overigens was de oogst bevredigend en
op eenige plaatsen. waar men meer dan het dubbele
product van andere jaren verkreeg, zelfs zeer g u n s t i g ie
noemen.
Tegen eeuigen icvoer van rijst uit Singapore op de
kustplaatsen van Siboga (Tapanoli), werd rijst uitgevoerd
naar de onafhankelijke streken op Si: mat ra , naar Benkoelcn
en de W i s t k u s t van Atjeh en zelfs naar Ne Ierland.') De
marktprij'.en der padi liepen van f 2,50 tot f 3 , 5 0 , die der
rijst \a:i f 5 tot f 8 per pikol.
Tweede gewassen worden meeren 'eelsop ladangs, slechts
in enkel" streken op sawahs . geteeld. Behalve uien , katjang.
djagong, l o m b o k , nehi en bladgroenten, zijn het vooral
tabak en indigo, waarvan meer bijzonder werk wordt
gemaakt. De cultuur van indigo verkeert echter in kwij
nenden toestand wegens de geringe voordeden die zij
tegenwoordig oplevert. Uitvoi r heeft dan ook in de laatste
') Volgens mededcelingcn van de kamer v;in koophandel en
nijverheid te Padang zou in de laatste .foren de rijsthonw in dit
gewest Inkrimping hehln-n on.lerg:ian . onid.it hjj den uitvoer nii't
langer tegen Siani en .lava kan worden geconcurreerd, welke
landen thans de havens voorzien welke vroeger van Padang zoo
groote hoeveelheden betrokken.
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drie jaren niet of bijna niet meer plaats gehad. Tabak

daarentegen wnr.lt bijtte overal, hetzij «Is eerste, hetzij
.ils tweede gewas, ot' wel te samen niet andere gewassen
aangeplant. Ue cultuur breidt zich nog gestadig uit on
vormt in de aldeeling Padang Lawaa (Tapanoli) zelfs eene
hoofdbron van bestaan voor de bevolking. Ue meest ge
wilde soort is die, welke afkomstig is uit de lüdeeliiigL
Kotta en uit somtnig.; streken der afdeeling Agaui, welk
])roduct gemeenlijk onder den naam van 1'aijakombo-tabak
i.an de markt, ^ebrucbt wordt. Uitvoer van tabak vond in
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de voor de koffieeultuur op Java uitgevaardigde Gids en
handleiding. l)-i uitvaardiging van nieuwe voorschriften is
echter i in verband met de benoeming der hooger bedoelde
kutlieeoniini-sie , voorloopig in advies gehouden.
Worden reeds in de laatste tien jaren niet meer zoo
ruime oogsten verkregen als vroeger, de productie van
1888 was, dank zij de over het algemeen gunstige weers
gesteldheid , bevredigend, zooals uit het volgend vijfjarig
overzicht blijken kan.

1888 niet o[i groote schaal plaat* en bedroeg slechte p. m.
4500 pikols, waarvan verreweg1 bei grootste gedeelte zijn

Ingeleverd aantal pikols in

weg vond naar i'mang en Biuguporo.

1884.

Klappers. Aanplantingen ren klapperboomen treft men
overal aan, voornamelijk lange de kust en op de verschil
lende eilanden. In Priunan wordt door de bevolking veel
copra bereid, welke te Padang ■trede koopers vond en in
dan handel maandelijks f20000 I f 'M 000 in omloop

braebt. De uitvoer van eopre naar Frankrijk, Neterland
en Spanje vertegenwoordigde iu 188^ eene waarde van

1885.

1880.

1887.

•)
1888.

Piulangsche Bovenlanden .
Padangsebe Uenedenlnudcn

(i'.t 424
3 378
10 958

80 80(1
3 827
17C35

37 170
07 478
2 200
3 304
8 709 b) 12 785

82 233
4 170
12 098

Te zaaien

89C60

102 208

48211 b) 83 027

99 107

.

.

.

a) In den rep/el behoeft slechts weinig product bij de inlevering als
2de soort te worden uangeinerkt. In 1887 en 1888 beliep de hoeveelheid
achtereenvolgens 1190 en 2001 pikols (over vorige jaren is het cijfer
niet opgegeven).
h) Verbeterde opgaaf.

f 464 675, tegen f '288 !»35 in 1887 en f412804 in 1S8'>.
Volgens opgaven van de kamer van koophandel en nijverbeid werden te Padang in de jaren 1884 t/m 1887 achter
eenvolgens uitgevoerd 50 471, 61816, 52 031 en 53 154
pikols.

Voor 1889 wordt de oogst op nog geen % van dien
van 1888 geschat, namelijk op slechts 64 000 pikols.
Over do eerste negen meenden van 1889 waren ingeleverd
41843 nikols, welke hoeveel hei I over hetzelfde tijdvak
van 1888 bo.lragen had 92 820 pikols. Naar uit de Padang.-che Bovenlanden gemeld werd, moeten de zware
regens in het laatst van 1888 voor de vruchtzetting na*
deelig zijn geweest.
Ditmaal is een overzicht ontvangen nopens den omvang
der cultuur in elk district. Daaruit (dijkt dat op het einde
van 1888 daarbij ingedeeld waren 93 van de 94 districten
der Padangsebe Bovenlanden, 17 van de 61 districten der
Padangsebe Benedenlanden en 3(5 van de 79 districten van
Tapanoli , en dat in deze 93, 17 en 36 of te zanten 146
koffi 'districten , op ren zielental van 647 000, 88 000 en
72000 inlanders, het aantal ingedeelde personen beliep
157 572, 14 889 en 12 938 of te zameu 185 399. Opgaven
nopens bet aantal boomen kunnen omtrent 13 districten
in de Padangsebe Hovenluu ien in 't geheel niet worden
verstrekt (evenmin wat de op hoog gezng als wat de vrij
willig geplante boomen betreft) en nopens 16 districten
(13 ia de 1'adangscbe Bovenlanden eu 3 in Tapanoli) ten
deele niet (namelijk niet ten opzichte van de vrijwillige

Koffie. Hoewel liet planten van koffie :;og in geenen
deele kan gezegd worden eene volkscultuur te zijn ^eworden , mag echter niet onvermeld blnyen dat de bevolking
in Sipirok (Tapanoli) in bare kofiiuplantsoencn eene voor
name bron vindt om zich van contant geld te voorzien ,
t 'i-wijl in de productie der Padangsebe Bovenlanden voor
e~n niet onbelangrijk deel door vrijwillige i.aiiphmtingen
wordt bijgedragen. Over liet algemeen laat ecb'er, ijüjkens
(ie uitkomsten van bet in 't vorig verslag (blz. 221) be
doelde algemeen plaatselijk onderzoek i.aar den toestand
d-zer cultuur, de wijze waarop zij gedreven wordt veel te
w.mschen over. Welke roonienicgen genomen zullen dienen
te worden om de cultuur op te tieuren, kan nog niet wcr
den bepaald. Oo voorstellen der op bis. 19'J biervóór bedoelde
1'nfHocommissin. welke ook tot Smuatra'a Westkust en
Monado betrekking hebben, zijn eerst zeer onlangs bij bet
Indisch Bestuur aanhangig gomaakt '), welks adviezen
moeten 'worden afgewacht. Intusschen is in Januari 188'J
(Indisch Staatsblad n°. 22) de inkoopsprijs voor de ter
Sumatra's Westkust aan bet Gouvernement te leveren
koffie , van 1874 af bepaald gebleven op f 14 per pikol ,
verhoogd tot f 15. Verder is in Augustus 1881' (Indisch
Staatsblad n°. 174) in een paar der belangrijkste kofflestreken meer besturend personeel in dienst gesteld en de

eanplantingen). Behoudens <ïe>.e uitaoDderingen bestonden,

volgens de zoo goed mogelijk verzamelde cijfers, die echter
nier. als geheel vertrouw laar mogen worden beschouwd
en hier en daar slechts op ramingen berusten, de ophooif
f/r:at aangelegde aanplantirgen bij het einde van het

belooning der koffie-inkooppakhuismeesters en liulpnakhuie-

meesters op billijker voet geregeld door toef asselijkverklaring van de te dezen aanzien voor .lava bestaande regeling
(verg. het verslag van 1880, blz. 166), terwijl sedert nog
i-i besloten (Indisch Staatsblad 1880 n°. 189) o;n, mede in
navolging van het reeds voor Java aangenomen beginstl
(verg. het verslag van 1887 blz. 163), de. verdeeling- der

planijaar 1887/88 (3i tictober 18«8): in de Padangache
Bovenlanden uit 63'= millioen boomen , in de Padangsebe

Benedenlanden uit 3 en in Tapanoli uit 4' millioen boomen,

in 't geheel alzoo, VuOT 133 vnn de 146 koffiedistricten ,
71 millioen op hoog gezag geplante boomen , van welke er
p m. 17 niillioen gerekend worden eerst in de jaren 1885/
:886, 1886/1887 en 1887/88 in den grond te zijn gebracht.
Vrijwillige aanplantingen zouden , volgens de ontvangen

cultuurproosnten onder de inlandscbe hoofden (met behoud

\:in het bedrag van f 0,80 per pikol) niet meer volgens
den bij Indisch Staatsblad 1879 n°. 28 bepaalden maatstaf
te doen geschieden , maar die verdeeling over te laten aan
het hoofd van het gewest, opdat daaroij met locale toe
standen en bewezen dieasten kunne worden te rade gegaan.
Wat de wijze van cultuur betreft, welke tot nog toe wordt
beheerscht door liet Indisch bestuit dl. 2 Februari 1877
n°. 36, gewijzigd bij dat van 16 Februari 1880 n°. 02
(.erg. de verslagen over die jaren blz. 211 en 189), is
rneds in Maart 188S in beginsel aangenomen om die voorschriften te vervangen door eene regeling, bewerkt naai

opgaven, worden aangetroffen in 72 districten der Padang
ache Bovenlanden, 7 der Padangtcbo Beneden landen en 19
van Tapanoli, te zauien dus in 98 van de 146 koffie
districten, doch de Ie dien aanzien verzamelde cijfers —
voor 69 districten aanwijzende een totaal van 18* nnilioen ; )
boomen — berusten nagenoeg geheel op schattingen.
Opgaven omtrent de gedurende 1888 in elk district in
geleverde productie vindt men in bijlage. iïtëE hierachter,
en wel in vergelijking gebracht met de hoeveelheden over
1887 en tevens over de jaren 1863 t/m 1884 ') (over 1885

') Voor Sumatra's Westkust wortH lluot lle UMawhahl iaalwi>Ol»'ll
urn. niet handhaving vooralsnog van de verplicht!' teelt en levering,
da keuze der gronden ca de wij/.e van aaalfg en oiulerhoiul (Ier
aanplantingen geheel over te laten aan de inzichten der inland.schc
hooiden en bevolking, en tevens den inkoopsprijs n >g belangrijker
te verhoogeu dan door haar met betrekking 4ot .lava is voorgesteld
(/.ie blz. 1'JU, noot ï . hiervóór), namelijk tut f t S per pikol, als
i gal »lli al voor welke prjjsverhnoging de commissie echter ter
Sumatra's Westkust eene hoofdelijke belasting (ia geldt zoa willen
zien ingevoerd.

») Voor 2il districten is — zooals hooger gezegd — het cjjIer der
vrijwillig geplante boomen te eenenmale onbekend. In het voor de
(ïi) andere districten opgegeven t-yt'er van 1& millioen deelt de resi
dentie Padangsche Bovealanden alleen voor IV uiillioen , waarvan
liV millioen geplant zouden r.[jn in 1884 85 of vroeger.
») Over de 21 jaren 1803 t/Bi 1883 bestaan de opgaven uit ge
middelden , berekend over driejarige tijdvakken. Over 1884 betreffen
de opgaven alleen de Padangsche bovcnlauden.
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en 1880 zijn dergelijke gegevens niot ontvangen). Voor
zoover cijfers Dopeni het aantal bij de cultuur ingédeelden
hier te lande vuurlinnden waren , oamelijk over 1881/1883 ,
over 1887 en over 1888, is het overzicht tevens aangevuld
met eene berekening van het ingeleverd aantal katti's
gemiddeld per hoofd. Deze berekening doet o. a. zien dat
in 1888 ouder de 140 pro luceerende districten (in een
G-tal werd nog niets ingeleverd) er 90 waren, waar gemiddeld per hoofd minder dan T>0 katti (Vj pikol) werd
ingeleverd, 21 waar dit gemiddelde van '/• t°t 1 pikol
uiteenliep, en 29 waar het 1 pikol te boven ging (in 12
daarvan werd Bemiddeld per hoofd 2 a 3'/, pikol ingeleverd).
De in 1888 tot stuud gekomen aanplantingen worden
opgegeven te hebben bestaan uit 7 640 435 boomen , ver
deeld over 174 061 man (d. i. gemiddeld ongeveer 44 boomen
per man), tegen 8 188 364 hoornen eu 170 534 planters bi
1887, en 0(112815 boomen en 179 014 planten in 1886.
Ook in 1888 werd hier en daar vrijstelling vaa Lijp'anting
verleend, heUij omdat de ljevolking reedseengrooteuuaffmt
koffieboomen te onderhouden ha 1, hetzij om lat van haar
zware diensten moesten worden gevorderd TOOT herstel van
bruggen , hetzij omdat gedurende de laatste ju en gemiddeld
3 pikols koflie per hoofd waren ingeleverd, lu de la rassen
Solok en Kotta Anau, behoorendo tot de onderafdeeiiug
Solok der af.leeling XIII en IX Kotta (Padangsehe Boven
landen) had vrijstelling plaats, omdat aldaar veel boschkoliie wordt, gevonden, die, hoewel geheel verwaarloos 1,
een niet onbelangrijk product afwerpt, zoodat het beter
werd geoordeeld de bevolking enkel niet het onderhoud
der aanwezige boomen te belasten.
Omtrent de afschrijvingen werden geen gegevens ont
vangen.
In enkele .streken begon schairschte te ontstaan a»n
voor de koffiecultuur geschikte gronden, zoodat o. a. in
de reeds genoemde afdeeling XIII en IX Kotta eeniga
negorijön wer len aangemoedigd om meer werk te maken
van het planten van kampongkoffie. Elders rijn nog
wel voldoende boschgronden voor de cultuur aanwezig,
maar deze liggen op groote afstanden van de negorijen,
zooals meerendeels in de Padangsehe Bovenlanden 'iet ge
val is , waar jonge tuinen worden aangetroffen, die twaalf
palen van de woonplaatsen der planters verwijderd liggen.
Waar dit wenschelijk en mogelijk blijkt. wordt aan eene
laras, die gebrek aan grond heeft, vergund op grond van
eene aangrenzende laras te planten.
De kweekbedden slaagdeu naar wensen, uitgezonderd
in een gedeelte der afdeeling Tanah Da'ar (Pa langeebe
Bovenlanden), waar zij namelijk ie de onderafdeeiiug Fort
van der Capellen veel van bladziekte te lijdeu hadden.
Voor nieuwe tuinen werden geen groote plantkuilen ge
maakt.
In de lagere streken van de afdeeling L Kotta (Padangsche Bovenlanden) werd weder Liberia-zaad verstrakt. De
opbrengst der Liberia-aanplautingen was nog niet van beteekenis.
Het onderhoud der koffietuinen liet steeds te wensche:i
over; aanhoudende aansporing van de zijde der Boropeeecbe
ambtenaren werd ten deze steeds noodig geacht. Ook op
een behoorlijken pluk moest steeds worden aangedrongen.
De ruime oogst van 1888 lokte hier en daar beden van
elders om als hulpplukkers dienst te doen , waarvoor zij
in den regel lj3 van het geoogste ontvangen.
De in 1883 in de Padangsehe Bovenlanden verstrekte
handpehnolens worden nog steeds weinig gebruikt, omdat
de bevolkiug daarmede niet ingenomeu is. In de afdeeling
L Kotta werden vier ijzeren pulpers voor de bereiding van
het product ter beschikking van «Ie bevolking gesteld. In ;
Painau (Padangsehe Benedenlanden), waar de bereiding
veel te weneebeo overliet, werden niet zonder goed gevolg
pogingen aangewend om daarin verbetering te brengen , i
hetgeen zich ook in de op de Padangsehe veilingen behaalde
prijsen openbaarde, die niet meer zoo ongunstig afstaken ■
bij die voor de overige Sumatra-koflie verkregen.
Het aantal inkooppakhuizen werd in 1888 vermeerderd j
met 5 in de Padangsehe Bovenlanden en met 1 in Tapnnoli. I
Bij de transportaannemen moest meermalen op een ge
regelden afvoer worden aangedrongen. Ten einde het ver- !
voeren van clandestiene koffie zooveel mogelijk tegen te
gaan , werden de op dat punt uitgevaardigde bepalingen
herzien en verscherpt.
Handelingen dor Staten-Genernal. Bijlagen. 1889-1890.

Tweede Kamer.

2.J

233

[Nederl. (Oost-) IndiC]
ICen algemeen overzicht van de opbrengst der voor gou
vernementsrekening (in de drieinaandelijksche veilingen te
Padang) te gelde gemaakte Sumatra-koflie vilgt hieronder
over 1883 en de eerste drie kwartalen van 1889.
Tijdstippen
der
veilingen.

Soort'
der
koflie.

Hoeveelheden (in
piltols).

Opbrengst.

Gemiddeld
por

1888.
27 Maart.

.

lste
2de

22 000
350

f 99* 7*5,00
9 017,00

45,21*
27,47'

.

Is te
2de

27 350
000

1 240 095.00
1*950,00

*5,34
24,91»

27 September

l»te
2de

31 750
000

1 512 897,50
2*310,00

47,05
27,01

19 December

lste
2de

2* 190
250

1 375 318,00
7 730.00

56,85
30.92

lste
2de

105 290
2 100

f 5 123 055,50
50C07.50

107 390

f 5 179 003,00

3 Juli

.

Totalen

f

*8,65»

1889.
27 Maart.
1 Juli

.

.

lste
2de

8 250
200

f tf)533 707.50
8 220,00

1,1.IV.)
ll.lu

. ,

lste
2de

10 574
175

62* 9*0.00
6 1*2,50

59,10
35,10

lste
2de

15 950
50

1 000 851.50
1 750.00

86 September

63,12»
35,00

a) In de Juvasche Courant van 29 Maart 1889 is deze opbrengst minder juist opgegeven als f 511 937,50.

Do uitvoer van voor particuliere rekening opgekochte
Korintji-kolfie bedroeg in : J88 2455 pikols, tegen 1254
in 1887 en 1949 in 1886. De qualiteit van deze koffie
gaat, volgens het verslag van de kamer van koophandel
en nijverheid te Padang, niet achteruit, maar zonder
voorafgaand uitzoekeu is zij niet voor uitvoer geschikt.
Hetzelfde geldt van de te Pa :ang ter markt komende
Benkoelen-koffie.
Muskaatnoten. Deze cultuur wordt, wegene de goede
winsten die zij oplevert, met veel voorliefde gedreven. In
de afdeeling Priaman (Padangsehe Benedenlanden) werden
de aanplantingen door eene ziekte aaugvtast, waarschijn
lijk ontstaan door parasieten, ten ge■•ol.ro waarvan vele
boomen stierven. Van eene dergelijke ziekte . welke blij
kens het vorig verslag (blz. 225) in 18S7 in Agam (Padang
sehe Bovenlanden) heerschte, werd sedert niets meer
vernomen. De uitvoer van noten en foelie bedroeg respec
tievelijk slechts 1957 en 567 pikols, tegen 2682 en 514
pikols in 1887 en 3338 en 494 pikols in 18S6. Te Padang
liepen de marktprijzen voor noten van f 160 tot f 170,
voor foelie van f lzfl tot f 135 per pikol.
Gambicr. De cultuur van gambier wordt hoofdzakelijk
gedreven in de afdeeli:;g L Kotta (Padangsehe Bovenlanden)
en in de onderafdelingen Aijerhadji en Indrapoera der
tot de Padangsehe Benedenlanden behoorendo afdeeling
Painan , waar zij zich voortdurend uitbreidt. In de sedert
ect.ige jaren , als een deel van eerstgemelde afdeeling,
onder geregeld bestuur gebrachte landschappen Pangkallan
en Kainpar begint de bevolking zieh eveneens opdegambiertcelt toe te leggen, doch is zij voor de bereiding van
bet product nog afhankelijk van hen, die in deze cultuur
meer bedreven zijn. Het product wordt meerendeels door
Chineezen opgekocht en naar Padang gebracht om van
daar te worden uitgevoerd. Die uitvoer beliep in 1888
ongeveer 5000 pikols, alzoo iets minder dan in de twee
voorafgegane jaren. De prijzen stegen van f 20 in 1887 tot
f 24 ii I 36 per pikol in 1888.
Andere cultures. Van bet in dit gewest geteelde sui
kerriet wordt op zeer primitieve wijze partij getrokken.
Waar de aanplantingeu van Benig belang zijn , wordt bet
ri»-tsap, na uitdamping, hetzij als stroop , hetzij als koekjes
ter markt gebracht.
Arènpalmeu komen veel in het wild voor en worden
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Ifet bet doel om den veestapel in de Toba-landen te
slochts bier en daar aangeplant. Voor de arènsuiker, waarTin eenige uitvoer naai Singapore plaata vond, werd f 5 verbeteren, werd aan cenige boomen aldaar hulp verleend
voor het aankoopen van Australische schapen.
a f 12 per 1000 koekjes betaald.
Zooals reeds op blz. 103 hiervóór is gezegd , was de vee
Aanplantingen tan kopokboomen, voor zooveel zij van
eenige bete ikenia zijn, vindt men slechts in enkule streken ,

o. a. op Nies en in de Ommelanden van Pa lang. liet
product gold te Padang f 18 per pikol. De uitvoer

niet noemenswaard.

was

Birih en pinang vindt men overal; pinangnotcn vormen
in dit gewest in geringe mate ook een artikel van uitvoer.
In de Ommelanden vim Padang vindt de bevolking een
deel barer Inkomsten uit de opbrengst barer pieungtuinen.
Rameh wordt voornaaielijk in de Padangeche Bovenlan
den verbouwd. Uitvoer van dit artikel had niet plaats.

In de afdeeling L Kotta aldaar toonde de bevoDüng xieb
geneigd uit eigen beweging kina aan te planten.
Boschproditcten. ï\ioa- en sago pal men worden veelvuldig
in het wild aangetroffen en tot velerlei doeleinden benut.
Evenzoo wordt cassia (kaneel) verkregen van boomen
die mei) in de boasoben aantreft. Zooals reeds in vorige
verslagen is opgemerkt, hangt de uitvoer van cassia ten
nauwste siimen met liet aanbod van ruimte in zeilschepen
voor Amerika, daar het artikel, eene in verhouding tot
de ruimte die het inneemt zeer onvoordeelige.lading, de
stoomvracht niet draden kan. In 1888 werden van Padang
6320 pikols uitgevoerd, tegen 17 039 in 1887. Het artikel
gold f 10 ik f 20 per pikol.
W a t de gom- en harssoorten betreft, die do bosschen
ter Sumatra's Westkust opleveren, wordt in de voor dit;
verslag ontvangen bestuursberichten slechts de benzoë g e 
noemd , die veel in de Battaklanden wordt ingezameld, en
waarvan , volgens diezelfde Iterichten, te Padang zouden
zijn uitgevoerd in 1S87 794 pikols, doch in 1888, toonde
prijzen tusschen f 40 en f 120 per pikol uiteenliepen,
slechts ongeveer 200 pikols.
Daarentegen vindt men in eene door de kamer van
koophandel en nijverheid te Padang samengestelde uitvoerstatistiek, als in de jare:i 1883 t/m 1887 van Padang uit
gevoerd , de navolgende hoeveelheden benzoë en andere
gommen vermeld (alles in pikols):
GomGomGomGetahJaren.
benzoë. dammar. elastiek.
pertja.
1883
1884
1885
1886
1887

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

3725
3670
4238
5468
«578

1770
1870
2289
2149
4258

1033
ItM
510
626
4293

338
1215
746
520
231

Genoemd bandelslicliaam wijt den achteruitgang van den
uitvoer van getahpertja hieraan , dat de bevolking steeds
voortgaat de kostbare getnhhonmen te vernielen zonder

voor nieuwe aanplantingen ta zorgen. ') De aanvoeren te
Padang van de overige gomeoorten namen echter in 1887
eene groote v l u c h t , hetgeen vooral met gomelastiek bet
geval w a s , als een gevolg van vermeerderde vraag voor
Amerika tot bijzonder loonende prijzen.
Veeteelt. Omtrent de getalsterkte van den veestapel op
het einde van 1888 zijn de volgende opgaven ontvangen:
Paarden. Runderen. Buffels.
Padanffsche Bovenlanden
14 630
112 679
112 632
Padangsche Benedenlanden
2 846
57 148
50 661
Tapanoli
fl)62U
13479
29812
Totaal . . . 23 687
183 306
193 105
tegen in 1887 . . . 17 331
187 444
187 392
„ ,, 1886 . . . 17 309
191514
184 161
a) De cijfers over 1886 ,'en' I887"\varen veel lager (respectievelijk
1733 en 1723). "Waarschijnlijk zijn thans de opgaven vollediger.
De vermindering van het aantal runderen} heeft uit
sluitend betrekking op de Padanjrsche Bovenlanden en vindt
hare oorzaak in den toenemeuden uitvoer van slachtvee
naar Padang en in het vermeerderd verbruik van rundvleesoh door de inlsndsehe bevolking. Het aantal buffels
in de Padangsche Bovenlanden neemt toe , ook door invoer
uit de onafhankelijke streken. Daarentegen werd uit Painan

(Padangscbe Benedenbtuden) vee| uitgevoerd naar Benkoelen.
•) Over de in YVcst-Java met goed gevolg van bcstuurswege
ondernomen aanplanting van getahpertja-boomen zie men blz. 124
hiervóór.

p e s t , na in het eerste semester van 188H in een paar afdeelingen van het gewest nog enkele offers gekost te hebben ,
in de tweede helft des jaars geheel verdwenen.
Kwade droes onder de paarden openbaarde zich , behalve
te P a d a n g , ook te Pa lang Pan ljang , Fort de Koek en
Pajjakomuo. Tot bestrijding van deze ziekte werd overeen

inlacdaohen veearts beschikt.
Sedert de laatste twintig jaren is bij den inlander ter

Sumalra's Weaiknst meeren meer het gebruik van paarden
als trekdieren in zwang g e k o m e n , en zul.-sals een gevolg
van de in 1867 door veepest onder het hoornv._-e aangerichte

■ware verliezen. Naarmate het vertier zich meer oi.twikkelde,
Ook (hor het tot stand komen van bjiere verkeerswegen.

nam de vraag naar paarden toe. Dit gaf aanleiding dat

veelal de paarden te j o n g in gebruik genomen of voor
diëtisten boven hunne krachten gebezigd werden. Wel
trachtte men het getal door aanfok te vermeerderen,
maar op liet verkrijgen van een deugdelijk ras legde men
zicii niet toe. Door een en ander zijn de ter Sumatra's
Westkust inheemsebe (Battnkache en Agamsche) paardenraaien in de laatste jaren over 't algemeen zeer in hoeda
nigheid achteruitgegaan, hetgeen reeds in 1884 der In
dische Regeering aanleiding gaf om met den gewestelijken
gouverneur in overleg te treden nopens de vraag of en
welke maatregelen aanbeveling zouden verdienen om de
Bumatrasche paardenras*en te verbeteren en voor verder ver
val te behoeden. Het doeltreffendste middel wordt — blijkens
de in 't laatst van 188^ ter zake ontvangen Indische voor
stellen, tot welker verwezenlijking thans (bij de Indische
begrooting voor 1890) de gelegenheid is verschaft — gezien
in den aankoop door het Gouvernement van cenige met
zorg gekomen inhcemsche dekhengsten, om die op een
drietal voor het doel gunstig gelogen plaatsen iu verschil
lende streken van het gewest te stationneeren en zóó der
bevolking de gelegenheid, te geven aldaar hare merries aan
te brengvn , voor zooveel zij Gij keuring zullen blijken als
fok merries te kunnen worden toegelaten. : ) Het jdan is
om één der stations voor het Battaksche, één voor het
Agamsche en één voor gekruist ras te bestemmen. Op kleine
schaal wil men de stations ook als gouvernemcntsstoeterij
doen dienen , ter verkrijgingen opkweeking van raspaarden
die der bevolking als voorbeeld kunnen dienen om zich
mede op eene rationeele paardenteelt te gaan toeleggen. Te
dien einde zullen tevens eenige fokmeriies van gouvemementswege worden aangeschaft.

Ook van particuliere zijde worden pogingen aangewend
om de paardenfokkerij Ier Sumatra's Westkust meer tot
ontwikkeling te brengen. In Haart 1889 werd namelijk , aan
vankelijk ïnet veel hijval niet het minst van inlandsche zijde ,
te Fort de Koek (Padangscbe Bovenlanden) eene wedloopsociëteit opgericht, welke bij Indisch besluit dd. 2 Augustus
1889 n°. 15 als rechtspersoon is erkend en , blijkens hare
in de Javascbe Courant van den 6den dier maand opgeno
men s t a t u t e n , zicii ten doel stelt om door het houden van
paardenwedloopen, van paardenmarkten en keuringen, door
het uitloven van premiën en door andere doeltreffende
middelen , het fokken en verzorgen van deugdzame paarden
te bevorderen , en zoodoende me Ie te werkeu tot de verede
ling en verbetering van het paardenras in het algemeen
en van de Sumatrasche rassen in het bijzonder.
Omtrent de in dit gewest bestaande veemarkten wordt
gemeld dat die te Fort de Koek voortdurend in belang
rijkheid to -nam , en dat er op twee andere plaatsen in de
Padangsche Bovenlanden , namelijk te Sarilamah en BatoeBolang (afdeeling L Kotta) nieuwe werden ingesteld.
Particuliere laudbouwnijterheid.
Uitgezonderd een vijftal
kleine erfpachtsperceelen in de Padangscbe Benedenlanden ,
-) Jaren geleden (verg o. a. het verslag van 18G1, blz. 173,
en dat van 1803, bl/.. Ü00) werden tot veredeling van het paarden
ras zoowel in de Padangsche Bovenlanden als te Painan (Beneden
landen) eenige Makassaarsche dekhengsten op 'stands kosten aan
geschaft , doch de daarvan verkregen resultaten zijn luttel geweest,
omdat op de paring niet voldoende toezicht werd gehouden, zoodat
voor de kruising van het ras niet de beste lokmcrrics werden ge
kozen.
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welke alleen padi en vruchten opleveren , zijn alle in erfpacht uitgegeven gronden , in 1888 nog niet één koffieonderneming vermeerderd, uitsluitend voorde koffiecultuur
bestemd. De wijze waarop de cultuur op die gronden gedreven wordt, laat ziel» in 't kort samenvatten in het volgende. Hij do ontginning wordt alle opgaand hout geveld ,
uitgezonderd eenige booinon , die als windbrckers dienst
kunnen doen. Daarna heeft eene diepe grondhewerking
plaats , an wmlen, waarnocdig, terrassen aangelegd. Het
planten geschiedt zoowel in plantkuilen als motdenpootstok. In bestaande tuinen heeft nagenoeg geen grond ba»

werking plaats en vergenoegt men zich meestal met het
onkruid 3 a 4 malen 'sjaars neer te slaan en dat te doen
dienen als groene bemesting. Alleen ten aanzien van de
perceelen Kotta Zuijdewijn en Qadoeng Batoe wordt van
meer zorg voor eene goede grondb^werkitig melding gemaakt. Slechts op 4 koflieondernemingen werden in 1888
de ontginningen eenigszins uitgebreid. Op3 andere blijken
de aanplantingen te zijn ingekrompen.
De ten aanzien van de verschillende crfpuchtsonderneniingon ontvangen gegevens zijn in den volgenden staat
samengevat.
Grootte

ONDKKAFDEKLINGEN.

AFDEELINOBN.

N A A M D E B ONDERNEMING,

a)

(in
bouws).

Beplante
oppervlakte (in
bouws)

Verkregen
hoeveelheid kolüe
(in pikolsj

in 1881. in 1888 in 1887

in 1888.

Koffie-ondernemingen.
PADANOSCHE BENEDENLANDEN.

Padang en Omme- I
landen.
Painan.

—
Painan.

Gadoet (J.) *)

,

Loeboe Gedang W e s t

361

4
120

100

100

c) 550

2 031
2 700

«5d)

d)
d

d)
d)

635
670
450
508
209
320
377

170
160
700
300
670
159
125
150
120
100

217
160
700
250
670
195
150
150

1 339
1 325
d)
d)
1 055
41
3 000
350
3 800
299
800
611
165
112

771

500

120

PADANGSCHE BOVENLANDEN.

Tanali Datar.
ld.
ld.
ld.
X I I I en I X Kotta.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Agam.
L Kotta.

Kotta Zuijdewijn of Kotta Sani (N. V.) . .
Gadoeug Batoe of Gadang Beo
Loerah Batoeng
Arendsnest
Esperanza I en I I of Kaijoe Kaleh (N. V.) .
Solok.
Loeboe Gedans» Oost (J.)
ld.
Loeboe Soelassi (N. V.)
ld.
Soebang of Loeboe Estate (C.)
ld.
Boekit Gompong (X. V.)
ld.
Socrian I en I I
Alahan Pandjang.
Soengei Pagoe en A l l Kotta. Bamboe Soengei Pasainpan of Tipoe Pasampan.
De twee gebroeders ot Oeloe Suite . . . .
ld.
Si Berasap
Dauau-districtcn en Matoea.
'
Raijan of'Boekit Siban (J.)
Pancrkallan Kotta Baroe en
X I I Kotta Kampar. f)
Singkarah of X X Kotta.
ld.
ld.
ld.

1 332
2 011
1 423

352
324
401
1 0G1

C28
550

621

f)

80

786
90
2 800 i

400
2 300
550 |
200 1
579 1

220

100

170 1

122

230

600

300

tl 744

4 074

4 198

13 526

13 301

35

3

3)

?

1

ÏArANOLI.

Mandheling en A n -

Ankoln.

AikSisoma of Loeboe Raija (N. V.)

kolii.

Te zamen
Andere
PADANGSCBE

ondernemingen.

BENEDENLANDEN.

Kimboe Datar

Padang en Ommelanden.
ld.
ld.
Priaman.
ld.

Knijoetanam.

. . . .

Datar of Tanah Sirah (J.;

51

?

Rimboe Piec (C.)
Kaijoe Kanoer
Kiambang Rimboe Bakoeng .

27
5
9

•g
•l
•f

Te zamen

1
26
5
9

f
9

I
?

150pikols
padi.
100 ,, „
h)90 „ „
*')50 „ ,,
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a) D e ondernemingen die aan uaamlooze venuootsehappen toehehooren, zijn aangeduid door de letters N . V . ; die welke ten name staan van
inlanders of Chineezen door de letter J. of C.
i)

Voor deze onderneming is de erfpacht eerst in 1888 ingeschreven.

e)

E e n kinaplantsoen van 13 b o u w s , in 1885 en 1886 aangelegd, werd in 1888 afgeschreven.

d) Niet meer in exploitatie.
e)

In 1888 werden 40 bouws afgeschreven w e g e n s het afsterven der boomen.

f) Op gronden, indertijd van de inlandsche hoofden verkregen, bestaat in deze onderafdeeling ook eene aan een Chinees toebehoorende onderneming, bestemd voor do teelt vun kollie en gambier. Nopens deze ouderneming, Laugkoet geheeten , zijn echterover 1888 geen opgaven ontvangen.
g)

D e vroeger beplante gedeelten zijn voor een groot deel weder woest geworden,

i)

Benevens zekere hoeveelheden pisang.

t)

Benevens 1500 klappernolen. Een gedeelte der gronden is grasland.

Tegenover ongeveer 1643 dagkoelies bedroeg he' aantal ook een weinig indigo, nootmuskaat, kruidnagelen en
op de ondernemiugeu gevestigde vaste arbeiders p. m. 1020, Liberia-koffie, terwijl zij meerendeels ook als grasvelden
waaronder voornamelijk Javanen, Hindoes en Waarna, voordeel opleveren.
De voor de onderneming Si Derasap aangeworven Javanen
waren lui van aard en deserteerden herhaaldelijk. Ook op
3°. Benkoelen.
Boekit üompong liet het gehalte der Javaansche arbeiders
veel te wenschen over; daarentegen voldeden zij goed op
Hijst en liceede gewassen. De padicultuur wordt in dit
Loeboe S'elassi. Ook werd vrij algemeen geklaagd over gewest nog hoofdzakelijk op ladangs gedreven. Waar
den arbeid der Maleiers, die zich op de ondernemingen daarvoor geschikte gronden to vinden waren, werd echter
in de Padangsche Bovenlanden dikwerf lieten aanwerven bij de bevolking een etreven waargenomen om sawahs
om tich aan de heerendiensten te onttrekken.
aan te leggen, in welk streven zij door het bestuur werd
Op de met recht van eigendom bezeten landerijen in de aangemoedigd. De oogst was over het algemeen niet onOmmelanden van Padang, ten getale van 2 1 , allen minder I gunstig. Alleen op de hoofdplaats en in de afdeeliugen
dan 100 bouws groot, met uitzondering van een vijftal I Laïs en Kauer ^vas hij onvoldoende voor de behoefte,
(waaronder 1 van 1044 bouws), worden voornamelijk padi | waarin dan ook gedeeltelijk door aanvoer van Padang (tot
en klappers geteeld. Op enkele van die gronden vindt men p. m. 500 pikols rijst per maand) werd voorzien.
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Ook de oogst d » tweede gewassen . die uitsluitend op
ladangs geteeld worden en hoofdzakelijk uit obi en djagong
bestaan, was bevredigend.
Klappers. In de lagere streken breiden zich de aanplantingen van klapperboomen nog steeds uit. De noten
worden naar de bergstreken en naar Palembang uitgevoerd.
De prijzen waren laag en bedroegen niet meer dan f 2 a
f 2,50 per 100 stuks ; voor klapperolie werd f 0,30 a f 0,40
per vierkante flescli betaald. De bereiding en uitvoer vau
copra waren onbeteekenend.
Koffie. De door de bevolking uit. eigen beweging aangelegde en individueel bezeten koffieaanplaiitiiigon in de
hoogere streken der afdeelingen Kroë, Mokko Mokko,
Manna en Kauer werden in 1888 op groote schaal uitgebreid, terwijl in de lagere streken plantsoenen van
Liberia-koffle werden aangelegd. De planters, die zelf hun
product oogsten, besteden aan de bereiding daarvan, evenals aan het onderhoud der tuinen , zeer weinig zorg. Dank
zij de vruchtbaarheid van den bodem is het product over
het algemeen van goede qualiteit. Voor Mauna-koffie werd
niet meer dan f 34 per pikol betaald, terwijl de prijs van
de Kroë-koffie , die aanvankelijk f 4 5 bedroeg, terugliep
tot f 30 a f 33 perpikol. Da door Chineesche en inlaudsche
handelaren opgekochte koffie wordt meerendeels naar
Batavia en Padang uitgevoerd.
Peper. De cultuur van dit product is thans in alle afdeelingen ter hand genomen. Volgens de bij het bestuur
ingekomen opgaven telden op het einde van 1838 de aanplantingen gezamenlijk 40 600 vruchtdragende en 178 300
jonge hoornen. In de behoefte aan peperstekken werd gedeeltelijk voorzien door aanvoer van buiten het gewest,
voornamelijk van Atjeh's Westkust.
Tabak. De cultuur ran tabak is alleen nog van eenige
beteekenis in de bergstreken der afdeeling Kroë. De van
daar afkomstige Blalau-tabak is vau goede qualiteit en
wordt ook nog uitgevoerd naar Palembang en de Larapoi.gsche Districten. Overigens wordt in de behoefte aan
tabak meer en meer voorzien door aanvoer van Java.
Andere cultures. Sago-aanplantingen van eenige beteekenis vindt men alleen in de Ommelanden van B^ukoelen.
Zoowel van den sago- als van den nrènpalm wordt het
meeste nut getrokken door de bladaren voor dakbedekking
te gebruiken.
Aan da cultuur van muskaatnoten en kruidnagelen laat
de bevolking zich weinig m>-er geleden liggen.
Suikerriet , kapas, sirih , pinang en indigo worden slechts
in geringe hoeveelheden en dan nog uitsluitend voor eigeu
gebruik verbouwd.

4°. Lampongache Districten.
Rijst. Terwijl hier en daf>r op aansporing van het bestuur meer werk van dm aanleg va'i sa wahs werd gemaakt,
bleef men in de bergstreken nog hoofdzakelijk op ladangs
planten. Behalve in de afdeelingen Toelang Bawanjr en
Sekampong wns de oogst bevredigend. In eerstgenoemde
afdeeling wa3 de onvoldoende uitkomst een gevolg van
misgewaa, en in de andere legde d". bevolking zich meer
toe op het aanplanten van peper, waarvan zij meer voordeel verwachtte. In het tekort aan voedingsmiddelen werd
door aanvoer van elders voorzien , waarbij de lage rijstprijzen op Java den Lamponger zeer ten goede kwamen.
Klaipers. In de lagere streken en op de eilanden werden , ter vervanging van de in 1883 door de Krakatauramp verwoeste aanplant ingen , nieuwe plantsoenen van
klapperboomen nan gelegd, die een gunstig aanzien hadden.
Waar gebrek aan klappers en klapperolie bestond, werd
daarin door aanvoer van elders voorzien.
Koffie. De cultuur van dit product is van weinig beteekenis , daar men er alleen eenig werk van maakt cp
gronden die zich minder goed eigenen voor bet planten
van peper. De oogst bedroeg ongeveer 500 pikols.
Peper. De peperproductie beliep in 1888 ongeveer 35000
pikols, tegen 26 000 in 1887 en 41000 in 1886. In de
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voordeelige marktprijzen, die van f 30 tot f 33 en soms
tot f 3 5 per pikol opliepen, vond de bevolking aanleiding
tot verdere uitbreiding van hare aanplantingen. De ziekte in
het gewas, waarvan in vorige verslagen melding werd
gemaakt, vertoonde zich in 1888 niet meer. Voor particuliere rekening had eenige uitvoer vau peperstekken plaats
naar Benkoelen.
Tabak. Alleen uit de afdeeling Semangka werd tabak
voor de inlaudsche markt, ter waarde van f 8000, naar
Java uitgevoerd. Overige is bepnalt de cultuur van dit
gewas zich tot hetgeen voor eigen gebruik nocdig is of
op de passars kan worden van de hand gezet.

Andere cultures. Kapas, indigo en suikerriet worden
slechts aangeplant voor eigen gebruik of ten verkoop op
de passars.
Cardamou wordt voor den uitvoer, doch in geringe
hoeveelheid verbouwd.
In de behoefte aan bamboe ter hoofdplaats moet voorzien
worden door aanvoer van de kustplaatsen en van Java ,
daar het transport uit het binnenland te bezwarend is.
Hetzelfde geldt voor de bladeren van nipa- en sngopalmen.
Arènsuiker wordt alleen voor binnenlaudsch verbruik
bereid.
Bosctyrodncten. De pepercultuur, waaraan de bevolking bijna uitsluitend hare krachten wijdt, was oorzaak
dat de inzameling van bosch producten , die in overvloed
aanwezig zijn , slechts op kleine schaal plaats had. Alleen uit de noordelijke afdeelingen werd eetiig karet,
dammar, euz. uitgevoerd.
Wegens de bezwaren, verbonden aan het transport uit
het binnenland, moet in de behoefte aan timmerhout langs
de kust voorzien worden door aanvoer van Palembang.
Veeteelt. Bij het einde van 1888 bestond de veestapel
uit 491 paarden, 2051 runderen , 14 180 buffels, 7991
geiten en 1946 schapen. Buitengewone ziekten kwamen
onder het vee niet voor.
Particuliere ondernemingen. De exploitatie van het eiland
Se boekoe, waarvan in het vorig verslag melding is gemaakt, bepaalde zich tot het kappen van brand-en timmerhout voor den uitvoer naar Java. Omtrent de particuliere pcp-raanplantingen op van de bevolking gehuurde
gronden in de Ommelanden van Te'.ok Betong werden
geen gegevens verstrekt.
5°. Palembang.
Rijst. In twee afdeelingen (Lemataug Oeloe en Kommering Ogan Oeloe) werd voortgegaan met het aanleggen
van sawahs, eensdeels omdat er gebrek aan goede boschgronden voor den ladangbIJUW begon te ontstaan , anderdeels omdat de bevolking het nut van die cultuurwijze
begon in te zien. De bewerking van den grond was echter
nog zeer primitief. Desniettemin werden in den regel goede
oogsten verkregen. Ten gevolge van de overvloedige regens
op het einde van 1887 werden vele ladangs öf onbeplant
gelaten öf onvoldoende bewerkt. Hierdoor en door de daarop
gevolgde langdurige droogte was de opbrengst op vele
plaatsen sleelrs zeer middelmatig. Aan de later beplante
velden kwamen de in November 1888 ingevallen regens
zeer ten goede, zoodat bij het einde des jaars het te veld
staande gewas over het algemeen een gunstig aanzien had.
Klappers. Behalve ter hoofdplaats wordt ovtra] dd kokospalm m ruim aantal aangetroffen. Ter voorziening in de
behoefte aan klappers ter hoofdplaats had aanvoer plaats
uit nndero streken van het gewest, met name uit Iliran
en Banjoeasin , zoomede uit iloesi llir eu uit Ogan Kouimeriug llir en Blidaïi.
Koffie. Uitbreiding van koffieplantsueoen vond vooral
plaats in de Sindang^treken en Arapit Lawang (afdeeling
Tebing Tinggi). De aanleg der tuinen geschiedt meestal
op dezelfde wijze als die der ladangs en in den regel wordt
dan ook in het eerste jaar tusschen de koffie rijst geplant.

Bijlage C.
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l)o weinige zorg, aan pluk en bereiding besteed, had ten
gevolge dat het product van mindere qualiteit was dan de
gesteldheid van den boden) recht gaf te verwachten. De
oogst was overigens zeer bevredigend en bedroeg voor de
afdeeling ïebing Tinggi p. m. 9000, voor de afdeeling
Leinatang üeloe (waaronder de Pasoemahlandcn) p. in. 14 000
en voor de afdeeling Kommering Ogan Oeloa p. m. 860
pikols. Het product werd meestal opgekocht door Ohinersche en andere handelaren van Palemhang en Ben koelen
tegen f 28 a f 40 per pi kol.

Tabak. Dit product wordt hoofdzakelijk verbouwd in
de Ranaudistricten, waar de gronden daarvoor bijzonder
geschikt zijn. De onoordeelkundige wijze, waarop de cultuur gedreven wordt, is niet zonder invloed gebleven op
het product. Desuiettemin mocht de oogst van 1888 ruim
genoemd worden.
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6°. Oostkust van Sumatra.
Rijst en tweede gewassen. Sawahs treft men in dit gewest
nagenoeg niet aan ; de rijst wordt op la langs verbouwd.
In Deli en Langkal wordt een deel van de afgeplante
tabnk&velden voor de pa licultuur beschikbaar gesteld,
welke gronden na bemesling in den regel een goeden oogst
afwerpen. De productie vnn 1888 was over het algemeen
weinig bevredigend. De afdeeling Assahan, waar gewoonlijk groote hoeveelheden padi worden uitgevoerd, kwam
nu zelfs tekort. Alleen uil de afdeeling Laboian Batoe had
uit'oer v;m rijst plaats, terwijl ten behoeve van de koelies
op de talrijke landbouwondernemingen Saigon-rijst over
Singapore werd aangevoerd. De prijzen liepen tusschen
f 6 en f 7 per pikol.
Obi, katjang, djagong en meer andere tweede gewassen
worden in den regel tnsecben de padi geplant, en wel
hoofdzakelijk ter voorziening in de plaatselijke behoefte.

Gambier. De groote achteruitgang in de prijzen voor
dit product heeft de bereiding daarvan sterk doen verminderen. Voornamelijk was dit het geval in de ouderafdeeling
Rawas (Tebiug Tinggi), waar de bevolking in vorige
jaren in de bereiding van gambier een voornaam middel
van bestaan vond.
Andere cultures. De meest voorkomendo tweede gewassen , behalve tabak , zijn djagong, cassave, obi, widjeu ,
katjang, lo:nhok en laboe, welke vooral in de benedenstreken veel worlen aangeplant. Hier en daar vindt men
ook een weinig indigo, terwijl op de droge velden veel
kapas verbouwd wordt, die, voor zoover niet henoodigd
voor het weven van kleedjes, een belangrijk handelsartikel
vormt. De kapasoogst was in 1888 zeer ruim te noemen ,
hetgeen evenwel niet belette dat de lage prijzen van het
artikel de cultuur in sommige afdeelingen deed verminderen.
Suikerriet w ordt overal in geringe hoeveelheid verbouwd;
rameh alleen in de ouderafdeeling Kommering Oeloe. In
de afdeelingen Ogan - Kommering Ilir - Blidah en IliranBanjoeasin wordt in arènsuiker een levendige handel gedreven , terwijl kapok, waarvan men uitgestrekte aanplantingen langs de Moesi-rivier vindt, een voornaam
uitvoerartikel vormt.

Klappers. In de afdeelingen Assahan en Batoe Bara
vindt men vrij groote aanplanungen van klappers. De noten
WOrdoil van daar voor het grootste deel naar Atjeh uitgevoerd. Ten behoeve van de vele Chineesche en andere
vreemde arbeiders worden groote hoeveelheden klapperolie
van elders aangevoerd.
Peper. Vrij aanzienlijke peperpbintsoenen vindt men in
Tamiang en Beneden-Langkat. in laatstgenoemde onderafdeeling behooren zij ten deele aan den sultan en diens
familie, ten deele aan Atjehers. ('ok in I'adang, Bedagei
en Batoe Bara wordt peper aangeplant. De oogst viel over
het algemeen goed uit en de prijzen waren winstgevend.

Boschproducten. Gedurende 1888 werd veel rottan en
dammar uitgevoerd , voornamelijk naar Singapore. Onder de
andere ingezamelde boschproducten zijn te noemen getahpertja , caoutchouc , balam , honig , enz. In de afdeeling
Moesi Ilir worden groote plantsoenen van menjanboomen
aangetroffen. Door de langdurige droogte hadden zij veel
te lijden van rupsen , die oorzaak waren dat een deel van
het product verloren ging. De benzoo vormtéén voornaam
uitvoerartikel, di ch de bevolking trok daarvan , door de
daling der prijzen, belangrijk minder voordeel dan vroeger.
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Particuliere ondernemingen. Ter hoofdplaats Palembang
werd door een Arabier cenc proef genomen met het planten
van thee.
•
Omtrent de in het vorig verslag (bil. 228) aangekondigde ondernemingen aan de Dawas- en aan de Toengkalrivier is, na hetgeen is aangeteekend op blz. 99 hiervóór,
niets naders vernomen. Intusscheu zijn voor de tabakscultuur reeds verscheidene nieuwe terreinen en voor de klapperteelt een drietal eilandjes in de Moesi- rivier (afdeeling lliranBanjoeasin) in erfpacht aangevraagd. Op deze laatste aanvraag (door een Chinees ingediend) is in September jl.
gunstig beschikt, terwijl in November jl. aan een Kuropeesciien aanvrager erfpacht is toegezegd op eene uitgestrektheid van ruim 15 300 bouws (mede in Iliran-Banjoeasin).
Volgens handelsberichten kwamen in 1889 hiertelande
eunigc partijtjes Palembang-tabak ter markt, namelijk
43 pakken uit den oogat van 1887 en 282 pakken uit den
oogst van 1888, voor welke echter slechts weinig bevredigende prijzen werden bedongen, namelijk dooreengeuomen
respectievelijk f 0,24 en f 0,33 per V- K.G. Omtrent de
herkomst van dit product, dat onder drie verschillende
merken werd aangevoerd, zijn geen nadere bijzonderheden
vermeld gevonden.

Peper. Door de daling in prijs van de meeste stapelproducten werd aan de pepercultuur moer aandacht gewijd.
De moeilijkheid om goede ranken te verkrijgen, stond
echter eene groote uitbreiding dezer cultuur in den weg.
Door aankoop van stekken uit de Lampongsche Districten
en verstrekking van zaad uit 'slands plantentuin werd in
die behoefte eonigermate voorzien. Voorshands is de cultuur nog alleen van eonige beteekenis in de afdeeling
Tebing Tinggi.

Veeteelt. De opgaven omtrent de getalsterkte van den
veestapel getuigen van toeneming. Bij het einde van 1888
zouden namelijk in de verschillende afdeelingen van het
gewest aanwezig zijn geweest 21979 buffels, 2521 runderen, 431 paarden, 36 525 geiten, 2059 schapenen 1655
varkens. Wegens gemis aan goede weidegronden in de
beneden landen, bepaalt de veeteelt zich voornamelijk tot
de hooger gelegene streken. De aanfokking van rundereu
werd vooral aangemoedigd door de hooge prijzen dia voor
trekvee werden betaald, ten gevolge van de door de veeziekte in 1886 en 1887 geleden verliozen. Van December
1887 tot Maart 1888 moest de uitvoer ^an vee en wat
daarmede in verband staat ter hoofdplaats Palembang verboden worden wegens dn aldaar uitgebroken veeziekte.
Ook elders in het gewest kwamen enkele gevallen van veeziekte en klauwzeer voor, doch zelden met doo.lelijken afloop.

Tweede Kamer.
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Andere cultures. Op de kleinere eilanden, voornamelijk
op Bengkalia, vindt men sago-aanplantingen op vrij groote
schaal. Het product wordt treestal door Ühioeezen, die de
plantsoenen in eigendom bezitten of gepacht hebben, bereid
en naar Singapore uitgevoerd.
Aanplantingen van nootniuskaatboomcn worden nog
slechts in Padang, Bedagei, Batoe Bara en Tamiang aangetroffen. Overal elders is deze cultuur nagenoeg tenietgegaan.
Pinang wordt overal aangeplant Uitvoer van pinangnoten
heeft echter slechts plaats uit Tamiang, Beneden-Langkat
en Assahan.
Ten gevolge van de lage prijzen der tapioca (cassavemeel) heeft de fabriekmatige Bereiding daarvan geheel
opgehouden en wordt cassave nog slechts voor eigen gebruik
door de bevolking aangeplant, evenals suikerriet.
In geringe mate wordt ook rameh en cacao geoogst.
Arènboomen worden in alle Battaksche kampongs aangetroffen.

Boschproducten. De uitvoer van rottan, was en getah
was alleen belangrijk uit Beiïgkalis en Laboean Batoe.
|
Aan de mondingen der rivieren treft men overal veel
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nipithboomen aan. De behoefte aan atap, van nipah vervaardigd, bleef zoodanig toenemen , dal gmole hoeveelheden
daarvan uit Malakka moesten worden aangevoerd. De prijzen
van het artikel liepen van 10 tot "20 dollar per 1000
stuks.
Veeteelt. In het najaar van 1888 deden zich onder het
vee in dit gewest cenige gevallen van veetyphus voor,
doch deze ziekte kreeg geen uitbreiding- van beteekenis.
Cijfers omtrent de getalsterkte van den veestapel zijn niet
bekend.
Particuliere oiiderdeminqca. In de bijlage FFF hierachter
zijn omtrent de particuliere ondernemingen ter Oostkust
van Sumntra de gebruikelijke opgaven verzameld. Daarin
zijn opgenomen — en wel als 170 ondernemingen — al
de 1C7 ondernemingen, welke in de bijlage KKK van
het vorig verslag zijn vermeld ' ) , zoomede die, waarvan
bovendien in do bijlage OO van den Indisehen Regeerings; linaiiiik voor 18>9 melding is gemaakt. Dientengevolge
zijn in 't geheel 203 ondernemingen opgegeven , welke
echter voor 201 : ) tellen , omdat 2 ondernemingen geen
eigen gronden bezitten, zijnde Selapian in JJoven-Langkat
en Stabat in Benaden Langkat.
Ook in 1888 werden vele gronden . die eenigen tijd braak
hadden gelegen, op nieuw met tabak beplant. In de meeste
gevallen werJ daarbij guano-b.'ine-ting toegepast, over
liet algemeen met gunstigen uitslag. In Deli en Langkat
meende men op te merken dat de tabik spoedig aan rotting
onderhevig was , hetgeen aan het gebruik van guano werd

toegeseh reven.
Op de meeste ondernemingen worden de velden, die
reeds met tabak zijn beplant geweest, voor den rijstbouw
benut, waardoor voor een deel in de behoefte aan rijst
voor de arbeiders kan worden voorzien.
Ten aanzien van menige onderneming komen de opgaven
omtrent de grootte en den duur der concessie weder niet
met vroegere overzichten overeen. liet aantal ondernemingen is, naar gelang van de verstrekte gegevens, te
rangschikken aldus:
1887. 1888.
Aantal ondernemingen waaromtrent opgaven van produetie enz. ontvangen werden
ld. omtrent welker exploitatie niets is g e m e l d . . .
ld. dio nog niet in exploitatie waren
ld. die tjjdeljjk gesloten waren
ld. die pas in exploitatie waren genomen, maar nog
geen oogst verkregen hadden

Deli.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Batoe Bara.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Assahan.
ld.
aboean Batoe.
Bengkalis.
ld.

ONDER.VFDEELINGEN,

Laboean Deli.
Medan.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Boven-Langkat.
ld.
ld.
ld.
Beneden-Langkat.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
Serdang.
ld.
ld.
Padang en Bedagei
1.1.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Siak.
ld.
Bengkalis.

141
.„
3

13

8

167

201

In 1888 werden weder 36 landbouwconcessies door het
bestuur goedgekeurd. Wegens politieke redenen werd die
goedkeuring daarentegen geweigerd vuor eenige aanvragen om concessie in Tamiang en Boven-Padang. InTamiang vreesde men de ondernemers niet voldoende te zullen
kunnen beschermen tegen strooptochten van Atjehers;
terwijl in Boven-I'adang invallen van Raijah-Battaks te
duchten bleven.
De bovenbedoelde 167 en 201 ondernemingen waren
over de verschillende landschappen als volgt verdeeld:
1 8 8 7.

AFPEELINGEN.

114
22 I
17 ]
1

Aantal
ondernemingen.

LANDSCHAPPEN.

Laboean Deli
(rijk van Deli) . .
Soeka Piring
(
id.
i . .
XII Kotta
(
id.
) . .
Serbanjaman
(
id.
) . .
Pertjoet
(
id.
) . .
Senembah
(
id.
) . .
TaniljongMoelia (
id.
I . .
Soengei .Bingei
(rijk van Langkat).
Selcsse
(
id.
).
Lau TcpoeSerapit (
id.
).
Bohoroq
(
ld.
).
Gehang
(
id.
).
Serapoh
(
id.
).
Bataaf Serangan (
id.
).
Beneden-Langkat (
id.
).
Stabat
(
id.
).
Bingei
(
id.
).
Serdang
(rijk van Serdang) . .
Senembah
(
id.
) . .
Pcrbaoengan (
id.
) . .
Padang (onderhoorigheid van Deli) .
Bedagei (
id.
) .
Soekoe Lima Poeloeh
Sockoc Lima Laraa
Soekoe Tanah Datar
Tandjoeng
Pagoerawan
Si Pare Pare
Assahan
Koeabe
Bila
Siak
Tauah Poctih
Totalen.

1 8 8 8.

Uitgestrektheid
(in bouws).

6
9
15
16
1
4
1
6
10

Aantal
Uitgestrektheid
onder(in bouws).
nemingen.

8
21
33
23
3
7

400
550
100
750
000
700
100
15 000
24 750

9
10
15
18
1
4
1
6
12
2
1
2
1
7
7
3
1
18
6
11
8
17
3
3
1
3
1
10
4
1
11
1
1

000
950
100
500
000
700
100
15 200
27 350
16 000
3 000
3 000
1 500
21 100
10 500
9 000
2 500
40 850
20 500
25 000
13 600
32 750
18 000
5 500
5 500
1 700
2 500
I 000
27 500
9 280
6 000
40 500
6 000
500

201

468 180

>D
3 000
1 500
21 100
6 500
8 000
1 500
55 150
32 50O

t
7
6
1
17
13
ii

7
15
3
1
3

f)

14 VOO
400
ft) 28
13 000

1 000
13 500

■

BJB.

3

1
6
3

167

2 500
t 000
10 000
4 000
6 000
30 000

399 100

«)

12
21
31
20
3
7

o) Van 1 onderneming in het landschap Soeka Piring, met name Batoe Sangahar. is de uitgestrektheid niet opgegeven.
b) De ondernemingen Soengei Diskeij en Soengei Pekaran , in bijlage KKK van het vorig verslag genoemd onder n*. 27 . tellsn hier voor
r)

De ondernemingen Belawan en Charlottenburg. in bijlage KKK van het vorig verslag onder n°. 34 genoemd, Uilen hier voor 2.

il) Kigcnlijk 3 ondernemingen, waarvan 1 (Selapian) gevestigd is op grond van ecne andere (Serapit).
e) Van 1 onderneming in het land'ehnp Beneden-Langkat, met name Boekit Toewa, is de uitgestrektheid niet opgegeven.

') Drie van de lt>7 ondernemingen «taan thans elk onder twee
nummers vermeld, namelijk Soengei P e k a r a n , in 1887 vereenigd
opgegeven met Noc;.gei Piskojj: C'harlottenburs:, in 1881 onder hetzelfde nuiniiier aangeduid als Belawan, en Aiigustburg, toen met
Ludwigsburg als één onderneming vermeld.

2
) P.ii 49 van deze 201 nummers vindt men in de aangehaalde
l>jjlage aangeteekend dat opgaven ontbreken. Het is dus zeer wel
mogelijk dat sommige van din 49 geen zelfstandige ondernemingen
uitmaken, maar als ondcrdeelen van sommige der overige moeten
worden beschouwd.
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/ ) Eigenlijk * ondernemingen, waarvan 1 (Stabat) is gevestigd op grond van 2 andere (Ludwigsburg en Augustburg).
(zie aldaar bijlage KKK sub. n°. 86) telden deze beide als I onderneming.
g) Onder de voor het landschap Sonembah opgegeven
landschap Pcrbaoengan.

uitgestrektheid zijn de gronden

begrepen

In het vorig verslag

van één der 11 ondernemingen in het

h) Van 1 onderneming in het landschap Bedagei, met name Soengei Kampah, is de uitgestrektheid niet opgegeven.
»') Van de 3 ondernomingen in het landschap Soc-koe Lima Lnras is er één, met name Soengei Si Kasim, van welke een onderdeel (5000
bouws) gelegen II in Soekoe Lima Foeloeh. D e 3 ondernemingen in laatstgemeld landschap hebben gezamenlijk ecne uitgestrektheid van
13 000 bouws.
A) Betreft 8 ondernemingen. Van 3 (Decima, Kotta Boeroeg en Soengei Rawa) is de grootte niet opgegeven.

Het overzicht vermeldt 4 ondernemingen die voor andere
doeleinden dan voor de tabakscultuur bestemd worden,
met namen Lau Boentoe in bet landschap Selesse (BovenLangkat) , waar de tabakscultuur vervangen is door de
pepercultuur en waar eene houtzagerij wordt gedreven,
en verder in de afdeeling Bengkalis de ondernemingen
Soengei Rawa, Mandau-estate en Soengei Slam , de eerste
mede voor houtkap, en de beide andere respectievelijk
voor de teelt van cassave en van pej.er. ')
Als bijcultures vindt men voor de tabaksondernemingen

APDEELINGEN.

Hoofdlandschappon
waarin de
ondernemingen
gevestigd zijn.

Mariëndal, >St Cyr en Bekalla in Medan (Deli) en Loeboe.
Pakam (in Serdang) koffie vermeld (voor St Cyr tevens
cacao) en voor de tabuksondernemingen Blimbing en Soengei
Kanan (in Batoe Bara) respectievelijk getahpertja en thee.
De koflieaanplantingen worden gezegd over 't algemeen
weinig bevredigende uitkomsten af te werpen , terwijl de
proef met de theecultuur geheel mislukt is.
Omtrent de verkregen tabaksproductie zijn over 1886,
1887 en 1888 de volgende opgaven ingekomen.

1 8 8 0.
Aantal
onder -

OSDERAFDKEMNGEN.

1 8 8 7.

Deli.
ld.
Langkat

Laboean Deli. . .
Medan
Boven-Langkat. .
Beneden-Langkat .
Serdang
Padang en Bedagei

Serdang.
Deli.
Batoe Bsira.
Assahan.
Bila.
Siak.

7
30
14
8
18
9
5
3
1

Aa ntal

,

ondcr

2 070 440
12 053 975
4 052 055
1014 403
2 784 229
1 018 077
299 42U
156 386
34 375

Siak
Totalen

lOi

. i l

-

23 490 020

1888.

Tabaksproductie (in

I'

Amst.

i.em.ngen..

ponTen,.
Deli.
ld.
ld.
ld.
Td.
ld.
Batoe Bara.
Assahnn.
Laboean Batoe.
Bengkalis.

.

Tabaksproductie i in

d

TabaksAantal
productie (in
onderAmst.
nemingen.
ponden).

0
37
10
8
25
II
10
4
1
2

1 733 090
11 880 497
3 351 104
743 350
4 342 311
1 364 320
921 432
462 777
50 000
8 750

7
43
16
12
28
17
9
5
4

34 083

114

24 857 637

ff) 141

33 362 960

2 025 889
13 691 272

0 043
1 775
5 603
2 299
1247
641

™

913
785
684
800
100
428

a) D e twee ondernemingen welke geen eigen gronden bezitten (Selapian in Boven-Langkat en Stabat in Beneden-Langkat) zijn hier niet
medegerekend , ofschoon hare oogstcijfers onder de opgegeven productie wèl begrepen zijn.

In Deli en Langkat had men 1888 reden tot tevredenheid
zoowel over de hoedanigheid als over de hoeveelheid van
de geoogste tabak. In Serdang, Padang en Bedagei, Batoe
Bara en Assahan liet de hoedanigheid te v.enschen over.
De aldaar verkregen tabak brandde slecht en gaf zwarte
asch. In de afdeeling Bengkalir verkreeg men weinig
product en was de hoedanigheid slechts redelijk goed.
Volgens handelsberichten had de oogst van Sumatratabak in gemelde drie jaren bedragen achtereenvolgens
139 512, 144 577 en 182 284 pakken, welke berekend
worden (over alle afdoeningen dooreen genomen) per half
K. G. een midden prijs te hebben opgebracht van f 1,54,
f l,203/4 en f 1,28'J,, en derhalve in totaal: over 1886
f 32 600 000, over 1887 f 26 650 000 en over 1888 f 35 500 000.
Op weinig na, dat te firemen werd aangevoerd (uit genoemde oogsten achtereenvolgens 869, 4886 en 14 355
L A N D A A R D DER A R B E I D E R S .

Chineezen . .
Javanen . . .
Klingaleezen .
Baweanners. .
Bandjareezen .
Maleiers. . .
Battaks . . .
Alias en Gajoes

' pakken), kwam het geheele product hier te lande ter markt.
, De Sumatra-tabak wordt meestal via Singapore en voor
i een klein gedeelte via Pinang naar Europa verscheept.
Luidens de consulaire verslagen werden verscheept het
volgend aantal balen:
via Singapore.

via Pinang.

74 322
125 700
129 918

61 151
16 450
20 516

in 1886 . .
., 1887 .
„ 1888 .

Te zamen
135 473
142 210
150 434

Voor zoover daaromtrent opgaven ontvangen werden , bedroeg het aantal vaste arbeiders op de ondernemingen
werkzaam 58 675, terwijl bovendieu nog ongeveer 9813
daglooners in dienst waren.
Over de verschillende landaarden verdeeld, moeten die
I cijfers gesplitst worden als volgt:
Padang ei
Bedagei.

Batoe
Bara.

Deli.

Langkat.

20 092
4 098
1 159
606
667
1 542
2 178
40

10 624
1 044
560
205
778
445
1 321
227

I 567
1 723
217
319
115
548
1 439

3 369
970
116
110
81
262
403

1501
405
49
52
n
68
40

1829
580
22
31
201
198
140

Serdang.

Assahan.

Te zamen .

.

.

30 982

15 804

10 928

5311

2 115

3 001

In 1887 waren de cijfers .

.

.

25 950

7 546

8 739

3 038

1498

2 753

Laboean
Batoe.

Siak.

208
83
M

30
11
15

77

Totalen.

44 790
9 503
2 123
1 353
o) 1 853
a 3 078
o) 5 521
a) 267

347

68 488

193

49 794

o) Allen daglooners, uitgezonderd 875 Bandjareezen en 31 Maleiers.
') Omtrent de door nieuwe ondernemers voorgenomen exploitatie
voor peper- en caoatcliouc-aanplnntingen van de in Beneden-Langkat
gelegen terreinen der voormalige Kiili Anam-inaatschappij (zie vorig
verslag blz. 229) is thans niets bericht, terwijl van ile door het
Siaksch bestuur verleende concessies voor houtkap (zie mede de
aangehaalde blz.) ook nu weder alleen de zooeven genoemde onder-

neming Soengei R a w a wordt vermeld.
De eenige ondcrnemiiic in dit g e w e s t
grtmdcii beschikt, is LooiMbnrg op het
in 1HH7 schjjnt zjj ook in 1H8S gesloten
werd er cassave verbouwd. Zy beschik
gronden.

w e l k e over gouvcrnementseiland Bengkalis. E v e n a l s
te zjjn g e w e e s t . Laatstelijk
tvcr 528 bouws erfpachts-
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Blijkens consulaire berichten werden in 1888 te Pinang
(iambier en ftftr.
De teelt van deze producten bleef bij
door 11(582 Cliinee.sche iinmigrunten werkcontracten voor voortduring nagenoeg geheel in handen van Chineezen.
Sumatra's Oostkust gesloten , terwijl liet aantal der TOOT De aanplantingen werden ook in 1888 weder uitgebreid.
dat gewest to Singapore gesloten werkcontracten, meeren- Ten gevolge van langdurige droogte in de eerste maanden
deels door Chineezen, maar ten deele ook door lieden uit van het jaar was de gambierproductio echter geringer dan
onze bezittingen 'J, 8048 beliep. Over 1887 waren g e i . elde in 1887, waartoe nog bijdroeg eene tijdelijke staking van
totalen 12 726 en 7580. Do pogingen door belangheb- het werk in verscheidene tuinen wegens de koortsen die
benden bij de tabakscultuur op Suiiiutrit in 't werk gesteld op sommige plaatsen gedurende nagenoeg het geheel e jaar
o m , ten einde de kostbare tusschenkoinst der koelie-make- onder de Chineesche planters beerschten. De geheele prolaars te Singapore en I'inang to kunnen ontberen , in de ductie wordt geschat op 140 000 pikols gambier en 60 000
beuoodigde werkkrachten zooveel mogelijk te voorzien pikols peper, welke hoeveelheden voor verreweg het grootste
door rechtstreekschen aanvoer van koelies uit China, werden deel naar Singapore werden uitgevoerd. Do marktprijzen
iu 1888 aanvankelijk met goeden uitslag bekroond In J u n i liepen voor do witte peper van f 59,20 tot f 75,85, voor
1888 kwam eene eerste bezending koelies uit China to de zwarte peper van f 25,90 tot f 35,15 p e r p i k o l , terwijl
Laboeau Deli aan. Van J u n i tot het einde des jaars werden voor de gambier 1ste soort p. m. f 22 en voor de 2de soort
er in 't geheel 1165 aangebracht, waarvan 72!) direct van
p. m. f 10 per pikol werd betaald.
Swatow , 428 van Amoy en 8 van Hoihow. Onze consulgeneraal te .Singapore meldt voorts, in zijn jaarverslag over
Sa</o. De hoofdcultuur van de inheemsche bevolking van
1 8 8 8 , dat de directe immigratie in de eerste maanden den Karimon-archipel, van bet eiland Lingga en van de
van 1889 langzaam doch regelmatig vooruitging.
laag gelegen streken der landschappen op den vasten wal
De in 't vorig verslag (blz. 231) besproken herziening der van Sumatra is nog steeds die van sago. Omtrent de prozoogenaamde koelie-ordonnantie voor dit gewest is tot stand ductie ziju geen voldoende gegevens te verstrekken. De
gekomen bij eene ordonnantie van Dl J u l i 1889 (Indisch ; drie sagowas.-cherijen te Meral (Karimon) bleven in 1888
Staatsblad n°. 138), welke met 1 October daaraanvolgende i het ffansche jaar iu werking. De fabriek te Dai (Lingga)
is in werking getreden. Bij do behandeling dezer aange- werkte alleen in de laatste maanden van het jaar. De
legenheid is gebleken dat navolging van do koelie-ordon- marktprijzen bedroegen gemiddeld per pikol f 4,80 voor
nantie voor Sumatra's Westkoat (/.ie het verslag van 1887 de gezuiverde, en f 2,30 voor de ruwe sago. Ook de handel
blz. 47) geen aanbeveling verdiende wegens het groot ver- in gedroogde bladeren van den sngopalm voor dakbedekschil in toestauden , maar dat do voor Sumatra's Oost kust king levert der bevolking een niet onbelangrijk voordeel op.
bestnande regeling, die overigens gedurende eeno negenjarige werking over 't algemeen goed voldaan had , slechts
Andere cultures.
Suikerriet en tabak worden alleen voor
sommige door de ondervinding gebleken veroeteringen behoefde. De wijzigingen zijn echter niet op zich zelven uitge- eigen gebruik aangeplant.
Arrowroot en cassave vindt men voornamelijk op het
vaardigd , maar de bestaande bepalingen (Indisch Staatsblad
1880 n ' . 133) zijn door eene geheel nieuwe ordonnantie j eilaud Singkep en in de landschappen op Sumatra.
De op het eiland Basing gelegen cacao-aanplanting van
vervangen. Volgens do ingetrokken bepalingen mochten
|
den
onderkoning van Uiouw leverde weinig op. De grongeen van buiten het gewest af komstige werklieden zonder
schriftelijke overeenkomst worden in dienst genomen , maar I den schijnen niet gelukkig gekozen.
Do aanplantingen van kruidnagelen op het eiland Liügga
deze bepaling vond in de praktijk geen toepassing ten
aanzion van de van Bawean, Borneo of uit de Alias- en zijn nog niet oud g e n ' e g om product af te werpen.
Uit de afdeeling Battam werden groote hoeveelheden
Gajoelanden afkomstige werklieden , die in den regel ongeanauas
naar Singapore uitgevoerd om aldaar geconserveerd
zind waren zich bij contract te verbinden. Ook de Javanen
zouden, volgens den resident, na verstrijking van hun I en naar Europa en Australië verscheept te worden. Van
eersten contractstijd van driejaren, gaarne zonüer contract de bladeren vervaardigt de bevolking voor eigen gebruik
werken. Op grond van een en ander worden nu schriftelijke I eene soort garen.
In den omtrek der hoofdplaats Tandjong Piuang wordt
overeonkomsten alleen gevorderd waar het geldt van buiten
door Chineezen veel werk gemaakt van de teelt van groenten.
Nederlandsch-lndië afkomstige werklieden.
7°.

Riouw en onderhoorigheden.

Rijst.
De oogst van dit voedingsgewas, hetwelk bijna
uitsluitend in de onderhoorigheden op den vasten wal van
Sumatra verbouwd wordt, was niet ongunstig. Desniettemin
waren ter voorziening in de behoefte nog belangrijke
invoeren van buiten het gewest noodig.
Klappers.
Aanplantingen van klapperboomen worden
overal m deze residentie aangetroffen , voornamelijk op de
eilanden in de übineesche Z e e , vanwaar de uitvoer zoowel
van de vruchten al-= van copra niet onbelangrijk was. Ook
van de overige tot dit gewest behooreiide eilanden worden
veel klappers uitgevoerd naar Singapore, zoowel voor
dadelijk gebruik als voor de bereiding van olie. Uit de
bloemkolven weet men ook suiker te, bereiden voor oigen
behoefte.
Kofjie.
De Liberiakofne-annplantingun van den onderkoning van Riouw op het eiland Battam zijn geheel verwaarloosd en leveren geen product meer op.
De aan ühitweseii bebonrende kleine plantsoenen in «Ie
afdeelingen Battam en L i n g g a , soomede nabij de hoofdplaats Tandjoi g I'inang en op het daar tegenover liggend
eilanl Senjrgarang worden over het algemeen g o e i onderhouden. Uit eerstgenoemde afdeeling werden 35 pikols
koflie uitgevoerd.
') Inboorlingen van Java . Bawean en de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo (verg. blz. 84 hiervóór). Deze Inatsten worden in de opgaven
Bandjareezen genoemd.

Boschproducten.
Nipabladeren, looistof houdende boomschors, rottan, w a s , kamfer, dammar en getah worden
hoofdzakelijk uit de onderhoorigheden op Sumatra uitgevoerd. Door Chineezen wordt voor den aanmaak van houtskool voornamelijk gebruik gemaakt van bakanhout. Al
deze producten, zoomede hout in balken en planken , vinden hun weg naar Singapore, evenals het door do Maleiers
gekapte brandhout, dat ook dient ten gebruike in kleine
stoom vaartuigen.
Europeesche laKdboniroudernemingen.
Op de onderneming
Victoria Kstate op het eiland Battam worden thans 39 000
koffiebooïoen en 40 000 heesters van Mauritius-hennep aangetroffen. Door verschillende omstandigheden werd daarvan
echter in 1;-8S nog geen product verkregen. (Vermoedelijk
heeft tot deze onderneming betrekking het op blz. 100
hiervöYir vermelde gouvorne.mentsbesluir dd. 16 Februari
1889 u°. 9 , houdende goedkeuring van eene door een op
Battam — te Tandjong Pinggir — govestigden liuropeeachen ondernemer met het inlandsch zelfbestuur van
Lingga Riouw gesloten nieuwe overeenkomst voor de huur
en verhuur van gronden op dut eiland , en zulks ter vervanging van vroegere huurcontracten. Do verhuurde uitgestrektheid is niet opgegeven; «Ie jaarlijksehe hiiursoin
bedraagt voor do eerste twee contractsjaren f 2 0 0 , voorde
latere f 500.)
8°. Banka.
Rijst. Hoewel de productie van 1888 (106 000 pikols
padi) gunstiger was dan die van 1887 (84 000 pikols),
moest toch evenals altijd op groote schaal padi of rijst
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Worden ingevoerd. Nevens 25G9 pikols rijst werden in
1888 nog ingevoerd 90 488 pikols padi, meest van .lava
en voor een klein gedeelte van Palemhung en Singapore.
Padi was in 1888 verkrijgbaar voor f 2,50 a f 3,75 per
pikol; voor de rijst liepen cle prijzen van f3,75 tot f8 per
pikol.
In het tekort aan eigen geteelde padi werd overigens
voorzien door het verbouwen van tweede gewassen.

Sa'io. De sngopalm wordt over het geheele eiland aanget iffen en de aanplantingen breiden zich voortdurend
uit, waardoor het aantal boomen in 1888 toenam van
14 294 tot 16 630.

Klappers. Hoewel de jonge boomen meermalen door de
zoogenaamde klappertorren werden aangetast en vernield ,
bleef de klapperteelt zich uitbreiden , waardoor het aantal
boomen op ultimo 1888 206 891 bedroeg, tegen 194 20G op
het einde van 1887. Desniettemin werden van Singapore
nog 193H liters klapperolie ingevoerd, zonder dat daartegenover eenige uitvoer van eigen product plaats vond.
De prijzen bleven gelijk aan die van 1887, namelijk f 3,50
a f 10 per 100 noten en f 25 a f 50 per pikol olie.

Andere cultures. Hoewel de arènpalm op Billiton uitstekend slaagt, wordt van zijne aanplanting weinig of
geen werk gemaakt. Het aantal arènboomen wordt op p.
m. 5000 geschat. Nipa vindt men hier en daar slechts
aan de mondingen der rivieren. Sirih en mengkoedne
worden overal aangetroffen. De wortels van laatstgemeld
gewas worden ook wel naar Java uitgevoerd.

Peper. In onderscheidene afdeelingen werden door de
bevolking nieuwe pepertuinen aangelegd, welke een gunstig aanzien hadden. Uitgevoerd werd eene hoeveelheid
van 3490 K. G. peper met bestemming naar Java.

Pinang. In 1888 werden 38140 pikols pinangnoten
naar Singapore uitgevoerd. De prijzen bedroegen f 2,50 a
f 3 per pikol; het aantal boomen beliep ongeveer 152 000.

10°. Westerafdeeling van Borneo.

Rijst en tweede gewassen. Behalve in de afdeelingen
Sarabas, Montrado en Mampawa , waar de Chineesche bevolking ook op sawahs plant, wordt cle rijst in dit gewest
slechts op droge velden verbouwd. Ten gevolge van de langdurige droogte was de oogst over het algemeen ongunGambicr. Het aantal heesters ging van 1 458 097 op het stig, zoodat in nagenoeg de geheele residentie schaarschte
einde van 1887 terug tot 1 376 909 op ultimo 18*8. Bijzondere aan rijst ontstond; in de afdeelingen Sambas en Sintang
redenen voor deze vermindering vindt men niet opgegeven. ! zelfs [n die mate dat van regeeringswege hulp moest
De opbrengst bedroeg slechts 138 pikols. Uit-of invoer had I worden verleend (verg. blz. 16 hiervóór). De invoeren van
niet plaats. De prijzen wisselden van f 10 tot f 33,50 per rijst en padi waren dan ook belangrijk. Cijfers dienaangaande
zijn echter niet opgegeven. Als uitgevoerd vindt men verpikol.
meld 6146 pikols rijst en 2832 pikols padi.
Als tweede gewassen, geschikt voor voeding, worden
Aren en sago. De aanplantingen van arènboomen ondergingen in 1888 weinig uitbreiding. Er werden echter 501 hoof (zakelijk verbouwd djagong. verschillende soorten
van aard- en peulvruchten en groenten. De teelt geschiedt
pikols en 92 230 pakjes arènsuiker uitgevoerd.
De sagocultuur werd door het bestuur aangemoedigd. meestal op afzonderlijke vellen; hier en daar fok wel op
De nieuwe aanplantingen zijn goed geslaagd en worden rijstvelden, hetzij tusschen de padi in , hetzij na afloop
gaandeweg uitgebreid. Naar Singapore werden 1163 K. CJ. van den padioogst.
sago uitgevoerd.
Klappers. De aanplantingen van klapperboomen breiden
Andere cultures. Hier en daar vindt men suikerriet en zich voortdurend uit Zij slagen voornamelijk op de lage
kapokboomen aangeplant. De kapokteelt werd door het gronden langs de kust en op de eilanden. Niettegenstaande
de daling eter prijzen werden in 1888 uitgevoerd 91 982
verstrekken van zaden zooveel mogelijk aangemoedigd.
Pinang wordt overal aangetroffen. Voor de noten werd pikols copra, zijnde slechts weinig minder dan in 1887,
toen de hoeveelheid 94 305 pikols beliep. Daarentegen ging
slechts 20 a 25 cent per 100 stuks betaald.
De proeven met het planten van koffie genomen, mosten de uitvoer van klapperolie terug van 9680 tot 3750liters.
als geheel mislukt worden beschouwd.
Koffie. De cultuur van Javn-koffie schijnt in dit gewest
Daarentegen wordt vau enkele der met het kweeken
van nieuwe grassoorten genomen proeven een gunstig minder goed te slagen. Voor Liberia-koffie blijken grond
en klimaat beter geschikt. Bijzonderheden omtrent deze
resultaat verwacht.
cultuur zijn echter over 1888 niet vermeld.
Boschproducten. De in 1888 ingezamelde hoeveelheid
Peper. Di) pepercultuur wint meer en meer veld, waartoe
bonig beliep 418 pikols, tegen 210 in 1887. Aan was
werden daarentegen slechts 155 pikols gewonnen, tegen ook van bestuurswege werd bijgedragen door de verstrekking
181 pikols in 1887. De uitvoer van deze producten bedroeg van goede stekken , van elders aangevoerd. De uitvoeren
respectievelijk 169 en 204 pikols, waaronder 146 pikols beliepen in de jaren 1886 , 1887 en 1888 achtereenvolgens
was, afkomstig van Singapore. Voor honig werd f 2,50 19 , 24 (niet 240 zooals in 't vorig verslag vermeld werd)
a f 2 5 , voor was f 70 a f 90 per pikol betaald. Aan getah en 125 pikols.
en gomdammar werden respectievelijk 19 en 1550 pikols
Suikerriet. In de afdeelingeu Pontianak en Sambas werden
uitgevoerd.
weder groote aanplantingen van suikerriet aangelegd in
9». Billiton.
verband met de vraag naar stekken ten behoeve vau de
suikerfabrieken op Java. De bevolking is geneigd om,
Rijst en tweede gewassen. De vele en langdurige regens zelfs zonder dat baar voorschotten worden verstrekt, aan
op het einde van 1887 en de daarop gevolgde langdurige de aanplantingen uitbreiding te geven, indien zij er slechts
droogte in het begin van 1888 hadden op den rijstoogst op rekenen kan dat het riet tegen billijken prijs afnemers
een nadeeligen invloed. In het geheel werden slechts zal vinden. Kvenals in 1888 hebben ook in 1889 verscheidene
5400 pikols verkregen, tegen 9100 in 1887. Ingevoerd stonimchepen suikerrietstekken voor Java te Pontianak
werden, van Java en van Singapore, 139160 pikols, tegen ingenomen. De verwerking van het riet tot suiker beeft
ter Borneo's Westkust slechts op kleine schaal en op zeer
110 451 pikols in 1887.
Als tweede gewassen worden hoofdzakelijk djagongen primitieve wijze plaats.
obi-soorten verbouwd. De aanplant van cassave neemt
daaronder de eerste plaats in, en het daarvan bereide
Andere cultures. In de afdeeling Tajan breidt de arèntapioca-meel werd zelfs naar Singapore uitgevoerd (in 1887 cultuur zich gestadig uit en vormt de arènsuiker een gewild
230 en in 1888 300 pikols).
artikel op de inlandsche markt.
De sagopalm komt overal in het gewest veelvuldig voor.
Klappers. De kusten van Billiton en van de omliggende In de jaren 1886, 1887 en 1888 werden achtereenvolgens
eilanden eigenen zich bijzonder voor de klappercultuur, uitgevoerd 1838, 4082 en 9023 pikols sago.
die dan ook bij de bevolking zeer gewild is. Het aantal
Sirih en pinang worden door de bevolking voor eigen
boomen wordt op 302 000 gesteld. Uitvoer van noten had gebruik aangeplant. Te Telok Kompai en in Mandhor
plaats naar Palembang en Singapore.
(nfdeeling Pontianak) worden eenige geregelde pinangHandnlingan der Suten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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plantsoenen aangetroffen en vnn daar beeft ook eenige
uitvoer vun pinanguotcn plaats.
Indigo-aanplaiitingen vindt men slechts te Telok Koinpai
en nabij Singkawang.
Voor de teelt vnn kapas werden van eenige inlandsche
vorsten aanvragen om goed zaad ontvangen.
Tabak wordt in geringe mate voor eigen gebruik
verbouwd.
Kapok, b:imboe en nipa worden niet aangeplant.
Boschproducten. Een voornaara artikel vnn uitvoer uit
de bovensirekeii is het tengkawnng-vet, hetwelk gewonnen
wordt van de in litt wild groeiende hoornen. De inzameling
van 1888 mislukte echter bijna freheel , zoodat slechts 112
pikols konden worden uitgevoerd. Voor 1889 waren de
verwachtingen beter.
Veekelt. De toestand van den veestapel was jrunstig.
Tegen invoer van runderen van Singapore werden derwaarts
en naar Serawak varkens uitgevoerd.
Particuliere landbouwoudernemingen. Zooals raeds op
blz. 100 hiervóór is gezegd, worden in den laatsten tijd
door verschillende particulieren (meerendeels Nederlanders)
pogingen aangewend om van den sultan vnn Snmbas
gronden voor den landbouw in huur te verkrijgen. Reeds
zijn eenige contracten ter zake jresloten , welke meestal
betrekking hebben tot uitgestrektheden van 10 000 bouws.
Volgens berichten van November 1889 was reeds bij een
3-tal voor de tabakscultuur bestemde ondernemingen in
Sambas met de werkzaamheden een aanvang gemaakt.
Eene proefaanplanting op één dier ondernemingen had een
product van uitstekende hoedanigheid opgeleverd. Met
het oog op de te verwachten behoefte aan werklieden die
van elders zullen moeten worden aangebracht, is bij ordonnantie van 20 September 1889 (Indisch Staatsblad n». 208)
ook voor de Wcsterafdeeling van Borneo eene regeling
uitgevaardigd van de onderlinge rechten en verplichtingen
der werkgevers en der van buiten het. gewest afkomstige
op ondernemingen vnn land- of n.ijnbouw ie bezigen
werklieden.

De door pnrticulieren nnngelegde pipcrtuinin in de afdeeling Pasir en Tanah Boembo»-landeii, namelijk in het
landschap Pegnttan en op het eiland Poeloe Laut, werden
nog voortdurend uitgebreid.
12°. Celebes en onderhoorigheden.
Rijst en tweede gewassen. Niet overal in dit gouvernement neemt de rijst de eerste plaats onder de voedingsgewassen in. In een d;:el der Oosterdistricten, de Toratealnnden (Zuiderdistricten) en op Saleijer komt daarvoor
hoofdzakelijk djagong in de plaats. Over het algemeen
wordt in de beneaVnttreken de rijst geteeld op velden die
van den regen afhankelijk zijn. Uitgezonderd het wieden
wordt aan de cultuur voldoende zorg besteed. In de
Noorder districten viel de oogst over het algemeen gunstig
uit; minder voordcelig waren de uitkomsten in de Zuideren Oosterdistricten. In het tekort der productie werd, als
vroeger, voorden door belangrijke invoeren van Java en
Bali.
Als tweede gewassen worden, nevens djagong, ook
nog obi, kaljang, terong en dergelijke geteeld.
Klapp/rs. Hoewel overal op den vasten wal van dit
gewest klapperbooinen worden aangetroffen, moet in de
behoefte aan klappers en klapperolie voorzien worden door
aanvoeren uit Saleijer, waar de klappercultuur op groote
schaal gedreven wordt, en van waar belangrijke hoeveelheden klappers, copra en olie tot naar Bali, Flores,
Soembawa, Boeton en omliggende eilanden worden uitgevoerd.

Koffie.. De koffiecultuur der inlandsche bevolking bepaalt zich tot de Bergregentschappen der Noorderdistricten,
de onderafdeeling Bonthain (Zuiderdistricten), de Oosterdistricten en het district Bontobangoen op Saleijer. De
plantsoenen worden meerendeels aangelegd op boschgronden , die men het eerste jaar met padi of tweede gewassen beplant, om er in het tweede jaar de koffie in te
poten, waartoe men zelden gebruik mankt van gekweekte
bibiet, dcch meestal vnn den opslag uit bestaande tuinen.
Overigens wordt aan de plantsoenen nagenoeg geen arbeid
11°. Zuider- en Oosteraf leeling van Borneo.
besteed dan hoogstens eeiiig onvoldoend wieden van onkruid
Rijst en tweede gewassen.. Hoewel de padioogst over het ten tijde van den oogst. Terwijl het planten door een ieder
algemeen bevredigend uitviel, moest toch nog voor een voor zich zelf geschiedt, nu en dan niet behrlp van vriendeel door invoer van buiten het gewest in de behoefte j den en buren , komen in den tijd van den oogst tal van
van elders de behulpzame hand bieden , die geaan dit voedingsmiddel worden voorzien. De opbrengst der j lieden
woonlijk
V, van het product in natura als loon ontvantweede gewassen liet te wenschen over, voornamelijk ten gen. Zoowel
bij het plukken als bij de bereiding wordt
gevolge van langdurige droogte.
onverschillig en ondoordacht tcwerkgegann , ten gevolge
Andere cultures. De tabakscultuur breidde zich een waarvan de qualiteit der koffie in den regel nog al te
weinig uit in de afdeeling Amoenthai, doch de oogst viel wenschen overlaat. Door zuivering en goede sorteeringen
tegen, als gevolg van de droogte. De teelt van suikerriet, verpakking vóór den uitvoer , wordt getracht aan dit euvel
kapas en indigo bleef op gelijke hoogte als vroeger. In zooveel mogelijk tegemoet te komen.
de laatste maanden van 1888 begon men hier en daar
Verreweg de meeste koffie uit de gouvernementslanden ,
aauplantingen van rood en zwart suikerriet aan te leggen zooniede die uit Goa en een deel van Boni. wordt, na
tot het verkrijgen van stekken voor de cultuur op Java. opkoop op de plnatsen van productie, naar Mnkasser
Veeteelt. Behalve in Tanahlaut (Martapoera), waar de overgebracht, om van daar naar het buitenland verscheept
bevolking zich op het fokken van buffels toelegt, is de te worden. De koffie uit de vorstenrijken, uitgezonderd de
zooeven genoemde streken, wordt veelal per prauw rechtveeteelt iu dit gewest van weinig beteekenis.
streeks naar Singapore vervoerd. *) Men berekent dat uit de
Particuliere ondernc.ningen. Ten gevolge van het over- oogsten van 1886 en 1887 te Makasser ter markt kwamen (in
lijden van dsn eigenaar werd de in het district Barabei ronde cijfers) respectievelijk 71000 en 77 000 pikols en uit
(afdeeling Amoenthai) bestaande indigo-onderneming ge- den oogst van 1888 ruim 111 000 pikols, onder welk lnatste
sloten , terwijl de gronden, die in bet district Balangan totaal circa 76 000 pikols begrepen waren afkomstig uit
van diezelfde afdeeling door tweo Europeesche ondernomers de gouvernementslanden, een oogst zooals in vele jaren
van de bevolking gehuurd waren ') ten einde eene proef niet verkregen was Uitgevoerd werden van Makasser: in
te nemen met de tabakscultuur, wegens het vroegtijdig 1887 p. m. 22 000 pikols uit den oogst van 1N86 en de
invallen van den drogen moesson , in 1888 voor dat doel geheele voorraad uit den oogst vnn 1887, terwijl in 1888
ongebruikt moesten blijven. In Mei jl zijn aan dezelfde uit gemelde haven enkel product uit den oogst van dat
ondernemers p. m. 75U0 bouws gouvernementsgrond in jaar verscheept werd, doch slechts tot eene hoeveelheid
Balangan in erfpacht afgestaan (verg. overigens blz. 99 van 50 023 pikols; uit. 1888 bleef opgeslagen een restant
hiervóór). Volgens hniidelsberichten zouden twee door be- van 61466 pikols, alles uit den oogst van 1888. Naar
doelde ondernemers in 1887 geoogste partijtjes Amoenthaitabak (7 en 24 pakken) in 1888 hier te lande ter mnrkt
*) Volgens consulaire opgaven werden in 1888 te Singapore nlt
zijn gekomen en opgebracht hebben f 0,60* eu f 0,32 per
Nederlandsch-Indië aangebracht 31 853 pikols koffie, waarvan 9921
V, K.G.
van Bali, 3597 van Sumatra, 2513 van Java en 15 822 nit andere
streken, voornamelijk van Celebes. In 1887 bedroeg laatstgemclde
i) Zie nopens de voor dit gewest tot stand gekomen verhnnr- hoeveelheid 3823 pikols en de geheele uit onze bezittingen aangebrachte
hoeveelheid 15 507 pikols.
ordonnantie het medegedeelde op blz. 98 hiervóór.
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elang van de bestemming waren do uitvoeren van Maverdeeld als volgt:
1887.
1888.
naar Nederland
66 027 pikols 27 1C9 pikols
„ Amerika
22 567 „
2 573 „
„ Singapore
925 „
6 381 „
plaateen binnen Nederlandschn
Indiö
19118 „
13 900 „
Te zamen . . .
98637 r
60023 „

Êasser

Andert cultures. Suikerriet en tabak worden overal in
het gewest aangeplant voor plaatselijk verbruik. De cultuur
van tabak wordt met weinig zorg gedreven; zaad beddingen worden niet aangelegd, de grond onvoldoende bewerkt
en de bladeren op onverschillige wijze geoogst. Het in
1888 verkregen product was desniettemin, wat de boeveelheid betreft, bevredigend.
Kapas en indigo worden slechts in enkele streken aangetroffen. De kapokboom wordt voornamelijk in paggers
aangeplant.
Bamboe, nipah en aren worden overvloedig in bet wild
aangetroffen en. met geringe uitzondering voor zoover
bamboe betreft, niet aangeplant.
Hetzelfde kan gezegd worden van mengkoedoe. De vruchten van dit gewas vormen op Saleijer een voornaam artikel van uitvoer naar Java en golden in 1888 van f 7
tot f 12 per pikol.

gelegen sawahs onbeplant blijven. Door de later ingevallen
felle droogte mislukte zoowel de oogst van rijst als die
van djagong, welk laatste gewas voor een groot deel der
bevolking van het binnenland het boofdvoedingsmiddel
uitmaikt. In bet tekort aan voedingsmiddelen werd overigens voorzien door het winneu van sago en ook door
invoer van rijst.
Behalve miloe (djagong) worden als tweede gewassen
verbouwd kntjang, aardappelen en tabak, vooral dit laatste
gewas, dat in de Min;; hassa het meest aangeplant wordt
in de districten Bantik en Langowan, en verder in LimLotto
(afieeling Gorontalo), in bet landschap Bolang Mongondo
en in 'ie rijkjes aan de Tomini-bocbt. Ook de tabaksoogst
mislukte gedeeltelijk door de groote droogte. Het product
wordt alleen verhandeld op de binneulandsche markt.
Klappers. Geregelde aanplar.tingen van klapperboomen
worden niet aangetroffen. Evenals elders is door het toenemend verbruik van petroleum de bereiding van klapperolie achteruitgegaan. De vraag naar copra bleef even groot
als in 1887; van dat artikel had weder belangrijke uitvoer
per zeilschip naar Europa plaats.

Andere cultures. De cultuur van muskaatnoten onderging geen uitbreiding. Door de felle droogte stierven vele
jonge boomen en viel de oogst slechts matig uit.
Uit de afdeeling Gorontalo wordt kapok iu den handel
gebracht.
Bosschcn. De door de bevolking gedreven roofbouw is
Sirih-aanplantingen van eenige beteekenis vindt rnen
oorzaak dat de bosschen meer en meer afnemen.
alleen in het district Bantik (Minahassa). Pinang komt
meer algemeen voor.
Mengkoedoe wordt van de Talaut-eilanden aangevoerd,
Veeteelt. Door fokkerij en aanvoer van elders neemt de
veestapel in Zuid-Celebes, vooral wat de karbouwen be- waar ook koffo-hennep geteeld wordt, evenals op de
treft, geleidelijk toe. De bevolking heeft echter over het Sangi-eilanden.
algemeen weinig zorg voor baar vee , ten gevolge waarvan
De cultuur van sago werd uitgebreid; die van cacao
het deugdzame Makassaarsche paardenras meer en meer daarentegen verwaarloosd.
achteruit gaat. Ziekten onder het vee kwamen in 1888
Peper, kaneel en kruidnagelen worden in geringe mate
niet voor.
verbouwd.
Van nipa en aren wordt alleen voordeel getrokken voor
Eenete Bontham (Zuiderdistricten) bestaande veefokkerij ,
van een Europeaan belooft voor de toekomst goede uit- zoover die in het wild voorkomen.
komsten.
Uit. mededelingen ten aanzien van bet landschap Bima
Koffie. Tviar aanleiding van de in December 1886 aan
(op Socmbawa) ontvangen blijkt dat daar en in het o:i- den toenmaligen hoofdinspecteur voor de koffiecultuur opderhoorige gedeelte van Flores de veestapel van groote gedragen zending naar de Minahassa zijn voor het ordelijk
beteekenis is. Paarden, karbouwen en geiten moeten er drijven van de gouvernementskoffiecultuur aldaar cultuurveel gefokt worden. Vooral de paarden van Bima zijn zeer plannen samengesteld op dezelfde wijze als zulks voor
gezocht; jaarlijks worden 1000 a 1500 stuks naar Java Java heeft plaats gehad, terwijl voor het administratief
uitgevoerd. Ook komen soms wel opkoopers van Mauritius beheer der cultuur dezelfde registers en leggers zijn aanom op Bima eene lading paarden in te nemen. In de laatste genomen die in 1885 (zie Bijblad op het Indisch Staatsjaren worden Bimasche paarden cok naar den vasten wal blad n c . 4132) voor Java waren voorgeschreven. Krachtens
van Celebes uitgevoerd. Zij worden daar in den koffietijd het Indisch besluit dd. 13 October 1879 n'. 7 (Bijblad
als pikol- (draag-) paarden verkocht en doen alsdan be- n°. 3450) gelden voor de koffiecultuur in de Minai:nssa
trekkelijk hooge prijzen , namelijk f 40 a f 50 per stuk nog altijd de beginselen der zoogenaamde Preanger-regeling.
bij een inkoopsprijs van f 15 a f 25. Van de paarden van Nu echter in 1887 (zie het verslag van dat jaar blz. 160)
Flores, ofschoon groot van bouw, zijn veel minder diensten bedoelde regeling voor Java is ingetrokken , maakte het
te trekken dan van het kleine Bimasche ras.
in Indiè" een punt van overweging uit, of niet, met intrekking van het aangehaalde besluit van October 1879,
Particuliere ondernemingen. De exploitatie van guano de thans voor de gouvernementsdioffiecultuur op Java
op het in erfpacht afgestane Baars-eiland bleef ook in geldende beginselen ook voor de Minahassa zouden be1888 gestaakt. Omtrent de beide voor de koffiecuhuiir | hooren te worden nagevolgd , voor zooveel noodig met wijzibestemd geweest zijnde erfpaehtsonderneminge;i Bakoe- ' gingen die de eigenaardige toestanden aldaar mochten
ngan in Bont bain (Zuiderdistricten) en Koetoeloe in Maros ; noodig maken. Hangende de onzekerheid of de bestaande
(Noorderdistricien) is niets gemeld. Blijkens het vorig ver- voorschriften en bepalingen voor de koffiecultuur op Java
slag was er iu 1887 de oogst totaal mislukt
wel gehandhaafd zullen blijven , in verband met de voorOp de in de afdeelingen Makasser en Noorderdistricten j stellen der op blz. 199 en 232 hiervóór bedoelde Staatsaanwezige particuliere landerijen ') worden nlleen padi eu commissie *), is in November jl. de directeur van binnentweede gewassen verbouwd. De gronden worden meestal [ landach bestuur gemachtigd om dein bewerking genomen
aan de inlandsché bevolking uitgegeven in tesang, dat ' voorstellen tot wijziging van het besluit van 13 October
wil zeggen ter bewerking voor eigen rekening, tegen op- 1879 voorloopig in advies te houden.
brengst aan den landheer van een gedeelte van den oogst, j Volgens de over 1888 ten aanzien van de cultuur ontvangen berichten, verkeerden de plantsoenen in bevredigenden toestand en geschiedde het onderhoud over het
13°. Menado.
algemeen naar behooren. In vele tuinen was diepe grondRijst en tweede gewassen. Wegens hoogen waterstand bewerking noodig. Hier en daar werden de boomen gein het meer van Tondano moesten eenige daaromheen topt , aanvankelijk met gunstigen uitslag. Eene proef met
') De door de eigenaren dezer landen aan het Gouvernement op
te brengen padi-vertiening zal bjj invoering van de nieuwe verpondingsregeling in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden
niet meer geheven worden (verg. blz. 182 hiervóór).

*) Voor Menado pryst de Staatscommissie dezelfde maatregelen
aan als door haar ten opzichte van de gouvernements-koffiecnltuur
op Java in ovenvcgiug zyn gegeven (verg. noot 2 op blz. 199
hiervóór).
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het aanleggen van kweekbedden van den opslag uit bestaande tuinen moet als niet geslaagd worden beschouwd.
De overige kweekbedden leverden voldoei.de uitkomsten op.
Bij het einde van hot plantjaar 1887/88 (31 October
1888) waren, blijkens de als bijlage GGG hierachter overgelegde districtsgewijze opgaven , bij de cultuur ingedeeld
223 negorijen , met een totaal van 13 645 cultuurdienstplichtigen. Bovendien waren uit de cultuurplannen afgevoerd en dus van de verplichte cultuur ontheven, maar
nog belast met het onderhoud van niet-afgeschreven uanplantingen , 50 negorijen. (Het geheele aantal negorijen in
de vijf ttfdeelingon der Minahassa bedraagt 309.) Gedurende
1887/88 zou het aantal boomen, volgens de deels bij
telling, deels bij schatting, verkregen cijfers zijn toegenomen van 7 018 000 tot 7 368 000, en wel de op hoog
gezag aangelegde nog in onderhoud zijnde plantsoenen van
3 156 000 tot 3 344 000, en de vrijwillige of onder dien
naam als equivalent voor verplichte bijplantingen aangelegde plantsoenen van 3 862 000 tot 4 024 000 boomen.
Onder het totaal van ruim 7 millioen boomen waren er op
31 October 1887 5 684 000 en op 31 October 1888 5 584 000
die drie of meer jaren geleden in den grond waren gebracht. Het iiantal in den westmoesson 1888/89 bij te
planten boomen werd bepaald op 432 195 stuks.
Van de verplichting oui bij te planten werden vrijgesteld
in de afdeeling Tondano 13 negorijen , omdat zij de vastestelde minimum-hoeveelheid koffie hadden ingeleverd,
wegens gebrek aan geschikte gronden , en 9 omdat zij
op daartoe afgestane boschgronden vrijwillige aanplantingen hadden aangelegd. In de afdeelingen Menado, Belang
en Amoerang werden respectievelijk 1 , 7 en 21 negorijen
vrijgesteld, allen om de eerstvermelde reden. De aanleg
van vrijwillige koffieplantsoenen wordt hoofdzakelijk door
de vaststelling van eene minimum-levering in de hand
gewerkt.
Oi-choon niet zoo uitermate gering als in 1887, toen
slechts 4511 pikols werden verkregen, viel toch ook de
oogst van 1888 zeer ongunstig uit. Niet meer dan 7737
pikols (waaronder 22 pikols 2d* soort) werden ingeleverd,
tegen bijv. 23 561 en 22 484 pikols in 1885 en 1886. Thans
was de geringe productie toe te schrijven eensdeels aan
de overmatige regens in den westmoesson van i887/88, die
de vruchtzetting ten zeerste hadden benadeeld, anderdeels
aan de van Mei tot October 1888 geheerscht hebbende felle
droogte, die veel van den na-oogst deed verloren gaan.
Ook de bladziekte droeg, hoewel in geringe mate, tot de
schrale inzr.meling het hare bij. Uit de hooger aangehaalde
bijlage GGG kan blijken hoeveel elk district zoowel in
1887 als in 1888 tot de levering bijdroeg. Voor 1889 rekent
men op een oogst van ruim 23 000 pikols; in de eerste
negen maanden des jaars waren dan ook reeds ingeleverd
21 105 pikols, die de planters nu, ingevolge Indisch Staatsblad 1889 n°. 22 betaald hebben gekregen met f 15 per
pikol, zijnde f 1 per pikol meer dan zij sedert 1874 ontvingen.
De pluk geschiedt nog steeds op weinig oordeelkundige
wijze. Voor de bereiding van het product werden een
twaalftal handpeimolens verstrekt, welke echter weinig
gebruikt, werden, omdat de bevolking daarmede nog niet
vertrouwd was. De qualiteit der geoogste koffie was over
het algemeen vrij goed.
De Menado-koffie behaalde weder veel hoogere prijzen
dau het meerendeel der Java-koffie, zooals blijken kan uit
de volgende opgaaf nopens de in 1889 voor gouvernementsrekening hier te lande geveilde partijen.
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brachte 1 pet. veilingskostcn, doch verminderd met l'/jpct. korting
voor contante betaling.
b) De hier in mindering gebrachte onkosten zijn alleen die van
aflading uit de afschceppakhuizen in Menado, zeevervoer en verkoop.
O Hiervan behoorden 456 en 8175 pikols tot de oogstjaren 1885
en 1886, en 308°* en 6986 pikols tot de oogstjaren 1887 en 1888.
Of en in welke mate in andere gedeelten van het gewest,
waar de verplichto teelt en levering niet bestaat, van het
planten van koffie wordt werk gemaakt, vindt men inde
over 1888 ontvangen berichten niet vermeld.

Boschproducten. In sommige gedeelten der Gorontalosche
landschappen wordt in de laatste jaren meer en meer werk
gemaakt van de inzameling van boschproducten, ten koste
echter van den geregelden veldarbfid. Voor de hoofdplaats
Gorontalo, waar de producten van de zuidelijke landschappen hun weg vinden ter verdere verscheping naar
Europa, Britsch-Indiü, China en Makasser, vindt men
opgegeven als uitgevoerd in 1886 (latere cijfers zijn niet
ontvangen) 35 979 pikols gomdaminar en 9055 pikols rottan, tegen bijv. in 1872 respectievelijk 13 365 en 5900 pikols.
Daare<.tegen was de uitvoer van cultuurproducten, in
laatstgemeld jaar bedragen hebbende 2117 pikols cacao
en 630 pikols koffie, in 1888 gedaald tot 1185 en 203 pikols,
terwijl ook de rijsttfelt er afgenomen was, blijkbaar o.a.
uit de vermeerderde invoeren, die in 1872 slechts uit 120
pikols, in 1886 daarentegen uit 20 804 pikols bestonden.
Veeteelt. Over het algemeen wordt in dit gewest weinig
aan veefokkerij gedaan. Uitvoer van rundvee had plaats
naarTernate, Amboiua, Banda, de Solok-eilanden en
Britsch Noord-Borneo. In de afdeeling Gorontalo stierf in
1888 ongeveer 25 pet. der karbouwen aan buikziekte.
Particuliere ondernemingen. Ten aanzien van de op
erfpachtsgronden gevestigde landbouwondernemingen in dit
gewest, ten getale van 12 , allen in de Minahassa , en op de
daartoe behoorende eilandjes Talisse en Kiualoehoetan , is
in hoofdzaak hetzelfde als in 't vorig verslag gemeld. De
meesten zijn koffieondernemingen; op een paar worden ook
aanplautingen van muskaatnoten , cacao e:; klappers aangetroffen. Op Talisse wordt ook ebbenhout gekapt. De
ondernemingen Naean, Intftt en Tawaan-TeCp, respectievelijk dagtO'ükenende van 1883, 1885 en 1886, waren niet
meer of nog niet in exploitatie. Omtrent de uitgestrektheid
der beplantingen zijn ten aanzien van geen der ondernemingen opgaven ontvangen , terwijl productie-cijfers alleen
zijn gemeld van de koffieondernemingeii Masarang, Bojong
1 en II, Kelelondt-j en Poene, waar in 1888 respectievelijk
3500, 2000, 30 en 20 pikols werden verkregen , tegen
3000, 1455, 20 en 18 in 1887.
Te Aijermadidi (Kema) wordt door een Europeeschen ondernemer tabak geplant op van een inlander gehuurden grond.
Het product behaalde in Europa een goeden prijs. De
tabaksonderneming te Lang-owan (Tondano) breidde zich
een weinig uit. De cultuur blijkt beter te slagen op sawahs
dan op djoeramé-gronden , doch de bevolking was, zelfs
tegen hoogen prijs , er niet toe te bewegen bare bewaterbare
velden te verhuren. Eene kleine tabaksonderneming te
Kawangkoan (Amoerang) leverde slechte uitkomsten op.
Volgens han lelsberichten zouden uit den oogst van 1887
hier te lande zijn aan de markt gebracht (waarschijnlijk
van de eerst bedeelde onderneming) 199 pakken Menado-tabak,
welke gemiddeld hadden opgebracht t 0.82 per '/. K.G.,
terwijl van de onderneming te Langowan waren verkocht
uit den oogst, van 1887 108 pakken en uit den oogst van
1888 111 pakken, waarvan echter dooreengenomen sieebts
verkregen was respectiovelijk f 0,24 en f 0,15 per l/t K.G.
Op de aan particulieren in eigendom toebehoorcnde landen
worden muskaatnoten, koffie, padi, djagong, klappers,
vanille en sago verbouwd. De oogst dier producten viel
meeren.leels minder goed uit, ten gnvolgo van de geheerscht
hebbende droogte. Wegens de groote vraag naar ei pra
werd van de bereiding van dat product een weinig meer
werk gemaakt. Onder de op die landen gevestigde arbeiders
vindt men lieden uit G.>rontalo en van de Sangi- en Talauteilanden. Hun loon bedraagt f 8 a f 12 'smaands voor
mandoors en f 6'smaands voor gewone arbeiders, benevens
rijst en zout voor voeding. Klachten over het niet nakomen
van gesloten overeenkomsten kwamen zelden voor.
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Van dese drie voedingsmiddelen

einde van 1888 nog slechts in een lestsJ negorijen. Te
Ainbiiina werden 534 runderen ingevoerd voor de plaatselijke
behoefte. Ook te Neiru (Handa) werd slachtvee ingevoerd

is liet eertte liet meest gebruikelijke In dit gewest. Des
niettemin wordt do sagopnlm niet aangekweekt, omdat in
de behoefte genoegzaam kun worden voorzien door de aller
wegen voorkomende sagouosschen. Te Amboina liepen de
prijzen van f 0,25 tot f 0,50 per toeman (mandje van p. m.
10 K . ( J . ) en van f 0,50 lot f 0,75 per 100 lempengs (koekjes).

ten behoeve van de militaire garnizoenen.

Op de Zuidooster- en cie Zuidwester-Eilanden vormt,
djagong bet voornaamste voedingsmiddel, en wordt dit

paohtsperoeelen in de afdeeling Bands vult bet volgende
te melden.
De onderneming <>p Poeloe Pisang bleef ook in 1888
kwijnen en leverde slechts 2800 klappernoten op, tegen
3500 in 18h7. De noten-onderneming op Rozengain , thans
genaamd de Hoop, n e e m t , sedert zij in andere handen is
Overgegaan, langzaam in bloei t o e ; zij wierp in 1888een
product nf van UP" pikols noten in den dop en 3 " pikols

14°.
Sago, djatjonq en rijst.

Amboina.

gewas dan ook door de bevolking in rnirne mate verbouwd.
Ook op de overige eilanden wordt djagong geplant, docii
op velo plaatsen door Boetonueesen en andere van elders
afkomstige inlanders. De prijzen bedroegen ter hoofdplaats,
evenals in 188C en 1887, f 0 <ï f 10 per pikol.
Op Ceram, Saparoea, Noessalaut, Boeroe, de Zuid
ooster- en de Zuidwesler-eiianden , zoomede op Letti, wordt
op primitieve wijze rijst geteeld op droge velden. De op
brengst was meestal bestemd voor plaatselijke behoefte.
Te Amboina werden gedurende 1888 20 28'J pikols rij-t
ingevoerd , tegen 27 340 in 1887. Aldaar gold het product
f 7 ü f 8 per pikol.
Klappers.
Omtrent de uitgebreidheid der klappercultuur
wordt vermeld, dat in de afdeeliiigen Amboina, Saparoea
en op de Banda-eilanden het aantal kokospalmen , volgens
s c h a t t i n g , bedraagt p. m. 394 0 0 0 , 2 3 0 0 0 en 2 2 0 0 0 . Van
de overige streken dezer residentie zijn geen cijfers to
verstrekken. Voor noten , olio en copra worden dezelfde
prijzen als in 't vorig verslag opgegeven.
Kofie.
De koffleaanplantingen in de nfdeelingen Am
boina en Saparoea nemen gaandeweg af. Bij het einde
van 1888 bestonden zij uit niet meer dan p. m. 300 000
boomen , tegen ongeveer 313 000 in 1887. Op do Bandaeilanden worden p. m. 9000 boomen aangetroffen. Elders
vindt men verspreide tuintjes van sl.chls 10 of 20 booinen.
De productie was naar evenredigheid zeer g e r i n g e n alleen
voor plaatselijk verbruik bestemd. Te Amboina werden in
1888 223 pikols koffie uitgevoerd.
Kruidnagelen.
De aanplantingen van nagelboomen wer
den eenigszins uitgebreid , en wel in de afdeeling Amboina
van 139 740 tot 144 442 en in de afdeeling Saparoea van
200 297 tot 214 839. Hoewel omtrent de productie van
1888, op het tijdstip waarop de opgaven door dan resident
werJen afgesloten , nog geen bepaalde cijfers waren op te
geven , is het evenwel vrij zeker dat zij minder bedroeg
dan die van vorige jaren , ten gevolge vnn de ongewone
weersgesteldheid. Uitgevoerd werden in 1888 G700 pikols
nagelen , vertegenwoordigende eene waarde van f 193 31 (j.
Een groot deel daarvan was nog afkomstig van den oogst
van 1887.
Muskaatnoten.
De aanplantingtn van muskaatboomen
in de afdeelingen Amboina, Saparoea en Wahaai onder
gingen geen noemenswaardige uitbreiding. Op aanvraag
van den posthouder te Dammer werd hem eene hoeveelheid
pitten van Banda verstrekt om de cultuur in zijne afdee
ling te beproeven. De uitvoer van Amboina bedroeg 2735
pikols noten in den dop en 223 pikols foelie, ter geza
menlijke waarde van f 115 0G1 , nlzoo iets meer dan in
1887, toen de uitgevoerde hoeveelheden eene waarde ver
tegenwoordigden van f 94 492.
Andere cultures. De cacaocultuur bleef minder bevredi
gende uitkomsten opleveren , zij het ook dat de uitvoer
in 1888 grooter wbs dan in 1887, namelijk 309 pikols,
ter waarde van f 18 690.
Tabak wordt slechts op enkele eilanden in voldoende
hoeveelheid aangeplant om als ruilr.rtikel te dienen.
Op het eiland Boeroe was de aanplant van gierst zoo
uitgebreid dat van het product een gedeelte naar Amboina
en elders kon worden uitgevoerd.
Aardvruchten , sirih en dergelijke worden op alle eilanden
in meerdere of mindere mate verbouwd.
Veeteelt. De veestapel in dit gewest is niet van groote
beteekenis. Van gouverneaaentswege had verkoop plaats
van eenig vee in gemeenschap met de verschillende nego
rijen bezeten, waarvan de bruto opbrengst f 12286,50 be
droeg. Dergelijk gemeenschappelijk veebezit bestond bij het
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.

Particuliere

landl>onw>ndcrncmingen.

Omtrent de 4 erf*

foelie, tegen respectievelijk 75C en l' 3 in 1887. De beide
noten-ondernemingen op bet eiland Khun, Arcadiü en
Eldorado, verkeerden in minder gunstige omstandigheden.
De laatste verkreeg Ü2 pikols noten en 3 pikols foelie;
Arcadió- wordt opgegeven eene productie van 14 48 pikols
noten in den dop en 23-' pikols foelie, te hebben afgeworpen.
De gedurende 1888 gebeerscht hebbende droogte was
ook voor do nooi muskaat cultuur op de specerij perken in
de afdeeling Banda van nadeeligen invloed. Een groot deel
der jonge aanplantingen is dientengevolge uitgestorven,
teiwijl de uitkomsten, hoewel weinig verschillende van
die van 1887, beneden de verwachting zijn gebleven.
Omtrent de productie van elke dier perken afzonderlijk
zijn in onderstaand overzicht de gebruikelijke opgaven
verzameld.
Productie Jin pikols).
1887/88.

1886/87.
H A M E N

Noten

|DBB
NOTENPERKEN.

Noten

uit den in den
I dop dop (d. i
'il. i.
alleen
in be van de
reiden
foelie
staat). ontdaan)

uit den in den
dop dop (d. i.
Foelie.
(d. i.
alleen
iu be van de
reiden
foelie
staat). ontdaan).

iiiluiiil Neirs.
Zevenbergen
steller
Bancohatoe
Lnutnkka

en 1 (er3-20

351

78
3 5044

108*"

sou
10"

30t»4
17-2^

87
5|ü37<*

Eiland l.onllioir.
District

Loiithoir.

Weltevreden ofLonthoir
Nnmoeloc
Takkcrmoro
. . . .
Snnonwal
Keli en Noorwegen. .
Lackoeij
Orang ï)atang . . .
District
Voorval.

371"
240

Groot-Waling . . .
Spant jobij
Keizerst'ireu
. . . .
Conibir
Boerang
Kaning
Zoete inval
District

733a?
70
!)1
178

54
t :i2 u:
n i
17 j
85 !

180I-1
-220"
310"
501M

pgM
SS*
S0«
BS*

aso

Boijauw
Klein-Waling*. . . .

4SS«
1»
138

65»»

05 I

M

fill*>
3115'
37"
513'S

380
205
ISS*
87
137

7a*
84»

390SO
235
30768
730
530
521>7

!,1J»

114"

1C77"

tes-"

81=0

219"=
521 os

731»
58
15
103
12--"
■r>
83
94S3
44»*

00"
110
88

OJti'.

51»°
1004*

BS"

Achtcnral.

Boven-Dender. .
Bcneden-Bcnder'.
Brie gebroeders .
Babimandi . . .
Boetong
Laoetang
. . .
Everts
Lust
Toetra

.
.
.
.
.

018 ! 0
109
497
,«53

ngie
74
1H2

* I 69"

212°=
1515-

313'»
1 022 1 "
G17
183»s
221
205*>
317".

154==
BI
•20*°
35
35<"
53"

801™
I-S'»
473

580=
499
155*
1 I84? s
550
314"»
282
223°'
399S6

182*=
83
42»5
44
31
08"

165
305'!
189=-"

36

S-2
2071'-'
1 )2" 5
BI
47«

74 7 °
95
13G-"i
04"
87^
187"
I04*>
93
55 "4

129"
100

(•,(',2'",

Kilaiiri Aij.
Welvaren .
Westklip .
Weltevreden
Matciengko
Kleinzand .
Verwachting

.
.
ot
.
.
.

. .
. .
Aij.
. .
. .
. .

.

Totaal

.

.

3 542»4 a )|0 5 9 2 » 2 58ü' 2 2-20l»4 b) 11 S M » 2 0C4»«

a', Gelijkstaande met 706!'* pikols bereide noten.
*)
„
n 1922»
„
„

246

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 188*J.

In du behoefte aan werkkrachten zoowel voor den veldsirbeiil als voor de bereiding van bet product moet oog
steeds bijna geheel worden voorzien door bet sluiten van
werkeontnoteu met lieden van eldert, meestal van Java
tin Boeton afkomstig. Het aantal dezer zoogenaamde con»
tractskoelies bedroeg in 1N88 voor de erfpacbtsperceelen
127 on voor <le specerij perken 8595, tegen respectievelijk
112 en 2038 in 1887. op <lo perken waren bovendien
gemiddeld nog 2K3 dagkoelies werkzaam, tegen 237 in
1887. Over het algemeen werden de werkcontracten be
hoorlijk nagekomen , voornamelijk ten gevolge van de
strenge controle, door de werkgever! voortdurend uitge
oefend.

In de afdeeling Waroe (Geram) bestaat nog eene ouder*
neming, werkende op contracten met de inlandsobe be»
volking. Deze overeenkomsten zijn echter ongeregistreerd
moeten blijven , omdat zij over een langeren huurtermijn
loupen dan l)ij de, vigeerende bepalingen is toegestaan. De
door den ondernemer gedreven houtzagerij had gebrek aan
werkkrachten. Van grondontginning was tot nog toe
geen sprake.
Het uitzicht bestaat (zie blz. 99 hiervoor) dat op de
Kei-eilanden eene houtexploitatie tot stand komt krachtens
concessie van het Gouvernement. De gegadigde voor zoo
danige concessie, d i e , met Europeesch kapitaal, te Toeal
(Klein-Kei) eene inrichting voor houtzagerij en houtbe
werking bezit, verkreeg tot dusver het bout door opkoop
van de bevolking. In 1880 beliep de opgekochte hoeveel
heid gemiddeld 30 M 3 en in 1887 p. m. 50 M 3 's maande. Deze
hoeveelheden zijn echter niet voldoen Ie om de zagerij op
den duur aan den g a n g te houden. Bovendien worden door
de inboorlingen die het hout leveren bij den aankap alle
voorzorgen verwaar] ■ osd die voor het verkrijgen van
deugdzaam werkhont noodig zijn. Volgens berichten van
December 1887 had de ondernemer nog geen geregelden
afzet voor het opgekochte hout gevonden , maar zou hij
trachten daarvoor eene markt in Australië te vinden. Zoo
wel op het terrein der nederzetting als op een paar dichtbij
gelegen eilandjes waren op kleine schaal proeftuinen aan
gelegd , o. a. van klappers en koffie. De in gebruik zijnde
grondstukken waren bij minnelijke schikking van de be
volking verkregen. In 't laatst van 1887 werkte de onder
nemer met 9 Chineezen , terwijl voor koeliediensten zich
inboorlingen lieten vinden , die per d a g met f 0,35 en een
katti rijst betaald werden. Ofschoon deze butsten wel niet
geregeld te werk kwamen , viel toch niet over gebrek aan
koelies te klagen.

Il

Ternate.

Rijst.
Door de buitengewone droogte mislukte in 1888
de rijstoogst nagenoeg g e h e e l , hetgeen echter geen onge
legenheid veroorzaakte , omdat de bevolking de rijst slechts
als versnapering beschouwt, terwijl Europeanen en andere
niet-Ternatanen de benoodigde rijst, toch steeds door aan
voeren van Java en Singapore verkrijgen. In 1888 bedroeg
de invoer 13 950 pikols (tegen 12 000 in 1887), waarvoor
gemiddeld f 7 a f 10 per pikol betaald werd.
Klappers.
Kokospalmen worden overal in dit gewest
aangetroffen, het meest op Nieuw-Guinea. Zij komen daar
zoo veelvuldig voor dat de vruchten er schier waardeloos
zijn. De copra vormt er het gewone ruilmiddel. In de
laatste maanden van 1888 was de handel in dat artikel
eenigszins gedrukt.
Sago. Voor de inheemsehe bevolking vormt de sago het
hoofdvoedingsmiddel. Toch wordt de sagopalm weinig
a a n g e p l a n t , omdat bij in het wild overvloedig voorkomt.
De prijs van het artikel bedroeg f 3 a f 4 per pikol.
Cacao. De cacaoboomen hadden in 1888 veel van eene
ziekte te lijden, ten gevolge waarvan de vruchten niet
rijpten , zwart werden en meerendeels afvielen. Dit moe
digde de bevolking niet aan om de cacaocultuur in stand
te houden. De opkoopers van het product betaalden in
1888 f 35 a f 40 per pikol.
Andere cultures.
Kctella of b a l a t a , kladi e:: oebi bchooren mede tot de voornaamst" voedingsmiddelen der
bevolking en werden allerwegen op ruime schaal aan
geplant. Ook voor de cultuur van djagong zou de bodem
zich bijzonder eigenen, maar op dit voedingsmiddel is de

[Neder]. (Oost-) Indifc]

bevolking minder gesteld
Suikerriet, tabak en katoen worden slechts in geringe
boeveelheid geteeld.
De aanplantingen van koflie breidden zich niet uit; het
terrein is .oor de cultuur te laag gelegen. Daarentegen
viel er meer lust op te merken voor de nootmuskaatcultuur.
lioschproduzten.
zich voornamelijk

De handel in boscbproduoten bepaalt
tot gom kopal, dammar, caoutchouc,

was en massooi. Van laatstgenoemd artikel werden in 1888
naar China en Singapore uitgevoerd 1333 pikols, ter waarde
van f 10 par pikol. Voor een groot tleel waren deze pro
ducten afkomstig van Nieuv.'-Guinea. Door de concurrentie
onder de handelaren vraagt de bevolking gaandeweg
hoogere prijzen , terwijl de qualiteit van het geleverde
vermindert. Daar buitendien de m a r k t , althans wat som
mige der genoemde artikelen betreft, vrij overvoerd w a s ,
kon de omzet in 1888 niet zoo levendig zijn als in vorige
jaren. Over de inzameling van getah in Tidoreesch Halmaheira zie men het me legedeelde op blz. 100 hiervóór.
Veeteelt. De veestapel is in dit gewest van weinig beteekenis. Ter hoofdplaats Ternate telde men bij het einde van
1888 44 paarden , 450 runderen, 25 schapen en 695 geiten.
Particuliere
ondernemingen.
De door particulieren te
Ternate bezeten vanille- en kofiietuinen wierpen in 1888
nagenoeg geen product af. Ook de onderneming der Batjanmaatschappij ondervond in 1888 de nadeelen der langdurige
felle droogte, zoowel ten opzichte van de tabakscultuur
als van de nootmuskaat- en cacao-aanplantingen. Haar
koffieoogst was gering en bedroeg, met inbegrip van door
anderen op Batjan geteelde koffie, slechts p. m. 115 pikols.
Aan tabak van Batjan werd in 1888 herwaarts verscheept
eene productie van p. m. 65 000 Anist. ponden, waarvan
47 000 Amst. ponden uit Deli zaad, hei overige uit Bezoekizaad gewonnen was. Volgens handelsberichten kwamen
aan Batjan-tabak bier te lande ter markt in 1888 398
pakken uit den oogst van 1887, en in 1889 — onder
twee verschillende merken — 307 en 84 pakken uil, den
oogst van 1888. Dooreengenomen brachten de 398 pakken
f 0,82, de 387 pakken f 0,60 per V, K.G. o p , terwijl de
84 pakken nog onverkocht waren. Werkvolk was op
Batjan steeds voldoende van Java en Tanahlaut te krijgen.
16°.

Tinior en oaderhoorigheden.

J'ijsl en tweede gewassen. Ook in dit gewest was, ten
gevolge van de felle droogte in 1888, de opbrengst der
rijstvelden zeer g e r i n g ; op enkele plaatsen werd zelfs niet
meer verkregen dan hetgeen voor zaadpadi moest dienen.
Alleen de sawahvelden in de vlakten van Babauw en
Oesauw maakten daarop eene gunstige uitzondering. Op
Rotti en Savoe moesten vele velden oubeplant blijven,

doordat de bronnen, waaraan bet besproeüngswaterwordt
ontleend, opgedroogd waren. Daar echter de bevolking
van die eilanden zich hoofdzakelijk voedt met de uit den
lontarpalm verkregen stroopsuiker, ondervond zij vanden
geringen oogst geen ander nadeel dan dat geen rijst kon
worden uitgevoerd naar de Portugeesche bezittingen op
Timor of naar Boston , Celebes en omliggende eilanden ,
in ruil legen kieedingstolFen en andere artikelen. Overigens
werd, zooals gewoonlijk, veel rijst ingevoerd van Soerabaija, Bali en Soembawa, hoofdzakelijk ter hoofdplaats
Koepang (Timor) en te Waingapoe (Soemba), ter laatst
genoemde plaats om te voorzien in het gewone tekort aan
voedingsmiddelen bij de Soembaneezen , die zich meer met
paardenfokkerij dan met landbouw bezig houden. Ook de
djagong-oogst was in 1888 niet overvloedig. De andere
voedingsgewassen leverden echter eene ruime productie op.
Over het algemeen toonen bevolking en hoofden in den
Tim: r-archipel , ondanks aansporing van bestuurswege ,
weinig belangstelling in de verbetering van hun landbouw.
Klapptrs.
Kokospalmen worden overal aangeplant; to
Bndeh (Flores) en te Allor zelfs in vrij omvangrijke
plantsoenen. Aan de cultuur Iaat de bevolking zich echter
weinig gelegen liggen, terwijl de lage prijzen den han
del in copra en olie nagenoeg deden stilstaan.
Lontarpalm.

Deze

wordt op alle eilanden van den

Tnnor-archipel aangetroffen, het meest op Savoe en Rotti.
Het sap van dezen palm maakt daar, hetzij in verschen
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s t a a t , hetzij door koking tot stroopsuikcr of door bij- j die bet product op de bavenplaatsen Boeleleng en Sangsit
1
voeging van eenig vet tot plaatsuiker bereid , het hoofd- opknopen. Zij liesteedden gemiddeld f 38 per p i k o l , t e g e n
voedsel van de bevolking uil. Ook worden zoowel d e s t a m gemiddeld f 50 in 1887.
als de bladeren on bladstelen op velerlei wijze benut.
Andere cultures. Ook van de teelt van tabak en djagong
Andere cultures. Tabak wordt alleen voor biiinonliindsch i wordt in dit gewest werk gemaakt. Eerstgemeld gewas
verbruik geteeld. Aun de cultuur daarvan wordt nog ui i werd echter in 1888 in mindere boeveelheid aangeplant
Benige wuift besteed. J)e aanplantingen zijn bet belangrijkst j dan in vorige jaren en had ook veel te lijden van de
op Noord-Florcs en in de [andachappen Amanoebang en ongunstige weersgesteldheid. Toch bedroeg de uitvoer (vermoedelijk van Boeleleng) nog 5300 pikols, waarvan p. m.
Molloh op Timor.
Kapas en indigo worden weinig verbouwd, omdat de 200 afkomstig van Lombok. De prijzen verschilden van
aanmaak van kleedingstofl'en vermindert ten gevolge van f 27,50 tot f 50 per pikol.
den invoer van Europeesche chitsen.
Veeteelt. Voor zijn trek- en ploegvee, waarvoor bijna
De aanplantingen van pinang en sirih zijn slechts even uitsluitend runderen gebezigd worden , beeft de Balinees
voldoende voor de behoefte.
veel zorg. Bij gebrek aan gegevens kan de sterkte van
Kapok wordt niet g e k w e e k t , doch hi<ir en daar in 't wild den veestapel niet worden opgegeven. Ziekte onder het veo
aangetroffen. Eveneens wordt van aren en bamboe slechts kwam in 1888 niet voor dan alleen in November, toen
voordeel getrokken, voor zoover zij in het wild voorkomen. eenige gevallen van miltvuur zich openbaarden. Te BoeleDe nipah wordt zelfs in 'net geheel niet benut.
leng werden in 1888 uitgevcerd 4656 runderen, tegen
Bossche/t. De roofbouw en de onverschilligheid waarmede de bevolking bij het kappen van hout te werk
g a a t , maken dat er hier en daar reeds gebrek aan goed
timmerhout bestaat.
Veeteelt. Cijfers nopens den veestapel zijn niet bekend
In de omstreken van Koepang nam tiet aantal buffels toe
Wegens gebrek aan water en gras stierven in 1888 in
enkele landschappen van Timor en L'otti , maar vooral op
Savoe, vele paarden en buffels. De uitvoer van paarden
naar Java wordt, opgegeven in 1888 te hebben bedragen:
van Soemba p. m. 2000, van Rotti 610 en van Timor 350,
te zamen 2960 stuks , tegen 2469 in 1887.
17°. Bali en Lombok.
Rijst.
Behalve op eenige droge velden in het oostelijk
deel van Boeleleng, wordt de rijstcultuur in dit gewest
overal gedreven op sawahs, die voor de regeling der bevloeiing zijn verdeeld in soebaks, welke verschillende sawahdistricten uitmaken. In de afdeeling Djembrana vermeerdert
het aantal sawahs voortdurend door ontginning van boschgronden, welke arbeid gewoonlijk tegen vrij hoog loon
aan lieden uit Klongkong wordt uitbesteed. In de afdeeling
Boeleleng viel de rijstoogst in 1888 vrij gunstig uit.
Wegens het heersenen van cholera tijdens het rijpen der
padi kon echter niet al het product worden binnengehaald;
de verkregen productie werd geschat op 650 000 pikols
padi. In Djembrana mislukte p. m. 13 pet. der beplantingen uithoofde van langdurige droogte. Gemiddeld betaalde men aldaar voor de rijst f 4 per pikol, in Boeleleng
daarentegen, wegens de grooto vraag voor Oostelijk Java ,
f 5,40. Uit beide afdeelingen werden 18 360 pikols rijst
uitgevoerd. Te oordeelen naar de belangrijke uitvoeren die
van dit voedingsmiddel uit Ampenan (Lombok) en Klongkong (Bali) plaats vonden , moet de rijstoogst ook in de
vorstenrijken van dit gewest niet ongunstig zijn geweest.
Klappers.
In 1888 werden belangrijk meer klappers
ingezameld dan in 1887. Oe uitvoer in gedroogden staat
(copra) beliep namelijk p. m. 4 2 0 0 0 pikols, tegen 11870
en 37 959 pikols in 1887 en 1886. De hoeveelheid aan
versche klappers uitgevoerd, in de beide laatstgenoemde
jaren achtereenvolgens 70 000 en 133 000 s t u k s , beliep in
1888 67 000 stuks.
Koffie. Op de noordelijke hellingen van het gebergte
tusschen de afdeelingpn Boeleleng en Djembrana werden
weder vele bosehgronden ontgonnen ter beplanting niet
koflie. Van het aanleggen van geregelde tuinen was
daarbij geen sprake. Het welslagen der aanplantingen
was geheel afhankelijk van het toeval. Ook de pluk geschiedt met weinig zorg, ten deele uit vrees voor diefstal,
daar de dikwerf vrij uitgestrekte aanplantiugen door de
bezitters niet voldoende kunnen worden bewaakt. De oogst,
ofschoon niet zoo ongunstig als in 1886, bleef echter beneden de verwachting. Tegen 50 250 pikols in 1886 en
16 000 pikols in 1887, werden in 1888 van Boeleleng uitgevoerd 33 788 pikols. Het grootste deel dezer koffie
(waaronder vermoedelijk ook product uit de vorstenrijken
begrepen is) was bestemd voor Soerabaija (over den uit-

vi er n;iar Singapore i n men root 2 op blz. '252 hiervóór).
Het lijn meest Cnineeaebe en Armeniaanaehe handelaren ,

8291 in 1887 en 12193 in 1886.
II.

§ 1.

Dienst

MIJNBOUW.

van het

mijnwezen.

Personeel. Bestond het korps mijningenieurs op uit. 1887
uit 16 ingenieurs van verschillenden rang (waaronder 3
hoofdingenieurs), bij het einde van 1888 was het getal
met één verminderd, doordien, zooals reeds in 't vorig
verslag is gezegd , een ingenieur der 1ste klasse , die zich
hier te lande met verlof bevond , op 1 Februari 1888'slands
dienst met pensioen verlaten had. In actieven dienst waren
op 31 December 1888 3 hoofdingenieurs, 4 ingenieurs der
lste klasse, 4 ingenieurs der 2de klasse (waarvan één
tijdelijk , wegens overcompleet in zijn r a n g van lste klasse)
en 1 ingenieur der 3de klasse, te zamen 12, terwijl met
buitenlandsch verlof afwezig waren of B la suite van het
korps werden gevoerd (zie vorig verslag blz. 236) 3 ingenieurs (1 der lste en 2 der 2de klasse). Het bovenbedoelde
12tal — volgens de formatie (Indisch Staatsblad 1863
n°. 280) kunnen er 15 mijningenieurs in dienst zijn — was
op uit. 1888 te werk gesteld als v o l g t : 3 (waaronder de
hoofdingenieur , chef der afdeeling mijnwezen) waren werkzaam bij het hoofdbureau te Batavia; 5 waren geplaatst
bij het mijnbouwkundig onderzoek en de tinwinning op
Bmika, 1 (behoorende tot de hoofdingenieurs) was belast
met geologisch-mijnbouwkundige onderzoekingen op Java ,
en 3 (waaronder een hoofdingenieur) waren werkzaam bij
de grondpeilingen. De functiën van den laatstbedoelden
hoofdingenieur werden gedurende drie maanden , wegens
binnenlandsch verlof van den titularis , waargenomen door
den hoofdingenieur chef der afdeeling mijnwezen, terwijl
in verband daarmede het aan eerstgenoemde betrekking
verbonden materieel beheer der grondpeilingen tijdelijk
overging op een der andere bij het hoofd bureau geplaatste ingenieurs. ')
Voor de betrekking van mijningenieur bij den dienst in
Indië bekwamen zich thans op 's lands kosten vier kweekelingen van de polytechnische school te Delft, waarvan
3 als gouvernements-kweekelingen zijn aangenomen in
1888 (verg. vorig verslag blz. 236) en 1 (nadat hij mede
aan het examen B had voldaan) in 1889. Twee ander
candidaten konden nog niet als gouvernements-kweekeling
worden aangenomen, omdat zij niet in examen B waren
geslaagd.
De scheikundige onderzoekingen ten behoeve van mijnbouw , geologie en drinkwatervoorziening werden, evenals
, vroeger, verricht door een deskundige te Batavia (leeraar
• in de wis-en scheikunde aan de hoogere burgerschool aldaar).
De uitkomsten van diens onderzoekingen worden ver! meld in de kwartaalverslagen van het mijnwezen die in
I de Javasche Courant worden openbaar gemaakt (zie over
j 1888 de bijvoegsels tot de n " . van 29 J u n i , 2 5 September
j en 21 December 18S8 en 29 Maart 1889). In die kwartaalI verslagen wordt ook gehandeld over de verrichtingen der
| mijningenieurs, over de vorderingen en uitkomsten der
j diepe grondpeilingen, over de verleende concessies tot
') Voor ile leiding van artesische boringen in Perak is in April jl.
een onzer mijningenieurs voor eenige maanden ter beschikking gesteld
van het Gouvernement der Straits-Srttlemcnts (verg. bfz. 2 hiervóór).
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mijnontginuing en over de vergunningen tot het verrichten
van inijnbouwkunilige opsporingen of tot het uitvoeren
van artesische horingen.
Het ondergeschikt personeel Lij den dienst van het mijnwezen bestond op 31 Decomher 1888 uit 3 topografen ,
22 opzieners, 7 boormeesters (waaronder 2 tijdelijke), 2
machinisten, 1 werktuigkundige (lijdelijk) en 1 teekenaar.
Verordeningen en voorschriften.
Bij de pogingen die van
particuliere zijde worden aangewend om in NoderlandochIndiö eene j)etroleuin-industrie in liet leven te roepen (zie
lager), is het bezwaar ondervonden dat de bestaande ii'ijnverordeningen geen rekening hielden met de omstandigheid
dat ondernemers, die opsporingen naar vloeibare delfstoffen
doen, de gelegenheid moeten hebhen om reeds dadelijk te
beschikken over hetgeen hunne boringen opleveren, vóórdat zij nog eene concessie kunnen vragen. Om hipraan te
gemoet te k o m e n , is bij Koninklijk besluit d d . 3 September 1889 n°. 26 (Indisch Staatsblad n°. 242), met aanvulling van de mijnverordening van 1873 (Indisch Staatsblad
n°. 2 1 7 a ) , eene regeling getroffen omtrent de beschikking
over aan den dag gebrachte vloeibare bitumineuse zelfstandigheden, voor welker winning nog geen concessie tot
mijnontginning verkregen is.
Ten einde de voorschriften die de niijnverordeningen
behelzen omtrent het verleenen van vergunningen tot het
doen van mijnbouwkundige opsporingen behoorlijk tot
hun recht te doen komen, werden bij circulaire van den
directeur van onderwijs, eerediensten nijverheid dd. 30 J u n i
1888 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4479) aan de
hoofden van gewestelijk bestuur, ter aanvulling van de
hun in 1884 verstrekte aanwijzingen, nader verschillende
wenken gegeven omtrent hetgeen bij liet verleenen van
die vergunningen (waarvoor tevens een model werd vastgesteld) door hen is in acht te nemen.
Op de uitgifte van concessies tot niijnontginningen van
vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen in inlaudsche staten had betrekking eene door denzelfdea departemeuts-chef, ingevolge machtiging van den GouverneurGeneraal, uitgevaardigde circulaire van 29 J u n i 1889. Daarbij
werd aan de hoofden van gewestelijk bestuur medegedeeld
hoe de ter zake tusschen de inlandscbe vorsten en de ondernemers te sluiten overeenkomsten moeten zijn ingericht
om voor goedkeuring van regeeringswege te kunnen in
aanmerking komen, en wat verder door de ondernemers,
o. a. ook wat de jegens hel Gouvernement bij authentieke
akte te aanvaarden verplichtingen betreft, u in acht te
nemen ter voorkoming van omslag en tijdverlies. De aangegeven model-voorwaarden komen overeen met die welke
reeds waren opgenomen in met goedkeuring van de In- j
dische Regeering tot stand gekomen contracten. Overigens
werd herinnerd dat tot het sluiten van overeenkomsten als
de bovenbedoelde steeds de voorafgaande toestemming der
Indische Regeering vereischt wordt (verg. het verslag van
1880 blf. 192). Als mijnconcessionarissen in inlandsehe
staten worden door het Gouvernement geene andere personen of lichamen erkeud dan die welke ingevolge art. 11
van Indisch Staatsblad 1873 n°. 217 a in aanmerking komen
voor het erlangen van gouvernements-mijnconcessies.
Verzamelingen en geschriften.
Het geologisch kabinet
van het hoofdbureau van het mijnwezen onderging in
1888 geen noemenswaardige aanvulling. Van de tijdelijke
aanwezigheid van twee op gemeld bureau werkzaam g e stelde ingenieurs werd gebruik gemaakt om over te gaan
tot eene gewijzigde opstelling en nieuwe catalogiseering
van het kabinet. Het werk kon echter vóór het einde des
jaars niet geheel beëindigd worden.
Zoowel in 1«88 als in 1889 werd hier te lande, ten
behoeve van 's Rijks Geologisch Museum te Leiden, ontvangen eene belangrijke verzameling versteeningen, bij de
onderzoekingen der mijningenieurs gevonden op J a v a ,
Borneo en in Gorontalo (Noor.lehjk-Celebes). Onder die
van Borneo waren er uit de afdeeling Martapoera, welke,
blijkens het door den hoogleeraar-directeur van gemeld
Museum reeds ingesteld onderzoek, een geheel nieuw licht
werpen op den geologischen toestand Van NederlanlschIndië.
Van het Jaarboek van het mijnwezen in XederlandschIndié', dat van regeeringswege hier te lande wordt uitgegeven , verschenen in 1889 twee deelen , te weten de tweede
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helft van den 17den j a a r g a n g (1888) en de 1ste helft van
den 181en j a a r g a n g , ') terwijl van het in de Duitsche taal
geredigeerde tijdschrift van'ovengenoemd rijksmuseum in
1889 gereed kwamen de alleveringen 17, 18 en 19, geheel
gewijd aan de beschrijving van fossielen van Borneo en Java.
Van het werk » K r a k a t a u " door den mijningenieur
dr. R. D. V n i m , veneneen in 1888 een tweede druk
van het eerste gedeelte.
Ingevolge een aan den dienst van het mijnwezen in
Indiü gericht verzoek van den directeur van het Geologische
Instituut vau het Badenschu Gouvernement te Heidelberg
werd in 1889 begonnen met eene ruiling van de wederzijdsehe publicaties.

Geologische en mijnlouwkundige
onderzoekingen van gouveri,emenlswege. : ) De geologische opneming van Java werd
in 1888 voortgezet door hot maken van verkenningstochten
in de residentiL'n T a g a l , Cheribon , Krawang , Preanger
Regentschappen en Batavia. De bewerking der kaarten en
lint onderzoek der verzamelde gesteenten werden geleidelijk
voortgezet.
De vulkaan ilerapi (Midden-Java) vertoonde in het tweede
semester van 1888 weder teekenen van verhoogde werkzaamheid. In September vonden kolossale afstortingen van
de prop en eene doorbraak van den kiaterwand p l a a t s ,
gepaard met zware aschregens. Het bleek later dat üe prop
in den krater aan de westzijde was gerezen, doch aan de
oostzijde, behoudens de afstortingen, onveranderd was
gebleven. De ravijnen der Senowo en der Telingsing
werden, ten gevolge van de afstortingen, over eene aanzienlijke lengte met zand en steenen opgevuld. Persoonlijke
ongelukken hadden daarbij niet plaats; alleen werd hier
en daar aan de veldgewassen schade toegebracht. Nadat
maanden lang een stroom van heete gassen uit den kraterput was < pgestegen, welke zich eerst door en langs de
geheele kraterprop een weg baanden, doch later alleen aan
de westzijde daarvan ontsnapten, scheen wederom eene
periode van normale werkzaamheid te zijn ingetreden.
Gedurende de verhoogde werkzaamheid werden alleen in
de tweede helft van Augustus grondtrillingen van beteekenis waargeuorneu , waarschijnlijk toe te schrijven aan de
afstortingen vau de prop. Gedurende het eerste semester
van 1889 verkeerde de vulkaan in een toestand van rust.
Op Banka werden de i'etailonderzoekingen geregeld voortgezet en gedeeltelijk uitgebreid, ten einde aan de steeds
in aantal toenemende particuliere mijnen ontginningsterreinen aan te wijzen. Voor een groot deel hadden de boringen
plaats in terreinen, die reada vroeger bij zeer verspreide
boringen ertshoudend waren bevonden. In het district Muntok
werden eenige tot dusver onbezocht gebleven valleien in
onderzoek genomen met vrij bevredigende uitkomsten, terwijl
in het tweede semester vau 1888 door een der topografen
van het mijnwezen een aanvang werd gemaakt met de
geregelde topographische opneming van dit district.
Behalve de reeds in 't vorig verslag vermelde onderzoekingen ter Sumatra's Westkust en in de Preanger
Regentschappen vonden in 1888 geene nasporingen door
iiet mijn personeel plaats. Een der ingenieurs g i n g , krachtens
eene opdracht van de Indische Regeering en met welwillende medewerking van de Billiton-maatschappij, op Billiton
de uitkomsten na van de aldaar gevolgde werkwijze voor
de raffinage van tin.
Over de zending van een mijningenieur naar Flores
(residentie Timor) zie men lager § 4.
Diej)e groudpeilingen.
Do artesische putboringen in de
residentie B a n t a m , welke in 1888 ten gevolge van de
aldaar uitgebroken onlusten tijdelijk werden g e s t a a k t ,
konden eerst tegen het einde van Februari 1889 worden
hervat, en zulks allereerst met het doel om de in 1884
') Door den oud-hoofdingenicur van hot mijnwezen P. VAN DIJK
wordt ten behoeve; van gemeld Jaarboek een omstandig verslag bewerkt van hetgeen op de wereldtentoonstelling te Parijs op het gebied van mijnbouw en aanverwante vakken aanwezig was en voor
den dienst van het mijnwezen in Nederlandsch-Indië van belang Ie
achten is. Op voorstel van do Indische Regcering was daartoe aan
dien voormaligen chef der afdeeling „ Mjjnwezen*' eene opdracht
verstrekt.
') Over de palaeontologische onderzoekingen die thans op's lands
kosten ter Sumatra's Westkust verricht worden door een niet tot
het koi-ps mijningenieurs behooremlon deskundige zie; men Int medegedeelde op blz. 12-1 hiervóór.
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gestaakte boring- te Tjilegon, ten dienste van de militaire
bezetting aldaar, te voltooien. De vroeger in den grond
georachtc verzekiringsbuizen kondengeheel worden gelicht,
waarna Legonnen werd met de verwijiling van liet boorgat,

ten eiude tot grootere diepte te kunnen komeu. Hij het einde

In Mei 1889 weid een aan vang- gemaakt met do uitvoering van boringen ter hoof iplsatsöoerakarta. f)e boring
ten behoeve van put n°. I werd met grooten diameter
ingezet en geschiedde Stampend Op uit. Juni, toen men
lot eene diepte vau 64 M. gevorderd was, ie de stoompomp*
installatie gereed gekomeu t"t voortzetting vnn bet werk
door de spoelende methode.
In de residentie Bumatra's Ooitfcust werd, na de voltooiing der artesische watervoi rziening te Laboean Deli
(zie vorig verslag blz. 2lM), aangevangen met boringen
ter hoofdplaats Sedan De boring n'. 1 bereikte in het 4de
kwartaal 1888 eene diepte van 192 il. j het, gelukte niet
de bekleedingskolom verder te doen dalen. Bij den geringen
aanvangsdiameter der boring, welke het'gebruik van
krachtige stampend arbeidende werktuigen uitsluit, waren
de kan. en om door diepere boring goed drinkwater te verkrijgen gering, zoodat besloten werd den put n°. 1 te
\erlaten. Sedert werden de bekleedingsbuisen aan den dag
gebracht, doch wegens -ziekte vnn den boormeester en gebrek aan personeel moest van bet boren op <ene andere
plaats voorloopig worden afgezien.
In Juni 1889 was personeel en materieel naar Djambi
(Palembang) onderweg ten behoeve vaneene te dier plaatse
te ondernemen boring.
In 1888 en in de eerste helft van 1889 werd door de
Indische Regeering machtiging- verleend tot het doen uitvoeren van artesUcbe boringen ten behoeve van de militaire
etablissementen te Padang, Padang Pandjang en Fort de
Koek (Sumatra's Westkustj en Telok Betong (Lampongscha
Districten), zoomede ten I ehoeve van de tevolking ineen
gedeelte van het district ilauk (residentie Batavia).
Aai. twee particulieren werd , onder zekere voorwaarden ,
vergunning verleend tot bet doen van artesische boringen ,
en wel voor een put op het land Dramuga in de af'deeling
Buitenzorg der residentie Batavia (gouveruementsbesluit
dd. -6 April 1888 n°. 39), en voor twee putten op de
suikeronderneming Kaliwoengoe in de afdeeling Kendal der
residentie !?amarang (gouvernementsboiluit dd.22ilei 1889
ii'. 14). Over het op het stationsempb.cement te Laboean
Deli (Sumatra's Oostkust) van gouvernuneutswege aangeboorde water werd, mede onder bepaalde voorwaarden,
aan de Deli-Sj oorwegmaatschappij de beschikking verleend
voor de voeding en de reiniging iiarer locomotieven, tegen
vergoeding harerzijds aan 'slands kas van de op de boring
gevallen kosten.
Uit het vorig verslag (blz. 238) k:;n blijken dat de
Regeering de vergunningen tot het aftappen van artesisch
water uit de van bestuurswege tot stand gebrachte leidingen
aan zekere regelen wenacht te binden. Dientengevolge
zijn ingetrokken, als met de voortaan te volgen beginselen
in strijd, de beschikkingen, waarbij indertijd zoodanige
aftappingen tot wcderopzegg-eus zijn vergund ten behoeve
van twee nijverheidsinricktingen te Batavia (de ijsfabriek
te Menteng en de bierbrouwerij »de Kroon" te Kebon
Sirih). Op verzoek van den administrateur van genoemde
brouwerij werd hem echter eene nadere vergunning tot
aftapping verleend op den voet der nieuwe voorwaar en.
Over do door het personeel der grond peilingen verrichte
bormgen naar petroleum ter Oostkust van Sumatra wordt
lager in § 4 gehandeld.

van Meijl. was deze verv\ijiling tot 18 Mi diepte doorgevoerd.
WUJ bij de laatstelijk ter hoofdplaats Tagal otiderliandeii
geweest zijnde (14 ie) borium geen goed drinkwater aangetroffen , beter waren do uitkomsten van twee boringen
op de afdeeliugshoofdplaats llrebes, waar reeds vroeger
4 putten waren geboord , waarvan er één mislukt is en
Ue anderen slecbts spoelwater verscbaffen. De twee in 1888
geboorde putten leveren ecnter goed drinkwater. De artesische laag werd aangeboord op respectievelijk 52 en 48 il.
diepte. Het debiet van den eersten dezer twee puiten, dat
aanvankelijk 'JU L. per minuut op 0.70 M. 'j bedroeg,
nam langzamerhand af tot 50 L. op 0.60 M. en verminderde
ten slotte tot 24 L. toeneeue buis van 1.50 M. wusopgezet.
De audere boring <iee i een waterdebiet verkrijgen van 20 L.
per minuut op 0.70 at. In Januari 1880 werden de lieooelde
vijf putten door den diens der grondpeilingeu overgegeven
aan liet civiel beotuur.
in diezelfde maand werden ter hoofdplaats Pekalongan
artesische boringen aangevangen , die, te oordeelen naar
de reeds verkregen uilkomsten, insgelijks kans van dingen
beloven. De boring vau put n°. 1 aldaar werd voortgezet
tot 103 il. diepte en daariij werden G waterlagen aangetroffen. Drie daarvan, gelegen tusschen 78 en 70, 151
en 153 en lol en 163 i l . , gaven zeer goed drinkwater
en werden door eene stijgkolom vau 3 Engalsche duimen
aan den dag gebracht. Het debiet bedroeg op het einde
van Mei jl. 25 L. per minuut op 0.50 i l . Eene tweede
boring in de gevangenis ter plaatse vorderde tot 70 II.,
zonder dat noemenswaardige waterlagen weiden aangetroffen. Zij wordt dieper voortgezet.
De drinkwater-voorziening ter hoofdplaats Pasosroean
werd op bevredigende wijze beëindigd, Behalve de vroeger
vermelue diepe put, die door het afsluiten van de lager
gelegen zouthoudende bronnen voor grbruik geschikt werd
gemaakt en 100 a 150 L. goed drinkwater per minuut
levert, werdeu op verschillende punten der stad en in de
omliggende kampcngs nog 12 proefputten van geringe
diepte geboord, waarbij steeds op 17 a 23 M. diepte eene
waterhoudeude zand- en grindlaag werd aangetroffen.
Acht van deze proefputten leveren drinkbaar water, dat tot
eene hoeveelheid van 60 a 100 L. per minuut c-n per put
kan worden opgepompt. Zij zijn , evenals de eerstbedoeldc
diepe put, in den aanvang van 1889 aan den plaatselijken
dienst van den waterstaat overgegeven. Het materieel werd
daarop overgebracht naar bet district Djati. De eer.-te d<r
drie in de dessa Lekok geboorde proefputten werd gebracht
tot 49.5 M. diepte, waarvan de laatste 1.5 M. in merkellagen. Op 8 a 9 &1. diepte werd eene waterlaag v»n redehjk
gehalte aangetroffen , doch op grootere diepte zout water.
De boriug werd uit dien Loofde na bet doordringen in de
mergellagen gestaakt. Een twee !e put werd daarom slechts
tot 9 il. diepte geboord , waarbij uit do zandlaag , die boven
de op deze diepte voorkomende padas-laag gelegen is, bij
oppompen 65 L. goed drinkwater per minuut verkregen
werd. Bij de derde boring werd de vette kleilaag, onder
welke ter boofdplaats Pasoeroean geen drinkbaar water was
gevonden, bereikt zonder dat tot gebruik geschikte bronu en
§ 2. Tm.
werden aangetroffen. Daarna werd eene boring beproefd in
Banka.
de dessa Djati, maar dewijl tot p. m. 51 il. diepte slechts
brak water was aangeboord , en de kans om op grootere
Het ontwerp van eene definitieve regeling der tinwinning
diepte beter te slagen uiterst gering was , werd deze boring op Banka bleef in behandeling, en gedurende het jongste
opgegeven en eene vijfde beproefd in de nabij gelegen werkjaar (1888/89) werden de leiding van en het beheerder
dessa Wedidowo. Op 'SI il. diepte staakte men echter het mijnzaken aldaar op den bestaanden voet gehandhaafd.
werk , omdat Lij oppomping wel eenig water doch niet van
in de districten Pangkalpfa ang, Koba en Toboali nam
drinkbaren aard werd verkregen.
de arbeid voor gemeld werkjaar reeds in de tweede helft
Ter hoofdplaats Djokjokarta werd em der putten inde van Februari 1888 een aanvang, doch in de overige zes
vesting, die wegens verzanding geen water neer gaf, districten begonnen de nieuwe werkzaamheden eerst ommet goei gevolg gereinigd en de pomp wederom ingebouwd streeks half April, ten gevolge van de groote droogte in
op eene wijze, die in 't vervolg het reinigen of herstellen het begin van 1888, welke aldaar de tijdige afsmelting van
gemakkelijker zal maken De put geeft voldoende debiet, den ertsvoorraad uit het werkjaar 1887/88 belette, en van
terwijl de pomp 96 pet. van het theoretisch rendement eenige vertraging in de afrekeningen bc treffende dat werkjaar. De weersgesteldheid was ge-iurende 1888/89 voor de
bereikt.
tinontginning bijna zonder uitzondering ongunstig. Kon
') Waar dit niet ar.ders is aangegeven , zjjn de atijg- en de aftap- j aanvankelijk de watervoorraad nog voldoende worden
[ genoemd, reeds in Mei en in nog sterkere mate in
hoogte der putten gerekend boven den beganen grond.
Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1889-1890.
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Juiii trad , vooral ii de i.oiir lelijke districten. droogte ra'orium voor pathologische anatomie en bacteriologie te
in , zoo lat liet lp «Ion van den grond slee iti in zeer Weltevreden (sie llz. 137 biervóór), die < en aantal mijnen
beperkte mate kon
on plaats bobben. In Juli ontetond bezocht. De licht aangetasten tocli bleven veelal doorwerinde, meeste districten selfs gebrek aan water voor de ken, en n>eldden licfa eerst ziek wanneer verdort arbeid
bemaling, zoodat bet graafwerk moeet worden gestaakt \o,r ben onmogelijk werd. Dit is toe te schrijven aan den
en een aanzienlijk aantal dagloonera tijdelijk mneat worden waan der aróeiders dat doorwerken het hevig uitbreken
afgedankt. Zooveel mogelijk werd eubter van da gedwon- van de ziekte belet, zi omede aan hun tegenzin om de
gen staking van het graafwerk gebruik gemaakt on bij- niijnen te verlaten of van hunne medearbeiders te worden
werk te verrichten, als: bet vers erken en bersteilen van afgezonderd. Vele dezer in licbteren graal aangetasten
dammen, bet bersteilen en schoonmaken van waterlei.lin- herstelden , zonder eenige verplegingen zonder aan wending
gen, afvoerkanalen, woningen, ens. De droogte bield van geneesmiddelen. De verspreiding der ziekte was zeer
buitengewoon lang aan. Terwijl in de districten Djeboes, onregelmatig. In liet geheel overleden daaraan '^02 werkBlinjoe, Koba en Toboali de regens eerst in November lieden der giuverneinentsmijnen of ongeveer 3 pet. van
invielen en in December de t Betand In die districten de totale sterkte.
gunstig kon worden genoemd, konden de overige diatrioten
Ibt behoeft geen betoog dat de aangeduide omstandigeerst in Januari 1889 over voldoend werkwater beschikken. heden (ziekte on ter de mijnwerkers, belemmering vanden
De sluiting van bet werkjaar bad over bet gebeele ge- mijiiiirbeiJ door droogte en oaardoor korte duur van het
west op 31 Januari 1889 plaats, met dien verstande oat werkjaar in het nuerendeel der districten) van nadeeiigen
het tot dien datum verkregen erts, na verwassching en invloed waren op de productie, zoodat dan ook de levering
smelting, nog tot bet begin van Mei SOU kunn-n worden over 1888/89 (65 9ü4 pikols) niet alleen ongunstig afstak
ingeleverd. In zes van de negen districten, en wel in de bij bet zeer voor.ieelige exploitatiejnar 1887/88 (toen 84 397
meest produceerende. duurden derhalve de graafwerk/aam» pikols ingeleverd werden) maar ook hij de meeste vorige
beden voor de productie van 1888/89 feitelijk slechts 9'/| jaren.
maand, doch iu verbnnd met den arbeid, na uit. Januari
Het aantal gouvernements- (onder controle werkende)
nog gevorderd voor het verwaeeehen en smelten van bet mijnen bleef 97 bedragen, doch het aantal zoogenaamde
gewonnen erts, kan de duur van bet exploitatiejaar veilig particuliere mijnen ging van 22"< tot 195 t e u g , doordien
op 11 maan ten wor len gestald.
verschillende kleinere mijnen onder eenzelfde nummer wei>
De gezondheidstoestand on.Ier de mijnwerkers was on- den gebracht en andere, die door enkele lieden slechts
gunstig, vooral in de maanden Ju'i t/m 8epteml>er 1888, /.eer onregelmatig werden bewerkt, onder de voor «naletoen vele gevallen van berriberri on Ier hen voorkwamen. zing" bestemde mijnen warden opgenomen. BijdegouverBedodde ziekte, die m 't laatst van 1888 als geweken kon nementsmynen waren gemiddeld 6595, bij de particuliere
worden beschouwd, was bel meest verspreid in de districten ontginningen 1744 werklieden aanwezig (tegen 5777 en
Boengeislan, Blinjoe, Toboali en Pangkalpinang, waar ge- 1818 werklieden in 1887/88), die respectievelijk 69,01 en
durende genoom ie drie maanden, alleen van bet personeel 22.38 pot. van de totale hoeveelheid tin iulevetden, terwijl
der guuvarnementsmijnen, soms lot 23, 13, 9 en 8 pet. de overige 8,61 pet. geleverd werd door de zoogenaamde
van de sterkte in verpleging waren (verg. ook blz. 136 tra-smelters, nalezers, enz.
hiervóór). Het aantal aangetasten was echter aanzienlijk
Dit bet volgend overzicht kan blijken boe deze verhougroo'er, sooals < oU geconstateerd weid dooi den van re dingen zich voordoen , vergeleken met de uitkomsten van
geeriiig-\vey:e naar Ban ka irez tven directeur van het labo- de vier voorafgegane werkjaren.
Ingeleverde hoeveelheid tin (in pikols)

Werkjaar.

1884/85
1885/80
1886/87
1887/88
1888/89

.
.
.
.
.

door de
gouiemeuients(ondercontrole
werkende)
mijne».

Duur van het werkjaar.

Totaal
d.r
door tra-smelters
levering
door particuliere (zij die den afval
van gouverne- l
(in
mentsnujnen ver- ' pikols).
ontginningen,
werken! m nalezers.

. M e l i o Febr. 1884-ult K.br. 1M8:•:•)'> 201=75.51 pet. 13 414=18.01 pet. 4802=6.15 pet.
. 1 Ma:irt 1885 - 31 Maart ISM |»7 071 = 74.55 ,. 13:124 = 17.11 „ Gi:>7=8.04 „
.
1 April 1880 - uit. Fehr. 1887 :>4 :i9.>=70..->6 .. 1 6 9 * 0 = 9 1 0 4 .. 6175=8.40 „
.
1 Staart 1 8 8 7 - 3 1 .Mei 1888 57 0 : 5 = 0 8 . 3 1 .. 18:159=2075 .. 83'-:t=10.9t „
. Medio Apr. 1888- medio Mrt. 1889|45 521=09.01 , . 1 4 701=22.38 ,. 5082=8.01 „

In verhouding tot het getal
arbeiders a) werd het navolgend
aantal pikols gemiddeld per hoofd
ingeleverd:
door de
gouvernementsmijnen.

74510
70 552
77 090
84 397
05 964

door
I .
rarticu
liereont- W l t e r s en
nalezers.
ginners.

9.82
10 38
10.03
9.98
6.!'0

a) W a t de tra-smelters en nalezers betreft, is de gemiddelde hoeveelheid niet per arbeider, maar per inlereraar
volgenden staat).

10.03
9.935
10.77
10.09
8.46

2401
1442
40.47
47.79
39.45

berekend (zie noot a van den

Districtsgewijze opgaven betreffende de levering gedurende het jongste werkjaar volgen hieronder.
Gouverneinentsniijiien.

Particuliere ontginningen.

i Tra-smelters en nalezers.
Totale

DISTRICTEN.

Aantal
mij
nen.

Muntok . . .
Djeboes . . .
Blinjoe . . .
Socngeiliat . .
Memwang . .
Pangkalpinang.
Soengcislan. .
Koba . . . .
Toboaü . . .

*

lö
11
M
12
14
8

Gemiddeld aantal werk
lieden.
Deel
heb
bers.

Jaarlooncrs.

m

To
taal.

»

Totaal.

Ge
Aantal
mid
ontdeld
ginaantal
Gemid
nindeld per gen. werk
lieden
hoofd.

72
213

58
86
175
101
149
45
5
26

701
1 003
1 758
960
1 047
717
79
330

1 133.23
7 188.96
10 517.04
8 606.76
8 598.86
4 668.00
."96.59
3 472 99

5.90
7.21
6.99
6.88
8.21
6.36
5.02
10.52

16
22
38
38
14
15
18
17
17

SJ

05
i:!8

Kolen
bran
ders.

Geleverd tin
(in pikols).

ft

548
779
1 SM
777
C82

Geleverd tin
(in pikols).

Totaal.

265
158
399
181
119
147
185

Ge
mid
deld
Gemid aantal
deld per illlffrhoold. raurs.

Geleverd tin
(in pikols).

Totaal.

levering

(in
Gemid
deld per pikols).
hoofd.

«)

5.67
7.47
11.12
6.88
9.09
8.48
9.67
8.08
7.19

4
15
33
34
12
10
12
2
22

189.02
378.63
878.38
2 236.79
729.71
570.54
330.02
33.97
334.40

47.25
25.22
26.62
65.79
60.81
57.05
27.50
16.98
15.20

13
8
10
6
2
4

65 961.25

1 690.51
5 692.44
12 560.24
998.41
417.31
416 07
682.86
087.49
418.92

8

82
210
36
■
91

Totalen ovei
1888 18*9 .

!>7

887

6 063

645

6 595

■15 521,12

6.90

195

1 744

14 761.31

8.46

144

5 681.52

39.15

Over 1887'18-8
w a r e n d e totalen

97

981

4 200

500

5 777

57 674.65

9.98

227

1818

18 359.13

10.0.1

175

8 363.25

47.79 84 397.03

.>

SM

'_»i>5

85

o) D e z e berekening heelt slechts eene betrekkelijke w a a r d e , daar men w e l het aantal inlevrraars k e u t ,
ders , die tot het verkrijgen van de ingeleverde hoeveelheden hebben m e d e g e w e r k t .

doch niet het aantal arbei

|.V
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Nu de in 't vorig verslag (bit. 239) vernielde aan hrergtt
van ïü'.l'.i C:inee>che nieuwelingen ( 1: den verderen 1 op
van lNr<8 nog met 6 vermeerderd, d i e , ïianr Int schijnt,
eigerer beweging uit China MM Iiaiika waren gekomen),
werden in het begin van 18fS!) 1021 nieuwelingen aanga*
b r a c h t , die allen op rekening v-.n l.et werkjaar 18h9i'90
zijn ingeschreven. Ten einde het aantal werklieden van
denzelf len stam niet te zeer te doen toenemen , en dinrentegen dat der meer gewilde Hnkka-t'hineezen te vermeenleren , verleende de Indische Kegeering maebtigii g
om tot 1 Mei 18'JO, behalve 500 H e r n a m - of andere
Chineezen tegeu de gebruikelijke premie v an 90 Mcxi-

caansehe dollars, ook 250 Belcka-Cbineezen tegen eene
premie vnn 40 dollars voor den mijnar eid ui.\. U' nemen.
De Loetjioe-Chineezen en hunne stamverw.viten , ' i e in
de laatste jaren de meerderheid der nieuwelingen uit mank
ten , zullen voorloopig slechts hij gebrek aan andere Chi
neezen worden aangenomen.
Gedurende het afgeloopen werkjaar werd een totaal hedrng van f 138 500 toegestaan om daaruit aan de gou ven: <■mentsmijnen voorschotten te verkenen tot het inkoopen
van benoodigdheden , tot liet betalen van werk dat boven
de verplichte taken of door niet tot de kongsi's bel'oorende
lieden verricht werd, en tot het verleenen vim hand- of
reêngagenientsgelden aan nieuwe of weder ingeschreven
koelies. De kongsi's maakten van die som slechts gebruik
voor een b e i r a g v a n f 8 1 4 0 1 , 5 5 , hetwelk bij de afrekening
ten volle in geld werd teruggestort.
Bij de sluiting van het werkjaar wi rden aan de mr'nen
vooruitbetalingen verleend i-p het voorhanden , niiinr nog
niet ingeleverd product, liet zij als erts aanwezig, hetzij
reeds tot tin veismolten. Hierdoor werden de kongsi's in
staat gesteld hunne jaarlooners volledig af te 1 etalen ,
terwijl de in vorige jaren gebruikelijke voorschotten lot
viering van het Chineesehe nieuwjaar a c terwege konden
blijven. De volledige afbetaling droeg veel bij tot de spoe
dige hervatting van den niijnarbeid voor 18K9/Ï)0, waar
mede allerwegen omstreeks half Februari 1889 I egoi nen
w e r d , en bracht het werkverzuim bij de wisseling der
jaarontginning tot enkele dagen terug. Voor het beatrijden
van de bedoelde vooruitbetalingen werd een krediet ver
leend van f 300 000, doch daarvan werd slechts voor een
bedrag van f 20ó 572,03 gebruik g e m a a k t . te weten :
door de gouvernementsmiiuen voor f 182 455, ( 'ö en door
de particuliere ontginnen voor f 23 117. Deze «ommen
werden bij de afrekening eveneens in geld terugpesteri.
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Ten slotte wer en aan de gou vernemen tvmijnen, ter ver
rekening met t i n , oog' Koogenaaiiide afrekening*- of suppl tie-v■ iii-neh uttin verleend, ten einde dekongai'ainataat
te stellen a»n bare gel lelijke verplichtingen op genoegzame
wijze ie voldoen, waar da re leinentaire betaling van het
iugelecer Ie product daart e onvi 1 o n e bleek , hetzij wegens
milderen tmrijkdom van het bewerkte ont|~inniiigaveld,
hetzij wegens andere redenen. Ter vaststelling van hel
bedrag van dit suppletie-voorschot voor enkele mijnen
weiden de aangegane geldelijke verplichtingen getoetst
niui een l.italmitsxchema, waarvan de werkelijk gepraesteerde arbeid den grondalag uitmaakt, In de meeste gevallen
bleef het benondigde binnen de grenzen van het schema.

Van bei voor Kupplette-voorachotten verleende krediet van
f 135000 werd uitbetaald f 111373,55*. Overigens waren
de uitgaven voor dit doel in het afgeloopen werkjaar bij
zonder hoog, ten gevolge van de geringe hoofdelijke pro
ductie. Zelfs in bet zoo gunstige productiejiiar 1887/88

was voor dergelijke voorschotten , tot bestrijding van de
noodzakelijke uitgaven der ontginners welke niet door de
reglementaire betalingen konden worden gedekt, een bedrag

van f80 359,36 ooodlg geweest.
Het voor memorie voeren van oude schuld ken worden
toegepast op één mijn in Djeboes en <p drie mijnen in
Tobiali, welke daar'Oor te zainen tot eene hoogere uit
keering van f 3643,05 geraakten. Bovendien kwam deze
regeling ten goede nan de onder bijzondere voorwnarden
werkende mijn n°. 1(5 in Blinjoe, welke hierdoor f 5305,05'
boven het verplichte minimum ontving. Het bedrng der
voor memorie gevoerde schulden dezer mijnen bedroeg
f 8 3 447,47'. ') '
De premie voor minder genotene rijst dan de hoeveelheid
waarop de gouvernementsm^nen aanspraak konden maken,
bleef op f 0,75 per p k ' 1 gesteld. De hooge marktprijzen
van dit voedingsmiddel waren oorzaak dat de kongsi's
sedert de tweede helft van liet jaar de hun toekomende
hoeveelheid rijst in natura wenschten te ontvangen. De
afrekening mei' de particuliere mijnen ter zake van de
rijstverstrékkiig bad <p dezelfie wijze plaats als in vorige
j a r e n , zocdat voor d e , naar reden van één pikol rijst per
pikol tin , minder of niet genomen rijst eene premie van
f 2.60 per pikol werd betaald.
De volgende sin;.! geeft een overzicht van de kosten,
welke op bet Banka-tin in de twee laatst verloopen werk
jaren zijn gevallen.

Eigenlijke productiekosten (voor zooeeet belieft het fnetHM door ét mijnwerkers):
waarde van de op crcdiet verstrekte rijst, olie, zout en materialen; bedrag
der uitbetaalde voorschotten, l>) behalve die bji de afrekening verleend
(afzonderlijk uitgetrokken), en kosten der wesflag van aieaweUngcn, .

18*7/88.

1888/89. ■)

f

788911

buitengewone voorschotten bij de afrekening verleend, in liet belang van
de aanzuivering van achterstallige koelieloonen, enz

80 35»

uitkeeringen in geld

111374

101 8411

bijpassing (ten einde de ongunstigst werkende mijnen eene niiniiuum-iiitkccring
van f 5 per pikol tin te doen ontvangen)

608 694

69 511
021 120

f 779 579

206 952

179 049

preiniën voor ijverige arbeiders

41 342

41 240

premiën voor niet-ontvangen rijst

12 595

5 013

376 466

286 967

50 581

40 734

inkoopsprijs É f 13,50 (in Muntok a f 20) e) per pikol van hit door de particuliere
mijnen, tra-smelters en nalezers geleverde tin
premiën voor niet-ontvangen rijst aan particuliere ontginners
Oeerige kosten in Intlie, met inbegrip ra» het rerrntr Int iu ,/,• p<il;hui:en op Jara:
verlies op de rystverstrekkingen d)
Transporteercn

f

71 241

f

71241

60 567
f 1 C09 056

60 567

1' 1332 582

a) De verstrekkingen of daarvoor in de plaats tredende voorschotten en de premiën, benevens de met een * gemerkte posten zjjn
voor 1887/88 berekend over 12 maanden, voor 18SS/89 over 11 maanden.
b) De buitengewone voorschotten, die in gereed geld ino sten v.ord<n taiBHSSStuit, z;jn in da opgaven over 1887(88 medegerekend
en als . ontrapost gekaakt. Een ea ander is voor 1888'89 net geschied, il ar ihv.e vooraekotten BS n invloed uitoefenen op den productieprMs.
r) De paniciilii re mijnwerkers in art dis riei Haatok kregen let do.ir lun lagrievrrde lia u.t i J0 per pkol betaald, omdat zij de
voerde len missen die de | artieuliirc ontg i ner> in de overign di-tri ■ e i genie.en, liane lijk vuOMekettn BB verstrekking van rjjst tegen
tariefspijjs.
d) Ue rjjst kan gerekend worden op Banka aan het Gouvernement te hebben gekost: in 1887/88 f 6,00 en in 1888/89 f 5,75 per
') Bg den aanvang van het werkjaar 18*9,00 bedroeg het totaal
der mijnschulden op Kanka f 1 210 644*88*. Mal to nawiBg van de
algcmeene bepalingen omtrent het afschrij\en van den lande aan
komende vorderingen (Indisch Staatsblad 1876 n°. 169) werd bjj gouver-

ii> me tsbesluit dd. 2> Juni :888 n° 6 machtiging verleend tot
ais lir[}v>ng van < en bedrag van 1 45 368,27, wegens de onanngezuiverd gebleven gedeaitBfl der schulden van vijf in de laatste jaren
iDgetrokken mijnen.

i*
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- ma«i 11

Por transport | f

f 1 609 060 ! f

71 M l

5f> 958

rervoer rnn het tin van Baak* naar .Java n
admtnlatratiekeataa, waarouili r ook pikalffeMravaa flft■dailnlftratmiri, daggelden
raa de waarnemende. ad»latarrateara oa da Mévf* bj Ie timn'.nin, henevena

69 776

0 * 78 013

ïvisl;Mst! ji

:

onderhoud der gebeawea en B&ehr|)vtag wegen* iraeraeveniiBderiag . . . .
ïnjjuijoiiwkiindig onderzoek
proefbntglnalag met stooinvcrmogen

/) * 72 356

H 160

*8 509

■ 118 984

* 116 868

*l8o:i

♦20 800

bclooningen a:in ïnandoors en werkhoofden

n

kost.-n va i leiagraar (tot Slagaaoraj van ont.-iagen ■lawetfcen

120

oaaentaad in runt aan oude <'n gebrekkige nilnwerkert, voor de oagegerea
wciki vil berekead achtereenvolgens te;;en f 0,00 sa i .r>,7ö per pikol. . .
tranau irtkottna op lianka door het Gouvernement betaald

60 567 f 1332.182

254
1»

7 501

10 019

609

647

kosten van aanvoer van Chinecsclie nieuwelingen, voor zoover niet op rekening
der nijjnen getMtkt

47 691

12 128

onvoorziene uitgaven (ad 1' 0,1-' per pikol) wegens verlies op zout, olie en
materialen, kosten van opschuring in da pakhuizen op lianku, enz

10 560

8 246
416 738

Af: Terugbetaling in contanten van diverse buitengewone voorschotten, en op
brengst van ten bate van den lariJe verkochte injiigoederen, enz

f

f

terugbetaling loof de particuliere m[jncn (a f 4 per pikol) voor li.-tgeen de rijstverstrekking meer heelt bediagea dan 2 pikols \ oor eiken inyi leverden pikol tin.

369 170

2 025 794

127 456

f

9)
f

188

83

83

127 644
f

Totaal der kosten in lndie.

1 898 150

1 701 752

f

1 701 669

Kosten op den verkoop hier Ie lande (daaronder ook die van afscheep
op Java en ran rereoer her nam Is) :
Als maatstaf aannemende hetgeen voor deze kosten is verantwoord in de verkooprukeaiagea betreffende de i:i 1887 en 1888 hier te lande geveilde hoeveel
heden (Terg bijlage OO van3 het rorig 2Sverslag en bijlage Ou hierachter;,
zynde respectievelijk f 3.05 » en t' 3,(J2 per pikol, is te dezer zake voor
de tinlevering van 1887/88 en 1888/89 uit te trekken
Gezamenlijke kosten van hel tin

f 2 206 528
f

Zijnde per pikol . . . .
De opbrengst per pikol van de in 1887 en 1888 geveilde hoeveelheden (zie de
aangehaalde bijlagen) beliep
Zoodat de ninst per pikol was te stellen op . . .

239 241

308 378

.

f

f

1 940 910

26,14^

29,42"

83,829!

84,63»

57,68«

55,21"

pikol, terwijl aan de, mijnen slechts f 5 wordt in rekening gebracht. Het geleden verlies op de rijstverstrekking is daarom voor de
behandelde jaren berekend tegen respectievelijk I' 1 en f 0,75 per pikol. (De levering te Batavia van de voor li.inka benoodigde rijst
voor de behoefte van 1889/90, geraamd op 1 OU ooo pikols, is aangenomen tegen t" 4,38 per pikol. Over de contractsjaren 1887/88 en
1888,89 is de aanneiiiin^spijjs geweest f 4,18 en i' 4,U per pikol.)
e) Over het driejarig tijdvak 1886 t/in 1888 is dit vervoer aangenomen geweest voor t 20 per kojang (van p.m. 30 pikols), doch
Ingevolge de nieuwe aanbesieciing ivoor ls8;l t m lh'.tli n.oet betaald worden t' 27,25. De aanneming omvat niet het tin dat van Muutok
wordt afgescheept. Voor het ai halen van daar wordt aan de Nederlandsch-lndische Stoomvaartniaatschappu tegoedgedaan f 16,20 per
kojang (het laden ter reede en de overbrenging uit de pakhuizen daaronder niet begrepen).
/') Zie noot a.
g) Zie noot b.
In het be'ung vnn de Zuiverheid" van het in te leveren
product wordt nog steeds omgezien naar verbeteringen in
de itneltmelhode. De in do beide vorige verstegen besproken
gewijzigde smeltoven (met twee gietkotnmeii), waardoor
men reeds Lij het uitgieten bet min zuivere tin zoo kunnen
afgezonderd houdeu, leverde in de prak:ijk bezwaren o[i,
zoodat ook iii het afgelu>pen werkjaar uie gietwijze nog
iii.-t bij «Ie algeineene smelt ing werd toegej'ttst. De kans
blijft echter i pen dat de ondervonden bezwaren n r g worden
uit den weg geruimd. Intuaacben i a , aanvankelijk met vrij
üevredigenden uitslag, getracht, uoor bet geven r a n doel
matige voorschriften omtrent bet uitgieten bij bel smelten
met één kom , de beoogde scheiding van product van vol
doende en van mindere zuiverheid te verkrijgen ook bij
gel ruik van den ongewjjzigden oveu , wet andere woorden,
de bij bet ameltingjprocea in liet tiu overgaande vreemde
beatauddeelen, voorn nnehjk ijzer, in een klein aantal
blokken ie coiiceotreeren. Deze blokken en bet verder,
ala van onzuiverheid verdacht, uitg se u.ten tin worden

niet in den handel gebracht tonder voorafgaanderaffinage.
ZoolaiiigH oiiisuiidti'ig heeft voor de cer.-te maal bier te
lande pl-iats gei;nd met de in 't vorig ver-lag (blz. 241)

be lo u lde bezending van 19 584 blokken (wegende 10 038.62
pikol*), behooren ie tot de levering van 1*86/87, terwijl voor
hetzelfde doel eenige partijen van te zamen 2619 blokken zijn
nagezonden. Sedert is nog besloten (gouvernementsbesluit dd.
22 Augustus 1889 n \ 2) orn de verdere toezending van onzui
ver of als zoodanig verdacht tin te staken en op Banka zelf
eene mfiinage te beproeven, vnorloopig evenwel, ter ver
krijging vnn gegevens nopens de voordeeligste wijze van
bundelen, alleen ten opzichte van het op de districtsboofdplaata lilinjoe voorbanden onzuiver product. Daarbij zal
ook worden te rade gegaan met de op Billiton gevolgde
wijze van raffinage.
De bev uste 19 584 blokken hebben bij omsmelting uit
geleverd 19 447 blekken ( = 602 C08 K.G.) geraffineerd t i n ,
lieneveos 10 548* K.G. residu, terwijl de op de omsmelting
gevallen onkosten lubben I edrageti f 77o9,0(>5. Het verlies
van ti:i bij de ouismeltiüg en h e t , tegen verwachting,
voor sommige der gereilde partijen verkregen nadeelig
verechfl iu prijs vergeleken met •■•e opbrengst van gewoon
UankH-tin (zie l a g e n , worden berekend opeen bedrag van
f 15 812,39, te zamen dus f 23 551,45', doch deze s i m is
terug te brengen tot f 17 217,64 B , omdat in mindering
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komt een bedrag van f G333.81 , namelijk f 5689,27 wageni
de opbfenglt van 10 5485 K . Q . , die als residu van de
omtmeltiog zijn overgebleven, on f 1144,54 wegens het in
twee veilingen verkregen vooiMeelig verschil in prijs van
het geraffineerde boven het gewone tin.
Uit het volgende overzicht betredende de opbrengst van

ln-i in 1888 en gedurende du eerste negen maanden TBU
1880 hier t ; lande ter markt gebrachte Bnnka-tin kan
blijken dal het geraffineerde tin niet in die mate de aan
dacht T»n den handel h eft getrokken als de zuiverheid
van het product sclieen te verdienen.
Aan do
ücmiddeldc op
Verkochte
koopers in brengst per 50 K.G.
rekening ge
hoeveelheid brachte netto
hoeveelheid
(in pikols).
Bruto. /<) Netto. 0
(in K.Ü.).

Dagteekening
der veiling.

1888.
26 Januari . .
21 Maart. . .
31 Juli
. .
26 September
29 November
Totalen

.
.

.
.
.

. .
.
.
.

.
.

.
.

.
.

. .
.
.

10886.25
667 482
12 561.24
769 622
789 816
12 876.95
11 325.08
694 931
11301.07
695 458
11 234.27 -0 689 431
70 185.46
4 MM 710

f 91,72
93,85
50,29
55,69
62,65
60,29
f 68,95

f 88,15
90,16
47,89
53,08
59,91
57,63
f 66,00

12011.19
( 739 637
12 378.45 e) 761 554
12 458.98
( 762 976
12 582.71
771 951
4 979.83 f) 292 231
10 317.13
632 371

f 58,13
56,56
55,00
53,35
54,13
55,04

f 55,39
53,75
52,27
50,87
51,14
52,34

1889.
31
28
28
31
15
25

Januari .
Maart. .
Mei
Juli
. .
Augustus.
September

a) De hier te lande ter omsmelting ontvangen 10 038.62 pikols tin
uit het leveringsjaar 1886 87 zijn onder de in November 1888 en in
de eerste drie veilingen van 1889 verkochte hoeveelheden verant
woord voor respectievelijk 500, 1500, 1500 en 1558.79 pikols, ter
wijl de overige 4979.83 pikols zijn verantwoord in de opgaaf betref
fende de Augustus-veiling.
6) Veilingsprjjs, verhoogd met de aan de koopers in rekening
gebrachte 1 pet. veilingskosten, en verminderd met l1/-pet. korting
voor contante betaling.
c) De hier in mindering gebrachte onkosten zijn alleen die we
gens aflading op Java, vervoer herwaarts en verkoop hier te lande,
zoomede die wegens raffinage (zie hooger).
</) Hieronder 30 875 K.G. geraffineerd tin, waarvoor verkregen
werd f 61,21 per 50 K.G., tegen f 60,56 voor het overig (ongeraf
fineerd) product.
e) In de eerste drie veilingen van 1889 waren opgenomen achtereen
volgens 92 170, 93 528 en 93 804 K.G. geraffineerd tin. Terwijl voor
het ongeraffineerd tin in die veilingen per 50 K.G. gemiddeld be
dongen werd respectievelijk f 58,43, f 56,83 en f 55,40, werd voor
het geraffineerde tin slechts verkregen f 58,22, f 56,96 en f 54,61.
/■) uitsluitend geraffineerd tin. liet van de omsmelting der 19 584
blokken overgehouden residu woog 10 5485 K.G. Hiervan werd eene
hoeveelheid van 184* K.G. als monsters verstrekt I f 0,50 per K.G.,
terwijl de overige hoeveelheid van 10 364 K G., bij onderhandsehe
inschrijving verkocht tegen t 54,55 per 100 K.G., opbracht, na af
trekking van 1 pet. voor contante betaling, t 5597,02.
Bi H i t on.
Niettegenstaande het gemiddeld aantal werklieden in de
laatste twee boekjaren nagenoeg even groot was — in
18S7/88 7243 en in 1888/89 7237 — werd toch in laatstgemeld boekjaar, geëindigd op 30 April 1889 , mindererta
uitgegraven dan in het voorafgegane , hetgeen de Billitoumaatschappij toeschrijft zoowel aan de voor de ontginning
ongunstige weersgesteldheid als aan vermindering der ertsrijkheid. Leverde het in 1887/88 uitgegraven erts 88 102
pikols tin uit (3(38 pikols minder dan uit de ertsproductie
van 1880/87 verkregen was), de in 1888/89 gewonnen ertshoeveelheid vertegenwoordigde slechts 80 798 pikols tin. De
cijfers verschillen echter met de tut elk boekjaar behoorende
tinkveriut/ (in gemelde drie boekjaren toch kwamen in de
pakhuizen der Maatschappij achtereenvolgens 8 9 1 9 3 ,
77 840 eu 79 194 pikols), omdat niet al het uitgegraven
erts in hetzelfde boekjaar versmolten wordt ').
Hoeveel elk der vijl' mijndistricten in het jongst vcri) De nasmellinceii (die aan de tinlevering van een volgend
boekjaar ten goede komen) bedroegen (volgens de thans verkre
gen nauwkeuriger opgaven) uit du ertsproductie van 1885/86
8721 pikols, uit die van 1886/87 7998, uit die van 1887/88
18260 en uit die van 1888/89 19864 pikols.
ijjuiuwbii;,*.: de
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loopen boekjaar aan ertsproductio en tinlevering bijdroeg»
kan idijken uit het volgende overzicht.
Aantal
m(jnen
in
bewer
king
geweest.

Namen
der
mijndistricten.

Tandjong Pandan .

Totalen over
„
B
„
„
„
„
„
„

Ge
middeld
aantal
mijn
werkers.

.

18
22
18
23
16

836
2 560
2 048
1361
442

1888/89.
1887/88.
1886/87.
1885/86.
1884/85.

97
94
92
89
85

7
7
6
5
5

237
245
591
620
296

Verkregen hoeveelheden (in pikols):
Tin (voor
Erts
zooveel bU
gereed het einde van
voor de het boekjaar
smelting.
reeds
ingeleverd).
7 800
47 800
34 900
21 100
7 100

6 202,91
31 891,17
23 287,25
14 091,63
4 721,12

118 700
121800
130 800
119100
91000

79 193,98
77 840,48
89193,09
61 062,90
61 357,07

Ten einde minder ertsrijke terreinen in ontginning te
doen blijven, meest meer en meer het zoogenaamde q u a n 
tum-stelsel worden toegepast; het voldeed naar wensch.
Ten dienste der ontginning van diepe kollongs werd op
ruimere schaal gebruik gemaakt van pulsometers, tonmolens en andere bemalingswerktuigen. De in 't vorig
verslag bedoelde windmotor beantwoordde nog niet aan de
verwachting. Met de uitbreiding van krui-sporen en licht
trammaterieel werd door de Maatschappij voortgegaan. De
herstelling der wegen werd nagenoeg beëindigd; doch de
toestand der bruggen liet hier en daar veel te wenschen
over. Voor den bruggenbouw werd de bevolking met
ijzerwerk, gereedschap en werklieden door de Maatschappij
bijgestaan. De door haar onderhouden stoomgemeenschap
tussclien de gewestelijke hoofdplaats Tandjong Pandan en
de districtshocfdplaatsen bleef van zeer veel nut.
De gezondheidstoestand onder de mijnwerkers was minder
g u n s t i g dan in het voorafgegane boekjaar. Van 1 Mei
1838 — 30 April 1889 stierven in de mijnen 75 mijnwerkers,
en in de hospitalen der Maatschappij op Billiton en te
Buitenzcrg (welk laatste iu Mei 1689 opgeheven is) 7 8 ,
tegen respectievelijk 55 en 52 iu 1887/88. Onder de laatst
bedoelde 107 overledenen waren 45 berriberri-lijders, onder
de 153 overledenen in 1888/89 56. Het getal in 1888/89
behandelde hospitaalzieken bedroeg 8 6 7 , waaronder 550
berriberri-lijders, tegen G67 hospitaalzieken, waaronder
291 beniberri lijders in 1887/88. De berriberri-lijders, wier
volkomen genezing twijfelachtig w a s , werden tijdig naar
China teruggezonden. Dit was o a. het geval met 53 van
hen die te Buitenzorg verpleegd waren geweest. De nu
en dan omtrent het herstel dezer lieden ontvangen be
richten waren gunstig. De in vorige verslagen vermelde
maatregelen tot bestrijding van de berriberri en tot be
vordering van den gezondheidstoestand in 't algemeen wer
den met de meeste zerg toegepast; vooral de voeding werd
belangrijk verbeterd door verstrekking van gezouten eieren
en uitbreiding der visscherijen. De meest gebruikelijke
geneesmiddelen , vooral chinine , waren steeds in de mijnen
voorhanden.
De mutatiën ouder het mijnpersoneel waren weder vrij
talrijk. Terwijl bij het begin van het boekjaar (1 Mei 1888)
waren ingeschreven 7404 mijnwerkers (waaronder 177 verlofgangers), was het aantal op 30 April 1889 geklommen
tot 7489 (waaronder 488 verlofgangers). Gedurende het
boekjaar werden wegens overlijden, ontslag of desertie
afgeschreven 1163 mijnwerkers. Daarentegen werden er
1253 in de sterkte opgenomen, namelijk 476 die zich vrij
willig aanmeldden , eu 777 die in China voor den mijnarbeid waren aangeworven. Het aantal vrouwen en kin
deren vermeerderde gedurende het kalenderjaar 1888 van
1070 tot 1120. De vrouwen zijn meestal mede van Chiueeschen landaard, ü p 30 April 1889 beliep het aantal der
Chineesche vrouwen 315.
De tot het afgeloopen boekjaar behoorende zes tinvei
lingen der Maatschappij, die om de twee maanden te
Batavia werden gehouden, bestonden gezamenlijk uit
84 182,v'4 pikols, en brachten guniddeld per pikol achter
eenvolgens op : f 4 8 , 8 i , f 67,37t>, f 70,64, f C5,84, f 65,80
en f 63,44.
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Als cijns aan den lande (3 pet. van du verkregen boe
veelheid tin) was de Maatschappij over het boekjaar 1888/89
verschuldigd 2 375,82 pikols, welke hoeveelheid in Juni
1889 in 'slands pakhuizen te Batavia werd afgeleverd.
In navolging van vorige verslagen wordt hier nog naugeteekend dat ter zake van liet in 188i4 te Batavia g e veilde en uit Nederlandsch-Inuië uitgevoerde Billiton-tiu in
' s l a n d s kas vloeide aan vendusalaris p. in. i 7 5 7 0 0 e o u m
uitvoerrecht f 174 648. De voor gouvcrncineutsrekeuiiig in
1888 hier te lande te gelde gemaakte 2075,78 pikols Udlitontiu (zijnde do door de Maatschappij opgebrachte cijns over
1880787) bracht bruto f 303 490 en netto f 291 0^8 op.
Sumatra.
De in 't vorig verslag bedoelde » Siak- T i n - en landbouwma-itschappij", die eene door bet inlandsch bestuur
verleende mijnconcessie in Boven-Siak (residentie Sunmtra's
Oostkust) bezit, ving hare werkzaamheden aan, die hoofdzakelijk van voorbereirlenden aard waren, zoodat nog geen
tin kon worden geproduceerd.

R i o u w en ouderhoorigheden.
De in 1887 door het inlandsch bestuur van L i n g g a Riouw verleende concessie aan den heer F. AI.TINU DU
CLOUX voor de winning van tin op het geheele eiland
Singkep is, bij onderhandsche akte dd. 10 Mei 1889, overgedragen op de den 8sten dier maand te Amsterdam opgerichte en aldaar gevestigde naamlooze vennootschap
» Singkep-Tinmaatschappij " ' ) , welke overdracht bij gouvernemeutsbesluit dd. 11 Juli 1889 n°. 3 is goedgekeurd,
nadat de directeur dier Maatschappij zich namens de vennootschap had verbonden tot vergoeding van beschermingskosten, wanneer bescherming op verzoek der Maatschappij
mocht plaats hebben, zoomede om geene mijnwerkers van
Banka aan te werven. Daar, bij de afsluiting te Batavia
van de berichten voor dit gedeelte van het verslag, het
technisch personeel voor de ontginning, benevens gereedschappen en werktuigen reeds in Incïiö waren aaugekomen,
werd de aanvang der werkzaamheden op Singkep spoedig
tegemoet gezien '). Intusschen gaat de inheemsohe bevolking steeds voort met het inzamelen van tin i.ooals zij
dat gewend is. (Ingevolge het concessie-contract behoeft
zij daartoe de speciale vergunning van de concessionarissen.)
§ 3.

Steenkolen.
Java.

Ook in 1888 werd nog geen aanvang gemaakt met de
rationeele winning van steenkolen uit het mijnveld » Tanisari" in de Preanger Regentschappen, waarvoor in 1887
door het Gouvernement concessie is verleend aan den heer
A. G. BOSCH. Het vast recht over het op 31 Augustus
1888 verstreken eerste concessiejaar (in 't geheel f 428,24)
werd door den ondernemer behoorlijk voldaan. De hoeveelheid afgevoerde kolen bedroeg 86 278 K.G.
Borneo.
De titel van aankomst der gouvernements-mijuconcessie
» Oranje N a s s a u " in de afdeeling Martapoera (residentie
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo) werd tijdig (op
31 Mei 1889) openbaar g e m a a k t , zoodat op dien dag de
concessie is ingegaan. Voor zoover de Indische berichten
loopen, was echter te Batavia nog niets bekend omtrent
') De Maatschappij 's als rechtspersoon erkend bjj Koninklijk besluit (1(1. 'J6 April 1889 n". 41. Volgen3 hare statuten (zie het eerste
bijvoegsel tot de Staatscourant van 30 Juni/l Juli 1889) stelt zjj
zich bovendien ten doel om, wanneer daaromtrent, onder goedkeuring van de Regeering, met het inlandsch bestuur overeenkomsten
kunnen worden gemaakt, haren werkkring uit te breiden tot de
ontginning van tinerts in andere gedeelten van het Lingga-Riouwsehe
rijk, zooinede van andere delfstoffen aldaar of op Singkep. Het
maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1V< millioen, verdeeld in
!>00O aandeden, van welke er bü de oprichting der Maatschappij
1100 (vertegenwoordigende een bedrag van t' 275000) waren geplaatst
en ten volle gestort, terwijl de 3900 andere binnen vijl'jaren moeten
zjjn uitgegeven.
») Sedert is vernomen dat de directeur der Maatschappij Singkep
heeft bezocht en nopens zijne bevinding, wat betreft de tinertsal'zettingen aldaar, een zeer bevredigend rapport heeft uitgebracht.
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het aanvangen van de werkzaamheden of omtrent de overneming door den concessionaris van het in de concessie
begrepen , vroeger voor de gouveriiements-kolenontginning
gediend hebbende inachinegeboitw met de zich daarin bevindende werktuigen. Over de voorwaarden dezer concessio
behelst het vorig verslag (biz. 243) de noodige bijzonderheden, terwijl zij in haar geheel zijn te vinden Ineen der
bijvoegsels tot de Javusche Courant van 21 December 1888.
De krachtens eene concessie van het inlandsch bestuur
op 30 Mei 1888 aangevangen stecnkolenwiiiniiig te iiatoePunggnl in het rijk Koetei (Borneo's Oostkust) wordt
geregeld voortgezet door de »Steenkolenmaatschappij OostBorneo", wier concessie de belangrijke oppervlakte omvat
van circa 50 000 bouws. De kolen , die gewonnen werden
bij het gereedmaken van de kolenlagen voor den eigenlijken
afbouw, vonden gereetlelijk afnemers. In Augustus 1889
werd voor 't eerst eene lading Batoe Panggal-kolen (700
ton) te Singapore ter markt g e b r a c h t , welke, volgens
bericht van onzen consul-generaal aldaar, nemers had
gevonden tegen % 8'/ 8 of f 15,50 per ton ex-schip. (CardilTkolen, welke als de beste kolensoort worden beschouwd,
golden toen te Singapore $ 10,85 ex-schip.) Blijkens mededeelingen van den directeur der onderneming was bij
vergelijkende proefnemingen aan boord van het stoomschip
Schicalbe der » Nord-Deutsche L l o y d " de verhouding van
Batoe P a n g g a l - tot CarditF-kolen bevonden te zijn als 17:20.
Idijkens blz. 54 hiervóór zijn ook van gouvernementswege
reeds Batoe Panggal-koleu in beproeving genomen.
Dezelfde Maatschappij heeft het voornemen om met nog
andere inlandsche bestuurders ter Oostkustvan Borneo, te
weten met die van Sambalioeng en Goenoeug Taboer, te
onderhandelen over het verkrijgen van concessies ter winning van steenkolen. De door de politieke contracten met
genoemde rijken gevorderde voorafgaande toestemming van
het Gouvernement tot zoodanige onderhandelingen is verleend bij gouvernementsbesluit dd. 28 April 1889 n°. 4 ,
ouder voorwaarde dat bij de te sluiten overeenkomsten ,
zoomede ten aanzien van de door de Maatschappij tegenover het Gouvernement te aanvaarden verplichtingen, de
instructies worden inachtgenoinen die den resident ter
voorlichting van de adressante zijn verstrekt.
In gelijken zin beschikte de Indische Regeering bij datzelfde besluit ten aanzien van eene concessie voor kolenwinning aan de Balik Papan-baai in het rijk van Koetei,
waarvoor de heer J. II. MENTEN , directeur der meergenoemde
Maatschappij, in Augustus 1888 voor zich persoonlijk met
het inlandsch bestuur reeds een contract had gesloten,
tegen welks inhoud echter bij de Indische Regeering verschillende bedeukingen bestonden , weshalve zij er zich toe
bepaalde den adressant alsnog vergunning te verleeuen
o m , onder nadere goedkeuring van het Gouvernement,
tot het voorschreven doel eene andere overeenkomst met
het Koeteische bestuur te sluiten, ingericht naar hetgeen
hem de resident zou aangeven.
Eene in November 1888 door de heeren M. J.BOISSEVAIN
en P. VAN DIJK aan de Indische Regeering gerichte aanvraag om concessie tot exploitatie, over eene oppervlakte
van circa 10 000 b o u w s , van de kolenlageu gelegen in het
noordwestelijk gedeelte van het eiland Poeloe L a u t , behoorende tot de gouvernementslanden der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, werd , zooals zij was gesteld, niet
voor inwilliging vatbaar bevonden ; doch de Indische Regeering verklaarde zich bereid (besluit dd. 13 Mei 1889
u°. 4) hunne aanvraag in nadere overweging te n e m e n ,
indien zij daarop binnen één jaar t e r u g k w a m e n , met
inachtneming van hetgeen hun werd aangegeven.
Reeds sedert eenige jaren worden op Poeloe L a u t door
of namens inlandsche rechthebbenden kolen gewonnen
(verg. het versla? van 1880 blz. 199). Bijzonderheden daaromtrent over 1887 of 1888 zijn echter niet g e m e l d , 3)
evenmin als nopens andere inlandsche kolenontginningen

in het gewest.
In de AVesterafdeeling van B.rneo werden alleen kolen
ontgraven bij Salimbou en in de Knepaij-strekeu ten dienste
zoowel van liet Gouvernement (verg. ulz. 54 hiervóór) als
3
) In den jaargang 1888 van het Jaarboek van het mijnwezen
zijn opgenomen twee rapporten, in 1887 door den mijningenieur
J. A. HOOZE uitgebracht nopens onderzoekingen naar kolen zoowel
op Poeloe Laut als in verschillende gedeelten der oostkust van Borneo.
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te van 7443/ioo bouws, is verleend (gouvernementsbesluit
dd. 11 Maart 1889 n°. 16). Daarvan is echter hierboven geen gewag gemaakt, omdat hier te lande nog
§ 4. Andere delfstoffen.
niet is gebleken of de titel van aankomst tijdig (immers
vóór of op 11 September 1889) is openbaar gemaakt.
Java.
Deze concessie is niet aan den hoogsten inschrijver toegeDoor tjjdige openbaarmaking van den titel van aankomst wezen, omdat de inlandsche rechthebbenden op den grond
(zio Indiwh Btaattblad 1873 n°. 2174) zijn in den laatsten het hun bij de mijuverordeuing gewaarborgde recht hebben
tijd op .lava de drie volgende op aanvraag verleende gou- doen gelden om de concessie te verkrijgen tegen het hoogste
rernemeate-COOOeasiM in werking getreden, waarvan die vast recht waarvoor was ingeschreven (f 31 per bouw en
sub a en b vermeld reeds in 't vorig verslag (blz. 243 en per jaar). De heeren H. J. W. C. JONKERS on \V. P. DANIELS,
244) worden besproken:
die zich het eerst moeite hadden gegeven voor deze cona. op 23 Oetober 1888 de in Juni te voren aan den cessie, hadden zich, voor het geval dat hunne inschrijving
heer G. ELLIXÜKH verleende concessie » Genoek Watoe " , mocht blijken niet de hoogste te zijn , bij notarieel convoor het winnen van jodiam en jodium-verbindingen in tract tegenover de bedoelde inlandsche rechthebbenden
een terrein, ter grootte van 9"*/,00, bouws, in de residentie verbonden om, nadat deze met goed gevolg van hunne
Soerabaija;
rechten zouden hebben gebruik gemaakt, de concessie van
b. op 7 Februari 1889 de in September 1888 aan den hen over te nemen. Daar de middelen vooreene behoorlijke
heer C. ZWBEHUS verleende concessie »Goenoeng Woeng- ontginning (geraamd op f 30 000) bleken voorhanden te
kal 1 ' (residentie Pasoeroean), voor het winnen van zand- zijn , is de concessie aan die inlanders (PA KAMINAH C. S.
steen in een mijn veld ter grootte van 12 2,ï j i00 bouws; en van de dessa Kedoeng Waroe) verleend. De voorwaarden
c. op 20 April 1889 de concessie > Djabakotta ", voor (in haar geheel te vinden in een der bijvoegsels tot de
het winnen van petroleum , naphta . bergteer, aardpek , Javasche Courant van 25 Juni 1889) zijn nagenoeg gelijkasphalt, aardhars , aardwas en natuurlijk koolwaterstofgas , luidend met. die sub d e n i hiervóór bedoeld. Het jaarbij gouvernementsbesluit dd. 31 Maart 1889 n°. 2 verleend lijksche vast recht is echter, overeenkomstig het hoogste
aan de » Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploitee- bod, bepaald op f 217, zijnde f 31 per bouw, berekend
ren van petroleumbronnen op Java", en betrekking heb- over het ronde getal van 7 bouws.
bende tot een mijnveld in de districten Djabakotta en
Djenggolo I (afdeelingen Soerabaija en Sidoardjo der resiSumatra.
dentie Soerabaija), naar berekening groot 21800 bouws.
Deze drie concessies, waarvan de voorwaarden in haar
De nieuwe vennootschap » Mijnbouwmaatschappij Tamgeheel zijn te vinden in de bijvoegsels tot de Javasche bang-Salida", welke in 1887 te Amsterdam is opgericht
Courant van 25 September 1888, 21 December Ï8S8 en tot het ondernemen van de door de vroegere •Mijnbouw25 Juni 18S9, zijn allen verleend op den voet der inijn- maatschappij Salida " gedeeltelijk voorbereide winning van
verordeningen (Indisch Staatsblad 1873 n°. 217a en 1874 edele en andere metalen in de Padangscbe Benedenlanden,
n°. 128), en wel voor den maximum-termijn van 75 jaren en op 21 Maart 1888 de haar daartoe door het Gouverneen tegen jaarlijksche uitkeering aan den lande van den ment verleende concessie, omvattende een mijnveld van
minimum-cijns (3 pet. van de netto-opbrengst) en van het 9018 bouws in de afdeeling Painan . had aanvaard, heeft,
voorgeschreven vaste recht van f 0,25 per bouw. Ingevolge na gedurende omstreeks elf maanden met zeer ongunstige
gemelde verordeningen gaat de cijns in met het vierde jaar , uitkomsten de ontginning beproefd te hebben, bij het einde
volgende op dat waarin de concessie is verleend, en het van Februari 1889 de 'werkzaamheden gestaakt. Het aan
jaarlijksch vast recht met den aanvang der mijnontginidng. den lande verschuldigd vast recht over 1888/89, groot
Voor de sub a en b bedoelde concessies wordt de mijnont- f 2254,50, werd in 's lands kas te Painan gestort. Ingeginning geacht een aanvang te nemen met den dag waarop volge een in Juni jl., namens de Maatschappij , door haren
de werkzaamheden op bet terrein worden ondernomen , daar- vertegenwoordiger te Padang aan de Indische Regeering
onder niet begrepen die tot het doen van opnemingen of tot gedaan verzoek, is bij besluit dd. 2o' Juli 1889 nc. 52 de
het plaatsen van merkteekenen, doch bij de concessie c is termijn van l'/j jaar, binnen welken de grenzen van het
aangenomen dat de mijnontginuing aanvangt te gelijk met mijnveld voorloopig moesten zijn afgebakend, verlengd tot
het ingaan van de concessie zelve. Met het oog op de aan- 2V8 jaar, derhalve tot 21 September 1890.
zienlijke grootte van het coucessieterrein Djabakotta ' ) ,
De aan den heer R. D. VERBEEK in uitzicht gestelde
waarvan de bovengrond bovendien niet anders dan bebouwde gouvernements-concessie voor de winning van goud en
gronden en vischvijvers omvat, heeft de concessionaris de andere metalen in een terrein, naar berekening groot
verplichting aanvaard om vanden bovengrond nimmer over 27 520 bouws, in de afdeeling Xlll en IX Kotta der
meer dan 200 bouws terzelfder tijd te zullen beschikken. residentie Padangscbe Bovenlanden, is nog niet verleend
Verder zijn bij do concessie c, in het algemeen belang of in kunnen worden, omdat de aanvrager tot dusver niet heeft
dat van de rechthebbenden op den bovengrond , de noodige kunnen aautoonen over het voor de ondernt ming noodig gebeperkingen gemaakt ten aanzien van het doen van ontgra- raamde kapitaal van f 300 000 te kunnen beschikken. Bij
vingen of boringen of van den afvoer van stoffen, en is gouvernementsbesluit dd. 30 Mei 1889 n°. 4 is hem alsnog
tevens eene bepaling in de concessie opgenomen, die de één jaar tijd gelaten om hiervan te doen blijken, alzoo
gelegenheid aanbiedt om , indien de inlandsche rechtheb- tot 2 Juli 1890. Een Engelsche mijningenieur is in Augusbenden zulks verlangen, geschillen omtrent eveutueele tus jl., vergezeld van den aanvrager, naar Indië vertrokschadeloosstelling door het hoofd van gewestelijk bestuur ken , ten einde op de plaats zelve eene expertise te houden
of, in hooger beroep, door den Gouverneur-Generaal te nopens de kansen van slagen voor hen die de voor eene ontdoen beslissen.
ginning noodige geldmiddelen zouden wdlen bijeenbrengen.
Van de twee concessies, waarvoor blijkens het vorig
Het goudgraven door inlanders geschiedde ter Sumatra's
verslag (blz. 243) mededinging was uitgelokt, is die be- Westkust slechts nu en dan en op zeer onbeduidende
treffende het winnen van marmer en kalksteen in het schaal. Ook het wasschen van goud uit rivierzand had
mijnveld » Pauggoel'' (residentie Kediri) zonder gevolg minder veelvuldig plaats dan vroeger. Alleen in streken,
gebleven. De voorloopige toewijzing aan den heer M. J. waar vaak rijstschaarschte heerscht, wordt daarvan nog
BOISSEVAIN werd namelijk bij gouvernementsbesluit dd. eeuig werk gemaakt.
4 April 1889 ne. 6 vervallen verklaard, vermits zijnerzijds
In vorige verslagen is melding gemaakt van eene conniet binnen den bepaalden termijn aan de gestelde voor- cessie , door het iulandsch bestuur van Langkat (residentie
waarden was voldaan. De andere concessie , betreffende het Oostkust van Sumatra) reeds in 1883, met goedkeuring
winnen van jodium eu iodium-verbindingen uit bet mijn- van het Europeesch bestuur, verleend aan den heer A. J.
veld > Kedoeng Waroe " (residentie Soerabaija), ter groot- ZULKEK , tot het winnen van petroleum in een mijnveld
van 500 bouws aan de Lepan-rivier in Beneden-Langkat.
De concessionaris, die vroeger te vergeefs getracht heeft
i) Van het indienen van cenc pl.ittcgrondsteeUening op de schaal het noodige kapitaal te verkrijgen voor de ontginning,
1:3000, zooals art. 6, § I, van Indisch Staatsblad 1874 n". 128
vordert, was in dit geval door de Indische Kegeering dispensatie doet hiertoe op nieuw pogingen , nu niet zoozeer de proefboriugen , als wel de geologische en andere waarnemingen
verleend.

vun particuliere afnemers. De afzet vond plaats tegen f 1
of f 0,7.") per pikol, ongerekend de transportkosten.
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van den gouvernements-mijningenieur, die laatstelijk ongemunt goud f 58 210, tegen f 47 050 in 1887.
(sedert September 1887) in Langkat werkzaam was, meer
Met betrekking tot de inlandsche staten on Borneo is
licht hebben ooen opgaan nopens d= vraag in hoever men in deze paragraaf het volgende aan te teekenen.
verwachteu kan petroleuinbroiinen te vinden in <le streek
Door den heer J. H. LIBNTEN werd In Augustus 1888
waarin het concessiegebied gelegen is. De ingestelde onder '•Gouvernement! goedkeuring gevraagd op een door hem
zoekingen , waaraan veel kosten en bezwaren verbonden net het inlandsc'.i bestuur van Kootei (Oostkust van
•waren , hebben geleerd dat zich in die streek eene uit Horneo) gesloten contract tot winning van petroleum en
gestrekte pelroleum-vuereiide afzetting bevindt, en lul is andere bitumineusc zelfstatidighede!i in het gehele gebied
niet onmogelijk dat men er door boringen tot eene diepte van dat rijk. Daar echter hij de Indische Regeering tegen
van minstens 120 If. petroleum-bron!:e:i zal aantreden, eene zoo onbegrensde concessie en ook tegen verschillende
in productie niet achterstaande bij bronnen die in Amerika bepalingen van bet contract bezwaren bestonden, werd
geëxploiteerd worden. Nadere bijzonderheden vindt men in daaraan do gevraagde goedkeuring onthouden (gouverne
het verslag van het mijnwezen over het 8de kwartaal 1889, rnentsbesluit dd. 28 April 1889 n°. 4). De adressant werd
gedrukt als bijvoegsel tot de Javasche Courant van (5 De echter tot den resident verwezen om te vernernon hoe een
cember van dat jaar. De Indische Regeering heeft geoor voor goedkeuring vatbaar contract zou moeten zijn inge
deeld dat er geen reden was om de onderzoekingen van richt , betrekking hebbende hetzij tot het recht van onder
gouvernementswege in Langkat nog verder voort te zetten , zoek gedurende een behaald aantal jaren , ten einde tot
en daarom bij besluit dd. 4 Augustus 1889 n#. 10 de de keuze te kunnen geraken van een werkelijk voor ont
terugroeping van het gouvernemeuts-mijnpersoneel uit ginning in aanmerking komend concessieveld, hetzij tot
Langkat hevolen. Op vergoeding vande voor liet onderzoek het al aanstonds afstaan van een binnen lopaalde grenzen
gedane uitgaven bestond geen vooruitzicht, daar de heer te omschrijven concessieveld.
ZIJLKER zich slechts tot terugbetaling verbonden had voor
Aan den heer G. MURRAY te Bandjermasin werd bij
het geval de onderneming vóór 1 Januari 1890 tot uit gouvernernentsbesluit dd. 1 Juli 1889 n°. 12 voorwaardelijk
voering mocht ziju gekomen (zie Koloniaal Verslag van vergunning verleend om , onder nadere goedkeuring van
188*5 blz. 200), en zijue borgen niet genegen waren dien de Indische Regeering, met het Koeteisch bestuur te contermijn te verlengen.
tracteereu voor het delven van goud in een nader te
Blijkens het vorig verslag (blz. 245) waren in den aan omschrijven gedeelte van dat rijk.
vang van lb88 voorloopige stappen gedaan om eene con
In het rijk van Sambas (residentie Westerafdeeling van
cessie te verkrijgen in een gedeelte van het landschap Borneo) ziju onder dagteekening van 3 en 10 Juni jl. d9
Poeloe LawaD , mede in de residentie Oostkust van Sumatra, eerste twee concessies voor niijoontginning uitgegeven.
en wel voor de ontginning van magneetijzererts en andere Daar de ter zake door het inlandsch bestuur respectievelijk
delfstoffen. Van de verkregen vergunning om ter zake met met de heeren R. LmDELOw en E. L. GOKDON gesloten con
het inlandsch bestuur te onderhandelen, schijnt echter door tracten aan de model-voorwaarden (zie blz. 248 hiervóór) vol
den aanvrager, den heer J. O. FIIEIWALD , nog geen gebruik deden , de ondernemers als concessionarissen konden worden
te zijn gemaakt.
erkend en deze tevens bij authentieke akte jegens het Gou
vernement de verplichtingen hadden aanvaard die de Regee
Borneo.
ring sedert eenige jaren gewoon is van concessionarissen in
inlandsche staten te vorderen, zijn de concessies bekrach
De te Amsterdam gevestigde » Borneo-Mijumaatschappij " tigd bij gouvernernentsbesluit dd 8 Augustus 1889 n°. 20.
maakte, ofschoon zij het aan den lande verschuldigde jaar Beide concessies betreffen het winnen van goud, zilver,
lijksche vast recht van f 750 voldeed, ook in 1888 geen platina, kwikzilver, koper, lood, zink , tin ,• ijzer, nikkei,
gebruik van hare concessie voor het winnen van diamant, antimonium , arsenicum , tellurium , selenium en bismuthgoud, platina en steenkolen ia een terrein te Tjempaka ertsen, zoomede van andere delfstoffen. De concessie Lm(district en afdeeling Martapoera der residentie Zuider- en DELOW , ■> Sambas Gold Mines'' geheeten, omvat drie perOosterafdeeling van Borneo).
ceelen tot eene vermoedelijke uitgestrektheid van respec
Als tak van volksnijverheid is het graven van diamant tievelijk 37 500 •), 170 en 11000 bouws; de concessie
in genoemde residentie nagenoeg geheel tenietgegaan. GOEDOX , » West Borneo Gold Field" genaamd, bestaat
In de landschappen, uitgemaakt hebbende het voormalig uit twee percelen, welke berekend worden eene opper
rijk Bandjermasin , en in de afdeeling (thans onderafdeeliug) vlakte te beslaan van 11 000 en 9000 bouws. De aan den
Tanahlaut behoeven de diamantgravers eene licentie van sultan op te brengen jaarlijksche cijns is voorshands alleen
den resident, bedragende sedert 1 üctober 188G f 1 's maands bepaald voor zoovee! betreft de hierboven met namen ge
per hoofd (vroeger f 3). In de jaren 1887 en 1888 nu bracht noemde delfstoffen, waarvan over de jaarlijks van de onder
dit licentierecht niet meer dan f 253 en f 204 op, terwijl neming afgevoerde hoeveelheden 2\ pet. van de waarde
bijv. in het vijfjarig tijdvak 1873 t/m 1877 te dier zake als cijns moet worden opgebracht, met beding als miniuium
van respectievelijk f4807 en f 2000 's jaars (overeenkomende
gemiddeld f 57 669 's jaars ontvangen was.
In de genoemde onderafdeeling Tanahlaut houden som met f0,10 per bouw). In het eerste jaar van de werking der
migen zich ook onledig met het graven en wasschen van concessies wordt dit minimum verminderd naar reden van
goud. Het recht om daarvoor licenties af te geven, wordt het gedeelte van het jaar dat verloopen is vóórdat de resi
jaarlijks verpacht, welke pacht voor 1887 tegen f 900 en dent de contracten heeft goedgekeurd (welke voorloopige
goedkeuring op 19 Juli 1889 heeft plaats gehad). Binnen
voor 1888 tegen f 1372 werd afgestaan.
In de residentie Westerafdeeling van Bornco wordt het drie jaren na laatstgemelden datum moet met de winning
recht om belasting te heffen ter zake van het graven of der delfstoffen een aanvang ziju gemaakt. Voor nadere bij
wasschen van goud en diamant in gronden die niet door zonderheden omtrent den inhoud der beide contracten zie
of met toestemming van het Gouvernement in concessie men het bijvoegsel tot de Javasche Courant van 6 Decem
zijn afgestaan , mede jaarlijks verpacht. In de voornaamste ber 1889.
mijnstreken aldaar beliep de pacht voor 1888 f7152, tegen
C e 1 e b e s.
f 8028 voor 1887 (verg. bijlage MM hierachter). De goudgroeven in de afdeelingen Sambas en Montrado, bijna
Het in 't verslag van 1887 (blz. 204) besproken verzoek
uitsluitend door Chineezen bewerkt, leverden 2516Vj thail
goud (de thail == 54 gram). De prijzen van het goud liepen van de firma gebr. BAUERVANN & PARMENTIEH te Goroutalo,
van f 66 tot f 79 per thail. De opbrengst van enkele goud') Do in de Westerafdeeling van liorneo in concessie uit te geven
groeven in de afdeelingen Sintang en Pontianak en Omme
zullen in den regel eene groote uitgestrektheid dienen
landen (in het voormalige gebied van Mandhor) was on- mjjnperceclen
te beslaan, omdat zich binnen de grenzen dier perceelen meestal
beteekeuend. In de afieeling Laudak werden gedurende vele terreinen bevinden waarop reeds inlandsche of Chineesche müa1888 bewerkt 8 goud- en 17 diamantmijnen, welke eene ! ont<rinningen zjjn gevestigd, welke teireinen van de concessie uit
productie opleverden van 196 thail goud en 1869 karaat { gesloten zjjn. (Wel kunnen op de in de concessie-contracten aange
diamant, terwijl in 1887 uit 15 goud- en 29 diamantmijnen geven wijze de rechten daarop van de belanghebbenden door de
worden afgekocht, maar dit zal wel niet dan zeld
verkregen werden 321 thail goud en 1562 karaat diamant. ; concessionarissen
zaam plaats vinden.) Ook zjjn van de mijnconcessies uitgesloten die
Volgens de opgaven der tolkantoren bedroeg in 1888 de I binnen het concessieveld gelegen terreinen, waarop om redenen van
waarde van het ter Westerafdeeling van Borneo uitgevoerde ■publiek belang geen ontginning kan worden toegelaten.

[«. 2.]

Bijlage C.
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om concessie of prioriteit vnn roncowltl vo>r bét winnen
v«n goud en andere delfstoffen in een inijnveld ua'iij Sneinelaitu in li(!t district Kwnn lang der afleelmg Goroutalo
(residentie Mensdo), waarop in Juli 1888 namens die liimu

werd terugga itoman, beeft aanleiding gegeven tot. eene
gelschtenwisseliug mot de Bagasring hier 1e lande. Nu
de Qomotaluecbe landschappen, waartoe bet di-trict Kwanoang beiioort, onder rechtstreekse!) bestuur van bet ü o u remement zijn gebracht (zie blz. 83 hiervóór), en de
Begeering hier te lande sedert hare zienswijze over cei.e
met deze aanvrage samenhangende quaestie aan het Indisch
Bestuur heeft doen kennen, is de aanvrage ui laar in nadere
beliandelmg genomen.
De inlnn lsc'ie goudwinning in Uorontalo is bijna geheel
gestaakt, terwijl de goudgravende bevolking voor het groote
meerettdee! naar andere streken van hei gewest is verloopeii.
Een ia 1886/1887 van gouvcnioiuui.tswege ingesteld
vluchtig onderzoek naar de ontgiubaarbeid van het gou 1
te Soemelatta beeft geleid tot de verwachting dat lij meer
afdoende en kostbaarder onderzoekingen of bij eene proefoiitgiiining gunstige uitkomsten zouden kunnen verkregen
worden. In de jongst verschenen aflevering van bet J a a r boek van het mijnwezen (jaargang 1889 dejl 1) vindt
men twee rapporten njpens het onderzoek te Soemelatta
en op andere bekende vindplaatsen van goud ir. Gorontalo.
Batjan.

Tweede Rainer.
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gestatie ondi raoekingen biiinen den bepaalden termijn een
aenvang. Dit was ook bet geval niet de nnspoiinj.'-en iu
de oiideraldeeling Amiiut Luwai.g der residentie Puleiiih a n g , waarvoor in November 1887 vergunning was verleen I ten behoeve van mevrouw de wed. Du Ci.oux , g e b .
FISCHKR. Wegens de verkregen ongunstige uitkomsten
zijn "diter laatstbedoelde ria*poringeu spoedig gestaakt.
De in Mei 1886 door den reiident van Palembang aan d<>n
heer F . ALTINO DU CLOUX verleende vergunning tot

nijn-

bouwkunuige opsporingen in de afdeeling Iliran en BanjVensin werd bij 'sresidents beschikking van 6 October 1888
ingetrokken , op grond dat daarvan niet tijdig was g e bruik gemaakt.
In 't vorig ver-dag bad ook nog melding moeten g e maakt zijn van eene onder dagteekening van lö.Mei 1888,
mede door den resident t a n P a l e m b a n g , aan den heer
J. MOLDENHAUER voor den tijd v i n vijf jaren verleende
vergunning tot mijnbouwkundige onderzoekingen naar
steenkolen iu de marga Darmo (Enim) der onderafdeeling
Leinatang Ilir. Of van deze vergunning tijdig (vóór 15 Mei
1889) gebruik ia g e m a a k t , vindt men niet vermeld.
Omtrent het in den laatsten tijd aangevraagde recht tot
opsporing van delfstofl'en in terreinen behoorende tot de
inlandsche rijken Sambns en Landak (residentie Westerafdeeling vau Borneo) blijkt uit de bside vorige verslagen
dat tot 30 Juni 1888 zoodanig r e c h t , krachtens door den
resident goedgekeurde contracten met de inlaDdsche bestuurd* r s , verkregen w a s , wat gedeelten van Sambas betreft, door vier verschillende aanvragers (de heeren P. VAN-

De op blz. 246 hiervóór genoemde Batjan-maatschappij
maakte ook in 1888 nog geen gebruik van het haar j
DIJK , E. L. GORDON , R. LIDDELOW en W . KNAGGS) , en
krachtens eeue concessie van bet inlandsch bestuur (zie
wat gedeelten van Landak betreft, door de heeren J .
Bijblad op bet Indisch Staatsblad n°. 3726) toekomend
ÜUMARESQ c. s. Twee der eerstbedoelde aanvragers (de
recht tot exploitatie van de in het gebied van Batjan
heeren GORDON en LIDDELOW) zijn reeJs op regelmatigen
(residentie Ternate) aanwezige delfstoffen.
voet corcessionarissen geworden (verg. § 4 r.iervóór). In de
aan den heer VAN DIJK toegewezen terreinen worden sedert
F 1 o r e s.
J u n i 1888 m.jnbouwkundige r.asporingen g e l a a n door
Zoowel de heer A. LANGEN te Batavia als de firma Mi- zijnen gemachtigde , dr. J BOSSCHA, wiens onderzoekingen
RANDOLI.E VOUTE & C°. te Samarang hebben aan de I n hoop geven op een bevre ligenden uitslag. Of de heer
dische Ke^eering doen blijken vau hun verlangen om mijn- KNAOGS tijdig van zijn opsporingsrecht beeft gebruik geontginning op Flores te beproeven. De Indische Begeering maakt , is niet gemeld. In Landak is in het najaar van
heelt echter hunne requesten voorshands in advies gehouden 1888 door de heeren DUMARESQ C. S. niet hunne opspoen bij besluit, dd. 20 September 18S9 n*. 18 bepaald dat ringen een aanvang gemaakt.
door een gouvernements-inijningenieur een onder/.oelc zou
Gedurende het tijlvak van 1 J u l i 1888 tot 30 J u n i 1889
worden ingesteld in bet noordwestelijk aan Endeb gren- hebben zich weder verscheidene gegadigden aangemeld
zende gedeelte van Midden-Flores. In de eerste dagen tot bet verkrijgen van In t hierbedoelde opsporingsrecht,
van December ie de met dit onderzoek belaste mijn ingenieur en zulks met betrekking zoowel tot terreinen in de gouverte Endeb op de zuidkust van Flores ontscheept ').
mentslamien als tot terreinen in de twee zooeven genoemde
zelfbebesturende landschappen.
§ 5. Vergunningen tot mijnbouwkundige
opsporingen.
In de gouvemementslanden zijn dientengevolge gedurende
Omtrent de in de drie vorige verslagen besproken ver- gemeld tij ivak de vijf volgende vergunningen tot mijngunningen tot mijnbouwkundige opsporingen valt het bouwkundige opsporing! n en onderzoekingen verleend:
1*. aan den heer A. G. BOSCH . onder dagteekening van
volgende te vermelden.
De door den beer A. STOOP verkregen vergunning van den 25 September 1888, voor den tijd van twee j a r e n , b e resident van Soerabaija (beschikking d d 27 Augustus 1887) treffende een terrein in de afdeelii g Soekaboemi (residentie
leidde tot het verleenen van de op blz 2ó5 hiervóór besproken Preanger Regentschappen);
2°. aan deu heer L. W E I S S , onder dagteekening van
concessie > Djabakotta ". De uitkomsten van bet op ver1 Mei 1889, mede voor den tijd van twee j a r e n , betrefzoek van den heer B. D. V A N RIETSCHOTEN d> or een opziener van bet mijnwezen ingesteld onderzoek naar marmer fende een ander terrein in gemelde afdeeling;
3". aan den heer J O. F H B I W A L D , onder dagteekening
in bet district W a d j a k , nfdcelii'g i^growo, residentie
Koiiiri, gaven genoemden ondernemer aanleiding om van 31 Juli 1888, voor den tijd van vijf jaren, hetreffende
vergunning te vragen tot bet onderzoeken van ren ander een gedeelte der afdeeling L Kotta (residentie Padungsche
in hetzelfde district gelegen marmerhouden t terrein, Bovenlanden);
4". aan den heer mr. H. M J. FRANCKEN . onder dagteewelke vergunning hein verleend werd bij beschikking
van den resident van Kediri iU. 11 April 1889 roor kening van 10 Januari 1889, mede voor den tijd van vijf
een tij dvak van vijf achtereenvolgende jaren. Aangaande jaren . betreffende een gedeeltelijk aan het concessieveld
de mrjnbonwknndige opsporingen in de residentiën Soera- der » Mijn bouwmaatschappij Tambnng-Sahda ' grenzend terbaija, Kn-.wang en Djokjokarta ' ) , kracldens in 1886 en rein in de afdeeling Painan (Padangsche Beneden landen); en
5°. aan den heer A. P . F . BOEIEN , onder dagteekening
18.V7 (respectievelijk aan de beeren J . B . KAYSEP. , II. D E R
van 5 Maart 1889, voor den tijd van twee jaren , betreffende
KINDEKEN en F . A. KNKI.AAR VAN GUEKICKË) verleende
vergunningen, kwamen geen nadere berichten in. In de een terrein in de afdeeling Iliran en Banjoeasin (residentie
afdeelingen Xlll en IX Kottacn Tanen Üetar der residentie Palembang).
Van de vergunningen sub 1°. en 2°. moest binDen zes
Pa langs.-!ie Bovenlanden (Sumatra's Westkust) namen de
in Dec mber 1887 :.an den beer P . J. VAN HOLTEN toe- maanden , van de andere binnen één jaar na de d».gteekening waarop zij verleend werden , gebruik worden gemaakt.
'i Teiw-yi dit gedeelte van het ver-dag zich ter perse bevond, is liet
Reeds is gebleken dat d o * den heer BOSCH aan dievoorb'iiclit oatvaagea dat SS ingenieur onverrichter zakt is moeten terugwaanie niet is vol laan , weshalve iIe hem verleende vergunkeeren wegens de vijandige houd.n.; die de bewoners van het Rokkaning door den resident bij besluit van 26 April 1889 is ingegebied a m den dag legden.
s
) B i suppletoir contract zjjn in Juli 1888 door het Gouvernement trokken.
W»t de gegadigden betreft voor mijnbouwkundige o p ook niet den sultan van Djokjokarta regelingen getroffen nopens
het recht van münontginniug in dat ryk (verg. blz. 6 hiervóór).
sporingen en onderzoekingen in inlandsche staten, schijnt
Handelingen de* Staten-GsneraaJ. rijlagtn, 1889-1890.
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het voldoende alleen ni genen te noemen, wier (driejarig)
opsporingsreeht gedurende het tij h a k 1 Juli 18sS t/m
30 J u n i 1889 aan aanvang genomen hectt, met andere
woorden, die hunne t r zake met liet inlandsen bestuur
gesloten contracten in dat tijdsverloop hebben goedgekeurd
gezien , omtrent welke goedkeuring hm oozichte van elko
aanvraag dooi- den resident voor..f' dfl instemming van da
Indische Regeeriug moet zijn verkregen. Die goedkeu ringen
waren vier in getal en betroffen contracten, waarbij

Gendm,- en Phaiton (Probolinggo), 1 in het district Lorruk

(Madioen) an 1 in het district Balega-laut (Madura).
Ten gevolge daarvan vermeerder la net aantal verkoop-

plaateen op Java en Malura iu 1888 van 163 tot 160.

Hij 3 van de/.e juk buizen (te Boengboelsn en tiing.nijaija
In de Preanger Regentschappen en te Ardjusa 0D bet tot
da residentie Madura behooivn Ie eiland Kangean) geschiedt
de wrkoop , zo.ilang bij niet aanzienlijk vermeerdert, door
een van de uit anderen hoofde ter plaatse I «schei Jen inrespectievelijk aan de lie<*ren G. MILDWAY DARE , J . Ii. W A T Uwdaoha ambtenaren. In September jl is besloten o m . ten
SON , mr. C. L. RAHDEU au F GIBBON één of meer pcn-eelen
gerieve va., de bevolking der districten Paroeogkoedjaug
in Sambas ten onderzoek werden afgeetaan. Bedoelds con- en Tjtlangkahan iu Baiitam , het, aantal verkoopplaatsen
tracten hebben, krachtens de toen verkregen goei keur n g in dat gewest te vermeerderen door, bij wij/.e van proef,
van den resident, een aanvang genomen: de beide eersten ook te Goenoeng Kentjuna zout verkrijgbaar te stellen.
respectievelijk op 4 Juli eu 8 Augustus 1888, en de twee
Iu de buitenbezittingen, voor zoover het gouverr.ementslaatstbedoelden op 23 April 1889. Binnen een jaar moet met monopolie aldaar w e r k t , was het totaal van het debiet in
de opsporingen zijn begonnen.
1888 mede iets minder dan in 1887, maar toch meer dan
in eenig ander der laatste jaren. Het bedroeg aldaar in
III. ZOUT.
1888 203 977 pikols, tegen 205 244 pikola (volgens verDe uitkomsten van het zoutdebiet op Java en Madura beterde opgaven) in 1887. Tor Suinatra's Westkust '), in
gedurende 1888 waren vrij bevredigend te noemen, in I'onkoelen en in de Westeraf leeling van Borneo werd bij
aanmerking genomen de gunstige gelegenheid die zieh , de gezamenlijke verkooppakhuizen (ten getale van 23) eene
wegens de over 't algemeen gebeerscht hebbende lang- hoe-eelheil van :tl7l pikols meer gesleten dan iu 1887,
durige d r o o g t e , aanbood om i.i de stnnuldistrieten zou'(pp doch in deresideutiën Lampongsobe Districten, Palembang,
te zamelen J a t zich door vloed en eb op rle kust had
Banka en Auider- en Ooeterafleeling van Borneo (met te
gevormd. Het debiet bedroeg namelijk 966 825 pikols, zamen 17 pakhuizen) ging bet Hebbt in'tgeheel achteruit
wolk cijfer in geen «Ier jaren vóóv 1887 was b e r e k i , en met 4438 pikols.
alleen overtroffen werd door liet. debiet in 1887, ten beIn bijlage HHH hierachter vindt men voor elke verkoopdrage (vulgens verbeterde opgaven) van 987 588 pikols. plaats o]» en buiten Java de in de laatste drie jaren verEchter was iu 10 van de "20 gewesten van Java waar kochte hoeveelheden vermeld. De geldelijke opbrengst van
gouveru-inents-verkooppak:i<iize:i bestaan , ') het debiet bet debiet in 1«88 wordt, blijkens diezelfde bijlage, voor
grooter dan in 1887, bedragende die toeneming in 't ge- Java en Madura berekend op f 6496675 en voorde 7 bovenheel 9093 pikola, waartegenover echter in de 10 anuere genoemde gewesten 'Ier buiten! e/.ittingen op f 1 163 9 6 3 ,
gewesten, met nainen Preanger Regentschappen , T a g a l , te zamen f 7 6 6 ^ 6 3 8 , tegen f'77439-0 (volgensverbeterde
Samarang, Japara, Rembang, Soerabaga, Paaoeroean, opgaven) in 1887, en f 7 4 1 5 1 7 8 in 1886.
Kadoe, Soerakarta en Madioen eene vermindering stond
De aanmaak van gouvernementszout bleef uitsluitend
van 22 756 pikols en op Madura eene vermindering van plaats vinden op Madura, en de droge weersgesteldheid
7100 pikola.
werkte den a a n m i a k zeer in ile hand. Aan nieuw zout
ü e in 't verslag van 1887 aangekondigde openstelling toch werd verkregei eene hoeveelheid van 58662 kojangs
van een 11-tal pakhuizen, op plaatsen waar de moeilijk- of 1579 «60 pikols, dat is 319 080 pikols meer dan in 1887,
heid om gouvernementsz'iut te verkrijgen , eigen zout- zooals nader uit bet volgend staatje kan blijken, hetwelk
winning of het zicb verschaffen van ander clandestien zout tevens doet zien d a t , terwijl het jaarlijksch zoutdebiet
in de band werkte, kreeg volledig haar beslag, doordien, p. m. 40 000 kojanga bedraagt, de gouvernementsvoorraad
nevens do 5 reeds in 1887 geopende nieuwe pakhuizen , (zonder de restanten in de verkoop- en doorvoerpakbuizen
iu 1888 ook de 6 andere in werking k w a m e n , namelijk en de hoeveelheden derwaarts onderweg) bij heteindevan
1 in het district Grati(Pasoeroean), 3 in de districten Tongas, 1888 geklommen was tot 179 269 kojnng*.
Ingelever 'e hoeveelheid
zout da kojangs van
30 pikols).

AFDEELINGEN

Betalii g door de zoutKosten waarop de kojang
makers gemiddeld per hoofd zout aan het Gouvernement
genoten (a f 10 per kujang).
te staan kwam.

Aanwezige zoutvnorraad
in de depots
(in kojangs). a)

DER
RESIDENTIE MADURA.

Te zamen

. . .

1887.
11
7
22
42

740
947
339
026

1887.

'.888.
19218
8 260
25 184
52G62

f

1*7.23
75.75
137.20
1' 123.72

18S8.
f
f

273,74
78 14
162.16
171.31

1887.
f 11.58
11.54
12 26
f 11,79

1888.
f 10.97
11,47
12 09
f 11,51 |

1887.
29 659
45 333
96 894
171 886

1

1888.
34
44
9»
179

627
690
9.i2
269

a) Bovendieu lagen opgeschuurd in de doorvoerpakhuizen en waren in de verkooppakhuizen voorhanden (met inbegrip van de hoeveelheden derwaarts onderweg) 27 023 kojangs op uit. 1887 en 27 553 kojangs op uit. 1888.
In het belang van eer.e ordelijke administratie en tevens
om met goed gevolg in rechten te kunnen optreden tegen
zoutpakhuibineesters, in wier beheer gel lelijke of materieele tekorten worden bevonden, werd op verschillende
met het toezicht over de zoutadministratie in verband
staande punten de aandacht der gewestelijke bestuurders
gevestigd bij eene circulaire van den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid d l . 13 October 1*88 (Bijblad
op het Indisch Staatsblad n°. 4443). .Sedert zijn nog bij
gouvernementsbesluit «ld. 2 Juli JS89 n°. 4 (Indisch Staatsblad n°. 131) nadere voorschriften gegeven ter verzekering
van het besproken toezicht.
De nadere adviezen, welke de In lische Re^eering blijkens
het vorig verslag (blz. 247) gein end h a l te moeten inwinnen i.opens hetgeen in de praktijk van bet zoutmono') In Djokjokarta werkt het gouver"ement-nnnop die niet,
evenmin in Socrakarta. Echter is ter hooldplaats van laatstgenoemd
gewest een gouvernementsverkooppakhuis gevestigd.

polie zou kunnen worden veranderd o m , meer dan thans
mogelijk i s , misbruiken te voorkomen , werden in bet voorjaar van 1889 ontvangen. De slotsom «lier adviezen kwam
hierop neder dat de verwezenlijking van bet denkbeeld om
het zout bij de gouvernementspakhuizen, in plaats van
bij de m a a t , voortaan bij het gewicht te doen verhandelen,
aan den consument, die zich in den regel bij tusschenhandelaren voorziet, betrekkelijk slechts weinig ten goede
zal komen, maar dat dit doel beter scheen te zullen worden bereikt wanneer men er toe kon overgaan om bet
artikel in afgepaste verpakking verkrijgbaar te stellen,
en dan ook elders dan bij de verkooppakhuizen. Over de
') Blijkens blz. 12 hiervóór was het denkbeeld in overweging
ireiioun-n om, ook ter bevordering van aanrakingen met de aan ons
reiiied grenzende Knrintü l:in ;< ii, van gouverneraentswesje een
z'utverkooppakhuis te openen te Indrapoera lafdeelin<; I'ainan der
Padangsche Henedenlanden). Ia Augustus 1889 is daartoe besloten ,
voorshands bjj wijze van tydeiyken maatregel.
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v a n dit

l a a t s t e stelsel

w o r d e n t h a n s do

noodige onderzoekingen ingesteld, betgeen echter niet zal
behoeven te beletten, zooals in Juli jl. van wegs dl Be-

pjeering aan don directeur vim onderwijs, earedianst en
nijverheid Is te kennen gegeven, dat tevens worde onderssoebt of het niet geraden zonde zijn verkoop hij het gewicht UHIIvitiikt-lijk Lij de pakhuizen op oc drie hoofdplaatsen in te voeren.
De aan een zevental d e W s in de a f d e l i n g G r o b o g u
der residentie Samarang vrijgelaten zoutwinning uit de
mod'lerwellen van Koe wee leverde in 18>SN eene productie
op van 13317 p i k d s zout, tegen 13 157 pikols in l » 8 7 ,
waarvoor de bedoelde zoutmakers als cijiiS hadden H
talen (verg. Indisch Staatsblad 187C n'°. 258) f 0(583,0" ,
tegen f 6578,85 in 1887.
IV.

KOOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1.

Koopvaart.

Verschillende met de koopvaart in verband staande
onderwerpen zijn reeds in vorige gedeelten van dit verslag
behandeld; zoo bijv. de heffing van in- en uitvoerrechten
en van haven- en ankeragegelden op blz. 1N0/181 , <le

fNederl. (Oost-) Indie.]

toegenomen , waartegenover verminderingen stonden van
den invoer van verschillende andere artikelen , waaronder

garens, petroleum, sigaren, aardewerk en eetwaren afgonderiyic verdienen genoemd te worden. Wnt de uitvoeren
betreft is hiervóór geen rekening gehouden met de op
blz. V47 van het vorige verslag bedoelde misstelling in de

handelsstatistiek over 1886 ton aansien der van Biouw naar
Singapore uitgevoerde witte peper, waardoor bet destijds
opgegeven waardecijfer van de uitvoeren gedurende laatst*
genoemd jaar verondersteld werd f U* millioen te hoog
geweest te zijn. Op die veronderstelling voort nou wende ,
zou voor 18N7 I 8 5 millioen meer aan oitvoarer dan in 188C gevonden worden , in stede van f 1' millioen minder. liet juiste
verschil blijft echttr aan twijfel onderhevig, aangezien hij
het in Indiö ingesteld onderzoek naar de oorzaak van de
verrassend hooge opgaaf betreffende dein 18^6 uitgevoerde
witte peper, gebleken i s , dat die opgaaf niet noemenswaard afweek van de door gezagvoerders van handelsschepen en vaartuigen zelven aan de bavenkentoreu in de

residentie Biouw verstrekte gegevens, die echter klaar-

blijkeHJk onjuist zijn geweest, hetgeen ook w-der uit de
meer normale i ijfers van den peperuitvoer in 1887 is af te
leid Mi. Van onderscheidene voortbrengselen waren de uitaangelegenheden der kustverlichtiug en bebekeniug, het voeren in 1 ï87 belangrijk grooter dan in 1886, welke
loodswezen . de haveninrichtingen en de hydrographi-clie vermeerderingen — voon amelijk betrekking bobbende tot
dienst <>p blz. 57/5N, de toestand der havens op u u . 14^/14'J tabak, suiker, tin, rijst, verschillende gomsoorten en oliün—
en net vervoer herwaarts van gouveruementsproducten op ver overtroffen de naieelige verschillen die zich voordeden
blz. 169.
ten opzichte van andere uitvoerproducten, in d- eerste
Te dezer plaatse moge men zich daarom bepalen tot plaats ten opzichte van koffie, gambier en indigo. Biidtze
eenife opgaven nopens de handelsbeweging tusschen Neder- vergelijking van de in- en uitvoeren ovor d e beide jaren is
landsch-lndië en <ie landen daarbuiten gelegen . volgens ne nii t enkel rekening gehouden met de waardecijfers, maar —
gegevens van de jaarlijksche algemeene handelsstatistiek , voor zooveel daarvan in de handelsstatistiek wordt gewag
die bij het departement van financiën te Batavia wordt gemaakt — ook met de hoeveel lieden.
bewerkt en waarvan de jongst verschenen j a a r g a n g , he' jaar
in het volgende overzicht zijn de boven opgegeven
18*7 betreffende, in September 1889 te Batavia het licht totaalcijfers gespecificeerd, afzonderlijk voor Java en SJadura
heeft gezien.
en voor de buiten bezittingen , met bijvoeging tevens van
Volgens bedoelde statistiek bedroeg in 1887 de waarde j hetg'en aan speciën of aan ongemunt goud en zilver werd
van den invoer van goederen voor rekening van particulieren in- eu uitgevoerd , zoomede van de cijfers der in- en oitf 116* millinen en die van den particulieren uitvoer van vuereu voor rekening van tiet Gouvernement (in de beide
goederen f 166* millioen , hetgeen met de in 't vurig behandelde jaren uitsluitend bestaan hebbende uit goedeverslag opgegeven cijfers betreffende 1886 een verschil geeft j ren) De som uien , oie, blijkens het hooier gezegde, vervan f 3 5 millioen meer aan invoeren en f 1' millioen minder onder.-teld worden in de statistiek over 1886 niet juist te
aan uitvoeren. Van de invoeren waren voornamelijk die van zijn opgegeveu , zijn , evenals in het vorig verslag , weder
manufacturen , opium , steenkolen , m e s t , cement en was met een * aangeduid.

A l g e m e e n e In- e n uitvoer, a)
Waarde vau hetgeen van buiten
Nederland.scdi-Indie weid i n g e v o e r d :

Waar.le van hetgeen naar buiten
Nederlaudsch-Indië werd u i t g e v o e r d :

OMSCHRIJVING.
op Java en
Mailiira.

f

G o e d e r e n . . . . . . . .
Ongemunt goud en zilver. .
Speciën (gouden en zilveren).
Totaal

f

in do buitenbezi'tingen.

Te zamen.

van Java en I van de buiten
bezittingen.
Madura.

Te zaincu.

I • M «.
Voor rekening van particulieren.
75 881894 t b) 30 070 264 t 112 855 158 f I18 748 8KI f c) *48 921 102 t '107 673 052
12 150
II HO! d)
27 500
50a
59 860 d)
GO 360
ISS1 40s e) 10 0VJ 110
2 207 300
756 845 f)
2 904 145
teei TOS
80 518 752 f

42 333 082 f

3 099 1951 f

105 3981 f

122 931834 f 120 950 600 f

*49 740 807 f «170 697 557

Voor rekening \an het Gouvernement.
Goederen

I f

1'

3 804 5931 f

188

25 088 508 f

96 882

I'

25 185 390

7.

Voor rekening van particulieren.
75 256 971 t «)4I 102 729 f 116 359 700 f
1 606 ?)
21 861
211 255
3013 229 'S)
0 623 142
3610213

Goederen
Ongemnnt goud en zilver.
Speciën (gouden en zilveren)
Totaal

Goederen .

78 887 43!

|i

f

3 153 7781 t"

41 117 561 f

123 003 003 f

123 577 324 f c) 42 880 413! f 100457 737
88 500
73 150[ d)
161 G50
113 020
623 4731 i)
736 493
123 778 844

Voor rekening van het Gouvernement.
120 6I9| f
3 274 397, f 19 802 9071

43 577 036 f 167 355 880

19 802 907

o) AVel te onderseheiden van rten 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 v r i j e v e r k e e r. Daaromtrent zijn alleen
eenige opgaven voorhanden betrpff.'nde Java n Malura, en w»l in de in landelijks d ior m d h-I van de Javasche Courant jjepubliceer Ie staten,
die zich echter slechts tot de voornaamste handelsartikelen bepalen. De recapitulatie van die ïnaaudstaten over 1887 — en ook reeds over 1888 —
vindt men in bijlage KKK hierachter.
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6) Over d l v.Tsdr.lleirlc g-westen der buiteiibez.t'.ingeu {^-o-sjjlit;=t als v o l g t :
ISIT.
I
1 0 ( 1 7:ll
P e r transport
Weslerafdeelinff van Bomoo . .
I uil
10 810
Zuu1(>r- en OostSrafdealinfl* vau B.irneo
i . b e * en OU .eihooi igheden
. . . .
i eusu<4 CMen
ilo
470 i '0

MM.
5 184 944
5 lil

Sumatra's W e s t k u s t
Beukoeien
Lsnpoujrscbe Districten.
• •
PslerolioDff (ffouvemsiasntsgebied)
M
(DJamhi)
Oostkust VM:I Biunstrs
. . . .
Atjeli en ouder hooi h r h e d e n . . .
Kiunw
Ilanka

10 MH

1 001004
I6S 800
9 731 515
-J l'.KI l i l
i45«l4l
4^7 «33

11010 014
2 4(111 l i l
1 OU H l
45i 031
SK8 t l : .

0 8 5 XIII

Uilll'nn
I

Transport ee ren

«3 1107 400

I'

1880.
«.I 007 400
1 44"587
8112 8 11
7 4711871
SU2 ss4
Ï 5 5 034
237 873
5 4 507
2 151 340

'I I T I I : I ! 0

Ainhoina
'J'nii'.i'

.

.

Bali
Totaa

f

30 070 404

1887.
27 725 800
I M l H83
807 044
7 108 001
'.'52 7111)
337 201
173 440
74 080
4 14:1083
f

41104 740

47 72.-) 800

r) Over de verschillende g e w e t e n der b iten'ezittingei. verdeeld t i l v o l g t :
Sumatra's W e s t k u s t
Deukoelen
Tjaiupnngsehe Districten , .
. . . .
Faleinliiinjr goiiveruem<'ntsget'ied) . . .
ld

1880.
4 tl. 0 37
„
41 454
I 975 M l

f

[JJtaabll

I8S7.

f

4 fl-tl
572
12 iü:t
1071
4411
45
118

IOOOOJ

Oostkust va'. Sumatra
Atjeb en onderhoorighedon
Rimiw
Banka
Billiton

ü 51 I 141

I I 027 104
HO014
15 880 409
42 Ml
158 130

Ils7
848
Ml
>'73
013
8.i l
183

1880
34517413
2 402 808
8U4 300
0 080 | M
1 433 200
219 444
908 575
105 044
1 341 80G

P«f Ir nspnrt . .
We-ite al'leeling vau B irneo
. . . .
Zuidei— ea Onstersfdeelinfl vau Borneo
Oelebei en onderlioorighedeu
. . . .
M.-.nd.Ti-rnate
Ainboina
'J iinor
Bali
Totaal

Transporteeren .

f

,

34 517 413

I

f

48 044 104

1887.
31 047C55
4 184 850
003 740
0 232 031
1 030 880
35G440
147 877
114 004
877 084
f

44 880 413

31 047 055 |

d) Alles o n g e m u n t goud.
i) ïïieron<!er aan gouden m u n t f 3 474 700

f)

H

n

11

ii

f 5 375.

g) Hieronder aan ongemunt goud f 15 744.
h) Hieronder aan gouden m u n t f 770 740.
<)

„

liet
lieren
over)
i n - ea

,

„

„

f 2 8 410.

v..lgend staafje doet ten aan/.ien van den particu11imdel de verhouding kernen van den invoer uit (of
Nederland en den uitvoer derwaarts tegenover den
uitvoer van en naar andere landen.

1880
met 8toomschepen
,, zeilschepen

Waard.' van de goederen voor
particuliere rekening

1887.
met stoomschepen
„ zeilschepen

was die verdeeling in beide jaren als volgt:
f
Totaal

ingevoerd
van ;of over

H E B K O M S T O F HESTI:MMING.

uitgevoerd
naar

de nevens de cijfers vermelde
landen of plaateen
1 8 8 6.
jf

Nederland
Engelsen Kanaal (om orders) .

.

.

40 044 437

f

.

40 113 942
19 S99 414

Andere, landen (buiten den Oo.stersclion
Archipel)

29 339015

54 842 725

1

1

I Singapore
Oofterscbc i
Archipel. ) Andere gedeelten (buil
'
JXederlandsch-Indie).

rt •47 443 800
30 911 140
11 981910

5 373 311

f 112 835 138 ia) *I07 073 054
i

1 8S7

f

Jfed rland
E n g e ' s c h Kannal (om o r d e n ]

. . . .

f

Bii.g»pore
[buiten j
Ncderiendsch-Indie). .

37 433 304
14 550 141

!

A n d e r e naden (buiten den Oost?rse!ien
A:ch:pl)

i

40 331 947

29 994:101

f.4 I8S5I3

34 001 033

41 -209 103

A n l e r e g.-.leelten

T.ilaai .

.

.

.

.f114855158
f

Totaal.

.

Invoer.
Uitvoer.
94 "50 447 fa)*95 444 405
18 804 711
*74 430 647

.f

f*lG7C73052

90 947 504
19 434 190

f 107 043 572
58 834 105

110 359 700

f 100 457 737

<i) i ) e som van f 9 S m d l i o e n . waarvan hooger sprake is . moet voor
f 4H inillioea in mindering kr.rnen van den uitv >er met. stoomschepen en
voor een gelijk bedrag in mindering van den uitvoer met zeilschepen.

Voor m.deie specificaties omtrent de handelshewegirg
tusachen Nederlandach-lndil en de landen daarbuiten geleden , wor.lt verwezen naar bijlage J J J hierachter. Twee
tut die I) ' h g e behiorende tabellen verdienen •Wonderlijke
vermelding, daar zij over vijfjaren loopen , namelijk tabel
ii°. I V , aanwijzende voor sommige goederen de in- en uitgevoerde h o e v e e l h e d e n , en tabel n°. V, uitsluitend
betredende den uitvoer van Indische voortbrengselen , en
wel over de o o g s t j a r e n 1882/83 t/m 1886/87 (1 J u l i t/m
30 Juni).
De handelsbeweging met Singapore blijft zich steeds ontwikkelen. In 18.87 waren de cijfers daaromtrent (zie hoogor) hijna even aanzienlijk als die van den particulieren inen uitvoer van en naar Nederland. En volgens het verslag
van onzen consul-generaal ter genoemde plaatse viel ook in
1888 in den handel tusschen Nederlandsch-Indiö en Singapore weder toeneming op te merken. Een niet onbelangrijk deel van dien handel , namelijk die tonchen Singapore en Celel.es, de Moiukken en de Kleine Soendaeilandeo , placht vroeger met kleine inlandache vaartuigen
te worden gedreven, die gewoonlijk tegen September of
October te Singapore aankwamen en , na een verblijf van

een paar maanden, weder naar genoemde eilanden-groepen

n

14 032 117

r110 350 700

1:. 7 o c 18

f

100 457 737

o) Dit ciif r is waarschijnlijk f 9 ' m llioen te hoog (verg. het hooger
medegedeelde).

terugkeerden. Deze Boegineesche va'irtuiireu worden echter
meer en meer verdrongen door stoomschepen, die thans
de voorna* mste havens van Bali, de Molul ken en Celebes
aandoen en het grootste gedeelte van dien zoigennam den
» B i g neesc'nen h a n d e l " tot zich trekken. Daardoor blijft
voor de Hoe^ine-'.sche vaartuigen slechts het vervoor over

b) H e t verschil met lfiSO is voor;ame'ijk het gevolg van toegenomen
invoeren vau I ' i n a n g .

van .'e producten uit <ie nu-er verwgderd liggende bavena
van iet Oostelijk deel van den Archipel, v/elke geen directe
stoom ver binding benben met Singapore. Zelfs vandie ver*

De handdlftstatisliek splitst den in- en uitvoer non; n a a r
gelang de afiading der goederen in stoomt' ejen dan wel
in zeilschepen geschiedde. Voor de particul-ere O oederen

wijderde haven plaatsen worlen de producten met de i n lan .-clie vaartuigen dikwijls slechts naai de naastbij geleden
baveu , die wel door de stuombootlijncn wordt aangedaan

[*.
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vervoerd en dan van dnar per stoomboot naar Singapore
gebracht. De weinige Boegineesche vaartuigen die in 1888
Singapore bezochten, moeten een vrij winstgevenden handel
hebben gedreven , doordien de meeste artikelen die zij aanvoerden , zooals rottan , gommen, sago ,copra , buffelhuiden, schildpad, parelmoer, enz., tot goede prijzen van de

[Nederl. (Oost-) Indie.J
hand konden worden gezet. Zij keerden naar hunne eilanden
terug mot volle ladingen rijst, katoenen goederen , garens,
aardewerk , petroleum , ijz> rwerk, koperdraad, messen , enz.
Omtrent de s c h e e p v a a r t b e w e g i n g tusschen Nederlandsch-Indië en de bavers daarbuiten zijn over de jaren
1886 en 1887 de volgende gegevens verzameld.
Aantal bodems.

Stoom-

HAVENS IN NEDKKLANDSCH-ÏNDIB.

m

Tweede Kamer.

achepen.

Inhoudsgrootte (in M'.).

Zeilschepen Zeilschepen
op
_
op
Europeesche inlandsehe
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Stoomschepen.

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europeesche inlandsehe
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Aangekomen:

18 86.
Op Java en Madura
In de buitenbezittiagen
Tota.il

471
2 324

261
213

15
1853

1370 895
1 138 570

652 381
123 090

I68T
129 301

2 795

474

1868

2 509 465

775 471

130 988

5 137

3 415 924

1887.

Op Java en Madura .
In de buitenbezittingen
Totaal

366
2 133

235
130

21
1 363

1 013175
1 187 952

592 570
90 541

3 382
105 008

2 499

365

1384

2 201 127

683 111

108 390

4 248

Tert

2 992 028

rokken:

1 8 8 6.
Tan Java en Madura . .
Van de buitenbezittingen.
Totaal

404
2 272

266
150

31
1954

1 066 397
1 136 142

628 650
106 404

3 412
138 788

2 676

416

1983

2 202 539

735 054

142 200

5 077

3 079 793

1887.

Tan Java en Madura . .
Tan de buitenbezittingen.
Totaal

420
2 000

207
119

35
1699

1 215 807
960 950

677 051
62 012

4 918
105813

2 420

386

1 734

2 176 757

739 063

110 731

r

4 540

Voor de verschillende Nederlandsch-Indische havens afzonderlijk vindt men over 1887 het aantal, de soorten de
inhoudsgrootte der van buiten Nederlandsch-Indië aangekomen en der naar buiten Nederlnndsoli-lndie vertrokken

3 026 551

bodems gespecificeerd opgegeven in bijlade LLL hierachter.
Eene recapitulatie van die opgaven , %oor zooveel betreft
de landen waar de schepen te huis behoorden, volgt hieronder, met bijvoeging van de gelijksoortige cijfers over 1886.
Aantal bodems.

LANDEN OF PLAATSEN WAAR DE SCHEPEN

Inhoudsgrootte {in M'J.

Zeilschepen

StoomTEHUIS BEHOORDEN:

schepen.

Zeilschepen
op
Europeesche inlandsehe
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

°P ,

S te omschepen.

Zeilschepen Zeilschepen
op
op
Europeesche inlandsehe
wijze
wijze
getuigd.
getuigd.

Aangekomen:
18 86.

392

48
279
33
97
17

144
511
504
709

2 795

474

60

373

48
238
30
31
18

2 499

365

148
339
742

in Nederland
• •
„ andere landen (buiten den Oostcrschen A rchipel)
Nederlandsch-Indië.
Singapore
/ andere gedeelten.

i

1 174

Totaal .
1887.
in Nederland . . .
_ andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)
Nederlandsch-Indie
,., den Oosterschen Archipel J Singapore
andere gedeelten

m
698
1 080

Totaal.

945
499
389
160
472

114581
02li H l
13 784
17 704
3 389

13231
22 786
31 623
63 348

1 868

2 509 465

775 471

130 988

52
430
483
419

314970
752 140
584 271
395 669
154 077

129514
530 617
111*4
7 129
3 607

6617
21 149
45 156
35 468

2 201 127

683 111

108 390

1384

744
639
432
536
156

T e r t r o k k * n:

18 86.
in Nederland
S • •
„ andere landen (buiten den Oosterschen Archipel)
N ederlaadsch-Indië.
!( Singapore
andere gedeelten.
Totaal.

519

51
270
42
31
22

2 676

416

99
229
705
386

48
256
33
28
21

2 420

386

131
174
738
1 114

.

1887.
in Nederland
„ andere landen (buiten den Ooster»chen Archipel)
l Nedcrlandsch-Indië
„ den Oosterschen Archipel Singapore . . . *
( andere gedeelten. .
Totaal.

Handelingen der Staten-Oeneraal. Bijlagen. 1889-1890.

1 001

96
581
525
783
1985

73
4S8
478
695
1734

596 313
507813
401 587
499 029
197 797
2 202 539

129
570
20
9
4

770
778
844
130
532

735 054

730
624
595
505
303

130 803
581474
12 297
7 477
4013

2 176757

739 063

502
576
606
375
115

10
21
43
66

690
251
888
371

142 200

9
22
41
37

234
131
433
934

110 731

[5. 2.]
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Nopens de k u s t v a a r t in 1887 bevat de aangehaalde
bijlage LLL mede opgaven, waarvan de voornaaiusto in

bet volgend staatje met de cijfers over 1886 in vergelijking
gebracht zijn.
Inboudagrootte (in Ms.)

Aantal bodems.
ZeilZeilschepen op schepen op
Europee- inlandsche
schepen. sche wijze
wijze
getuigd.
getuigd.
Stoom-

WAAR AANGEKOMEN EN VANWAAR VERTROKKEN:

ZeilZeilschepen op schepen op
inlandsen»
Europeeschepen. sche wijze
wijze
getuigd. getuigd.
Stoom-

A a n g e k o m e n : a)
1888.
op Java en Madura van ecnigc haven in do buitcnbezittingen
in eenige buiteubezitting uit een der acdere gewesten van Nederlandsch-Indië
Totaal.
1 8 8 7.
op Java en Madura van eenige haven in de buitenbezittingen
in eenige buiteubezitting uit een der andere gewesten van Nederlandsch-Indië
Totaal. . . .

/■)

il

314
435

361
329

1 511
2 327

501212
630 620

194 081
185 024

31 290
35 247

749

690

3 838 1)1 131 832

379105

66 537

258
440

363
347

1 496
2 989

186 044
176 832

31974
48 184

698

710

4 485 :) 1 083 992

362 876

80 158

318
443

384
359

1 463
2 564

521 082
63U 206

210 709
188 363

29812
32 734

761

743

4 027 c) 1 151 288

399 072

62 540

259
441

379
391

1549
3 209

375 652
688 244

193 944
191 526

30 147
47 669

700

770

4 758 c) 1 063 896

385 470

77 816

6 159
361 664
11 282

59Ï62
7 375

1 131 832

379 105

60 537

976"647
107 345

3 971
349 232
9 673

74 453
5 705

384711
699 281

Vertrokken:
1 ^ s o.
van Java en Madura naar eenige haven in de buitenbezittingen
van eenige buitenbezitting naar een der andere gewesten vnn Nederlandsch-Indië
Totaal.
1 8 8 7.
Tan Java en Madura raar eenige haven in de buitenbezittingen
van eenige buitenbezitting naar een der andere gewesten van Nederlnndsch-Indie

b)

Totaal. . . .

h)

Naar de landen waar zij tehuis behoorden, waren de
1 8 8 6.
Nederland . . .
Nederlandsch-Indië
te huis bcboorende in:
den vreemde . .

m e n bodemi te verdeelen als volgt !
aang
a n g e k oo m

4

Totaal.

als voren in:

18 87.
Nederland .
Nederlandsch-Indië,
den vreemde . . .

4
Totaal.
En de v e r t r o k k e n

te huis bchoorpnde in :

18 86.
Nederland . . .
Nederlandsch-Indië
den vreemde . .
Totaal.

als voren in :

5
674
11

3 773 t) 1 OOS'783
123 049
65

749

690

3 838

M
616
82

4
695
11

4 430 l)
55

698

710

4 485

1 083 992

362 876

80 158

91
661
100

13
718
12

3 985 f)l 03o"2l7
115071
42

24 906
364 415
9 751

57 483
5 063

761

743

4 027

1 151 288

399 072

62 546

609
91

5
759
6

■
4 723 r) 951 550
35
112346

8 423
370 175
0 872

■
74 217
3 599

700

770

4 758

385 470

77816

IV

d)
Totaal.

il

bodems:

d)

1 8 8 7.
Nederland . . . .
Nederlandsch-Indië.
den vreemde . . .

M
642
107

1 063 896

«) De rci'.cn van stoomschepen die bepaalde lijnen bevaren, zijn alleen vermeld voor zooveel betreft da plaatsen van aanvang en einde der reis.
Voor de tusschenstations is van de aankomst en het vertrek dezer stoomsche| en geeu melding gemaakt.
i) Wat de in 1886 en 1887 vermelde kustvaartreizen van stoomschepen betreft, zijn er onder de cijfers van aankomst respectievelijk begrepen
316 en 320. en onder de cijfers van vertrek respectievelijk 323 en 329, die op vaste lijuen werden afgelegd. De bedoelde stoomschepen behoorden
allen in Nederlaudsch-lndie tehuis.
c) Ter zake van de in noot b bedoelde vaste stooravaartrcizen is in 1886 en 1887 onder de cijfers van aankomst verantwoord eene inhoudsgrootte
Van respectievelijk 557 307 en 543 570 M s ., en onder de cijfers van vertrek respectievelijk 574 410 en 547 694 M'.
d) Zie noot l.
e) Zie noot e.

Op eene door belanghebbenden aan de Indische Regeering
gerichte vraag, of het bexigen van stoomschepen onder
vreemde vlag voor het slepen van prauwen welke bestemd
zijn om tusscheu in Nederlandsch-Indië gelegen havens,
voorzoover de bepalingen omtrent de kustvaart er op toepasselijk zijn , suikerrietstekken over te voeren , al dan niet met
die bepalingen in strijd moet worden geacht, werd in Maart
1889 (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 4481) door de
Indische Regeermg beslist dat zoodanige sleepdienst door
stoomLooten onder vreemde vlag niet onder kustvaart in

Nederlandsch-Indië kan worden gerangschikt. Om de op
blz. 208 hiervóór vermelde reden is thans de GouverneurGeneraal gemachtigl (wet van 20 Januari 1890, Nederlandse» Staa'sblad i.*. 9) om , indien en voor zoolang het
noodig is, uitsluitend ten behoeve van het vervoer van
suikerriet en gedeelten daarvan , cok aan vreemde schepen
de kustvaart toe te staan.
Voorstellen tot herziening van de scheepvaartwetgeving
voor Nederlandsch-Indië worden van de Indische Regeering
nog ingewacht.

[*.
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§ 2. Nederlandsch-Indische koopvaardijvloot.
Het aantal der in Nederlandsch-Indii! tehuis behooren !e
op Jïuropeesch; wijze getuigde zeeschepen, ten behoeve van
welke zeebrieven zijn afgegeven en welke dus gerechtigd
zijn de Nederlandsche vlag te voeren , verminderde in 1888
van 54 tct 48 stoouisehepen , en hunne inhoulsgrootte van
respectievelijk 72 972 tot 55 277 M8., en wel hoofdzakelijk
door de op tdz. 104 hiervóór besproken inkrimping van do
vloot der [Sederlandsch-Indiscbe Stoomvaartmaatschappij ');
wat de zeilvloot betreft, ging het aantal der hierbeJoeldo
schepen terug van 292, melende 119 762 M s , tot 240,
metende 102 547 M\ Op welke plaatsen iie eigenaren ge
vestigd waren en tot welk charter de schepen behoorden,
kan blijken uit bijlage M II M hierachter. Diezelfde bijlage
bevat ook omgaven nopens de in de verschillende gewesten
aanwezige op inlandsche wijze getuigde schepen en vaar
tuigen, vnorzoover zij geene mindere inboudsgrootte hebben
dan 30 M'., welk aantal in 1888 zou geklommen zijn van
1389 tot 1417 In nagenoeg gelijke evenredigheid ver
meerderde de inhoudsgrootte dezer vaartuigen , namelijk
van «5 478 tot 67 209 Ms.
Aan 15 bodems (3 stoomschepen, 1 brik, 10 schoeners
en 1 kotter), te zamen metende 3277 M'., werden in
1888 eerste zeebrieven uitgereikt. Daarvan behoorden 2
(metende 574 Ms.) aan eene naamlooze vennootschap,
8 (metende 1719 M'.) aan vreemde oosterliugen en 5
(metende 984 Ms.) aan inlanders. Drie schoeners, ter ge
zamenlijke grootte van 887 M'., en één stoomschip ((houten),
ter grootte van 199 M*., waren in Nederlandsch-Indië
gebouwd.
Aantal
Gewesten waar de werven

scheeps-

werden aangetroffen.

timmer-

Gemiddeld
aantal
werklieden
daarbij
dagelijks

werven.

dienst.

Over de in behandeling zijnde herziening van de be
staande voorschriften nopens liet regeeringstoezicht op het
vervoer met stoomschepen in ludiö zie men het medege
deelde op blz. 104 hiervóór.
In Mei 1889 (Indisch Staatsblad n». 114) is bepaald dat
in de in Indié uit te reiken diploma's als stuurman voor
de groote of kleine vaart voortaan niet meer zal worden
vermeld dat zij gelden voor schepen > varende op een Nederlandsch-Indischen zeebrief." Het bleek namelijk dat op
dezo weglating (waartoe zonder eeuig bezwaar kon worden
overgegaan) door belanghebbenden werd prijs gesteld, daar
de ondervinding had geleerd dat sommige reederijen hier
te lande aan bedoelde woorden een beperkend karakter
meenden te moeten toeschrijven, dat zij inderdaad niet
bezaten.
§ 3. Scheepsbouw.
De over het jaar 1888 ontvangen berichten omtrent het
scheepsbouwbedrijf in Indiö, dat, zooals reeds in vorige
verslagen is medegedeeld, niet in liet groot wordt uitge
oefend , ') bevatten niets belangrijks, bij het einde van dat
jaar vond men op Java 16 werven van inlanders of vreemde
oosterlingen en 9 werven die door Europeanen werden
geëxploiteerd en voor het meerendeel aan prauwenveren
toebehoorden, terwijl op de buitenbezittiiigen , voor zooveel
blijkt, 22 werven werden aangetroffen, die allen , op één
na (Ie werf van het Padangscbe prauwenveer), het eigendom
waren van inlanders of vreemde oosterlingen.
In het volgende staatje zijn eenige verdere opgaven
nopens het onderwerp bijeengebracht.
Aantal en soort der vaartuigen die er in 1888 werden:

gebouwd.

in

a) 66
Batavia .

c) • 8
d) 1
3
• 3
* 4

79
<■) t
84
18

1

45

Sumatra's Westkust

* 1
1
* 11

4
SI

Sumatra's Oostkust

9)* 1

11

* 7

/•) 137

Cherihon
Samarang
Eembang
Soerabaija

Westerafdeeling van Borneo . .

.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo

II

18

3 stoomvaartuigcn en 2 sloepen.
7 papans.

hersteld.

41 stoom- en zeilvaartuigen en 70
sampans, b)
38 sampans en 55 papans.

ï

41 kleine zeilvaartuigen.
7 inlandsch getuigde zeeschepen.
1
id.
1 laadbooten 1 inlandschgetuigd zeeschip.
19 inlandsch getuigde zeeschepen en 9
kleine vaartuigen.
3 inlandsch getuigde zeeschepen en 36
kleine vaartuigen.
1 Europeesch en 2 inlnndsch getuigde
zeeschepen, zoomede lti laidj rauweu of
voorde riviervaan. bestemde vaartuigen
6 inlandsch getuigde zeeschepen.

9 Europeesch getuigde zeeschepen en
eenige kleine vaartuigen.

t
t
t

t
t

o) Tan één der werven is nopens het aantal werklieden geen opgaaf ontvangen.
i) Deze opgaaf heeft slechts tot 3 van de 4 werven betrekking. Sommige der hierbeloelde stoom- en zeilvaartuigen ondergingen geen
andere heistelling dan dat zij in het tot een der werven behoorend drijvend droogdok werden opgenomen enkel om schoongemaakt en ge—
«childerd te worden.
c) De met een * gemerkte opgaven hebbon betrekking tot de werven van inlanders of vreemde oosterlingen.
d) Deze werf dient hoofdzakelijk tot het herstellen van eigen prauwen.
e) "Waar een f is ingevuld, ontbreken de opgaven.
f) Van 7 werven is nopens het aantal werklieden geen opgaaf ontvangen.
g) In do opgaven over 1887 was voor Sumatra's Oostkust sprake van 6 werven van inlanders oi vreemde oosterlingen.
gegevens schijnen dus minder volledig.
h) Deze werklieden werden ook gebezigd bij de aan de eigenaren der werven toebehoorende houtzagerijen.

Behalve de in bovenstaan 1 overzicht bedoelde vaartuigen
werden, voor zoover daaromtrent gegevens zijn verstrekt,
nog door de gebruikers zei ven gebouwd : in de residentie
Batavia • zeilvaartuigen , minder metende dan twee ton;
in de residentie Ben koelen 4 dergelijke vaartuigen en 4
inlandsch getuigde zeeschepen; in de residentie Lnmpong*che
Districten 3 inlandsch getuigde zeeschepen en 16 vaartuigen
') Over de aan anderen in Nederlandsch-Indië toebehoorende
grootere en kleinere stoomvaartuigen zie men de bijlage B hierachter.

De thans ontvangen

minder metende dan twee ton ; in de residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo 3 inlandsch getuigde zeeschepen;
in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden 50
inlandsch getuigde zeeschepen en 71 kleinere vaartuigen,
waarvan respectievelijk 14 en 67 in de afdeeling Ooster*) Over onderhandelingen met een concessieaanvrager voor het
vestigen van eene reparaticwerf niet dokgelegenheid in de nieuwe
haven van Batavia (Tandjong Priok) zie men het medegedeelde op
blz. 148 hiervóór.
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districten ; in de resi dentie Amboina 2 inlandsch getuigde vooral gedurende de laatste maanden van 1888, vrij groote
zeeschepen en (>"<M kleinere vaartuigen, en in de afdeeling opgewektheid tengevolge van den aanzienlijken koflieoogst
Djembrana der residentie Bali en Lombok 4 inlandsch ge- en de hooge prijzen van dit product. In levensbehoeften
tuigde zeeschepen en 17 vaartuigen minder metende dan 2 ton. was de handel echter niet levendiger dan vroeger, terwijl
Eene lijst der in 1888 lu de wateren van den Nederlandsen- in lijnwaden en weelde-artikelen veelomging. Op verzoek
Indischen Archipel anti Kuropeesch getuigde schepen over- der bevolking werd de passar te Batoe Batoe in de afdeeling
komen zeerampen vindt men in de bijlage NNN hierachter. Oosterdistricten naar een beter gelegen punt overgebracht.
In Menado was wegens den geringen koffieoogst en den
gedrukten toestand, waarin de groothandel verkeerde, de
V. ANDERE ONDERWERPEN.
binnenlandsche handel minder levendig. Een voornaam
Binnenlandsche. handel. Over het algemeen was in 1888 handelsartikel maken de lijnwaden uit. Hot zijn voorde binnenlan Isohe bundel op .lava en Madura even gedrukt namelijk do ordinaire oa goedkoope soorten , die veel aftrek
als in bet voorafgegane jaar, hetgeen weder hoofdzakelijk vinden. Met kramerijen was de markt overvoerd. Ook in
een gevolg' was van de lage prijzen der landbouwproducten , 1888 had belangrijke invoer van rijst plaats.
hier eu daar ook van mindere rijst- en koffieproductie.
Op Amboina kwam in den toestand van den binnenlandEen en ander oefende een nadeeligen invloed op de koop- schen handel geen verandering. In manufacturen, kramekracht der inland.scho bevolking uit. Slechts op enkele rijen , enz. was de omzet op de passars levendig. In den
fdaatsen was iu den handel in rijst en lijnwaden eenige ruilhandel op Boeroe, Ceram, de Zuidooster-en Zuidwesterevendigheid te bespeuren.
eilanden werd geen stremming ondervonden; verg. blz.20
Gsdurende 18S8 kwamen in zeven gewesten in 't geheel hiervóór, waar voor sommige van de bedoelde eilanden de
11 nieuwe passars tot stand, namelijk 3 in de Preanger waarde van den in- en uitvoer onder cijfers is gebracht.
Regentschappon, 2 in Soerakarta, 2 in Kediri en de 4
Uitgenomen op Nieuw-Guinea, waareen levendige handel
overige in Bantam, Soerabaija, Bezceki en Madioen, terwijl in dammar en andere boschproducten werd gedreven, en
het terrein van den passar op de afdeelingshoofdplaats op Batjan, waar de werkzaamheden der Ba tjan-maatschappij
Lamongan (Soerabaija) eene uitbreiding onderging, waarvoor het vertier verlevendigden, ging in de residentie Ternate
van reget'ringswege eene som van f 2375 werd toegestaan. gedurende 1888 in den handel weinig om. De invoer in dit
Ter aanvulling van de mededeelingen op blz. 230 t/m 247 gewest bestond hoofdzakelijk uit manufacturen, kramerijen,
hiervóór, Wiiar reeds het een en ander voorkomt omtrent rijst, petroleum en aardewerk, terwijl de voornaamste
het vertier in ian Ibouw- en boschproducten in de ver- uit voerartikelen waren dammar, vogelbuiden, tripang en
schillende buitenbezittingen, laat men hier nog enkele schildpad.
In de residentie Timor en onderhoorigheden bestaat de
meer alfzemeene medeieelingen betreffende bet hnudelsverbinnenlandsche handel nagenoeg uitsluitend in ruilhandel.
tier in die gewesten vulgen.
Ter Sumatra's Westkust, waar het aantal passars met In lijnwaden was de handel even ongunstig als in 1887.
zes vermeerderde (3 in Tapanoli en 3 in de Padangsche Madapollams en sitsen niet de schreeuwendste kleuren
Bovenlanden), bleef de handel in lijnwaden en rijst zicli vinden den nieesten aft-ek. Arak werd in beduidende hoeveelheid ingevoerd.
door levendigheid kenmerken.
Op Bali en Lombok bepaalt de binnenlandsche handel
In 3enko^len viel in den binnenlandschen handel mede
zich voornamelijk tot den omzet op de passars van lijnnog al levendigheid op te merkeu.
In de Lampongscue Districten verkreeg, ten gevolge van wade!, verschillende artikelen voor huiselijk gebruik en
de grootere peperproductie, het debiet van lijnwaden en sieraden. Aan lijnwaden werd in de afdeeling Boeleleng
andere voor dagelijksch gobruik benoodigde artikelen van voor eene waarde van ruim f 80 500 en in de afdeeling
Europeesch fabrikaat een grooteren omvang dan in 1887. Op Djembrana voor eene waarde van ruim f 34 300 ingevoerd.
de kustplaatsen van dit gewest bevinden zich welgestelde in- De uitvoer van rijst was mede belangrijk.
landsche. handelaren, die zich ook met den opkoop van peper
Vifscherijen. Verbeteringen in de hulpmiddelen tot uitten behoeve van te Batavia gevestigde handelaren belasten. oefening van de viscbvangst werden nergens waargenomen.
In de residentie Palembang was de handel in rijst en Overigens luidden de berichten over den stand van het
andere landbouw- en boschproducten niet zonder beteeke- bedrijf gunstig. Algemeen vindt men vermeld, dat de
nis, hier en daar zelfs levendig. Lijnwaden vinden steeds visscnersbevolking zich door grootere welvaart onderscheidt.
meer aftrek. Groote passars worden allejn op de geweste- In bijna alle kuststreken levert de viscbvangst een voorlijke hoofdplaats gehouden.
naam middel van bestaan voor de strand bewoners op; meer
Ter Oostkust vanSumatra, waarde binnenlandsche han- in bet bijzonder werd het bedrijf uitgeoefend tan Java's
del nagenoeg uitsluitend in handen van Chineezen is, noord- en westkust, i:i straat Madura en langs de stranvertoonde de omzet in gedroogde visch en garnalen eene den van Madura, ter Sumatra's Westkust, in Palembang,
groote levendigheid.
op Banka, in den Ling.-a-Uiouwarchipel, aan de west-en
In Atjeh en onderhoorigheden was de handel mede leven- zuidkust van Borneo, op Zuid-Celebes, zoomede in de re3idig. De passars te KottaKadja en Olehleh werden druk dentiün Amboina en Oostkust van Sumatra. Vooral in laatstbezocht, ook door volk van buiten de linie.
genoemd gewest wordt de viscbvangst op groote schaal
In de residentie Riouw en onderhoorigheden bleef de gedreven; aan bijna elke riviérmondin.r treft men al laar
binnenlandsche handel, die voornamelijk door Chineezen een zoogenaamde bagan (visschersdorp) aan, voornamelijk
gedreven wordt, zich bepalen tot verschillende producten bewoond door Chineezen , die een groot deel van hunne
voor den uitvoer bestemd en verder tot den kleinhandel vangst naar Singapore brengen. Ook uit andere gewesten,
in artikelen voor huishoudelijk gebruik. In de behoefte aan o. a. uit Madura, Palembang . Riouw en onderhoorigheden,
lijnwaden, waarvan de Duitsche gedrukte katoenen en het Celebes en onderhoorigheden , Westerafdeeling van Borneo,
wit katoen van Engelsch fabrikaat het meest gewild zijn, en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo , wordt visch uitwordt grootendeels uit Singapore voorzien, van waar in gevoerd.
1888 ook veel rijst werd ingevoerd.
De vischteelt in daarvoor aangelegde vijvers en op saOp Banka en Billiton was de handel in lijnwaden van wahs, zooals zij in vele streken van Java en hier en daar
niet minder omvang dan vroeger. Ook in andere artikelen in de buitenbezittingen voorkomt, werd gezegd goede winvan dügelijksch gebruik ging vrij veel om.
sten af te werpen.
Ter Westerafdeeling van Borneo was de binnenlandsche
De parelvisscherij was vooral op AroB van belang. Bij
handel in 1888 gedrukt. De zeer ongunstige uitkomsten den resident Ten Amboina kwamen een tweetal verzoeken
van den rijstoogst werkten blijkbaar nadeelig terug op de van Europeanen in, ter erlanging van vergunning om aan
vraag naar lijnwaden.
dat bedrijf deel te nemen. Het blijkt niet dat op die aanOok in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo was vragen reeds eene beschikking genomen is.
de handel over bet algemeen van mindere beteekenis dan
Fabriek:- en handwerksnijterheid. Evenals dit reeds bij
in 1887. Tengevolge van de lage marktprijzen te Singapore kwijnde de handel in boschproducten. Eerst tegen het sommige andere gouvernements-inrichtingen van nijverheid
laatst van 1888 kwam daarin eene gunstige vercr dering. het geval is (zie o. a. het verslag van 1885 blz. 119 en 219),
In het gouvernement Celebes en onderhoorigheden ver- is in Augustus 1881) (zie de Javasche Courant van den
toonde zich zoowel in den groot- als in den kleinhandel, 16den dier maand) ook bij de werkplaatsen van den dienst
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der staatsspooriregfn ter Sumatra's Westkust de gelegenheid geopend oin, voor zoover de eigeu werkzaamheden het
toelaten, bestellingen voor particulieren uit te voeren, mits
door de aanvragers worde aangetoond dat het verlangde
werk niet door de particuliere nijverheid ter plaatse of' In
den omtrek kan worden verricht.
Naar aanleiding van de nu en dan hij den directeur der
burgerlijke openbare werken overgebrachte verzoeken van
particulieren om , tegen betaling , aan materialen uit 'slands
voorraad te worden geholpen , is in Juli 1889 aan de gewestelijke bestuurden herinnerd dat zoodanige verzoeken, krachtens art. 1<5, 2de lid, der comptabiliteitswet alleen In overweging kunnen worden genomen wanneer zich dringende
redenen voordoen , en is hun te kennen gegeven dat die
redenen geacht kunnen worden aanwezig te ziju , wanneer
de verzochte materialen niet in den handel verkrijgbaar en
zoo dringend benoodigd zijn dat niet zonder ernstig 1 nadeel
op den aanmaak of de ontbieding daarvan kan worden gewacht. De verstrekking mag overigens niet plaats hebben,
tenzij de goederen zonder cenig bezwaar voor 'slands dienst
gemist kunnen worden.
Omtrent de in Nederlandsch-lndië aanwezige particuliere
inrichtingen van nijverheid (balten die met den landbouw
in verband staande , zooals suikerfabrieken , rjjntpollTlftlfHH,
enz.) zijn over 1888 de opgaven ontvangen, die men verzameld vindt in bijlage OUD hierachter '). Enkele ondernemingen , in vorige verslagen vernield, hielden op te
beslaan , en w e l : te Batavia eene fabriek voor stoom- en
andere werktuigen , eene beenzwart fabriek , drie fabrieken
tot zuivering van Oamiuar en eene ijsfabriek; te Pekalongan eene zecpzirderij en eenecaramel-fabriek; te Soerabaija
een atelier voor ketelniakerij en plaatbewerking; te Toeloeng Agucng (liediri) eene zeepziederij tevens kaarsenmakerij ; te 1'adang eene mineraalwater-fabriek, onverder
drie drukkerijen (te Batavia, Pasoeroeau en Padang).
Bovendien vindt men omtrent G ondernemingen aangeteekend, dat de werkzaamheden, wegens te ongunstige uitkomsten of om andere redenen, gestaakt werden. U i t w a s
het geval met eene machine-fabriek te Soera I mija, eene
zeepfabriek en eene mii eraalwater-inrichting a l d a a r , zoomede met twee arak stokerijen (in Cheribon en k-ainarang)
en niet eene steenbakkerij op het eiland Battam (Biouw),
terwijl eene reeds vroeger vermelde cementfabriek te Batavia nog niet in werking kwam. Er blijven dientengevolge
van de in de opgaven over 1887 genoemde inrichtingen
12^ over (daaronder 34 drukkerijen), welk totaal voor 1888
tot 129 stijgt (daaronder 35 drukkerijen), doordien thans van
7 inrichtingen wordt gewag g e m a a k t , die in vorige verslagen niet voorkwamen, namelijk van eene drukkerij (te
Batavia), een reparatiewinkel (te Tagal), een atelier voor
houtbewerking (te Soerabaija), eene fabriek voor het conserveeren van vruchten (te Toeloeng Agoeng), eeii" ijsfabriek
(te Djember) en twee mineraalwater-fabrieken (te Probolinggo en te Padang) ').
Omtrent de uitkomsten door de eigenaren der drukkerijen
verkregen, behelst het overzicht geen aanwijzingen. Van
de 94 andere inrichtingen die bij het einde van 18S8 in
werking waren, ontbreken dergelijke aanwijzingen voor een
19-tal, luiden de berichten gunstig of bevredigend voor
56 inrichtingen, en teleurstellend voor de 19 overigen.
Nagenoeg al de in de lijst vermelde inrichtingen belmoren
aan Europeanen of naamlooze vennootschappen.
W a t de iulandschc handwerksnijverheid betreft, zijn
in de voor dit verslag ontvangen berichten geen mededeelingen aangetrollen. lichter kan ditmaal het een en
ander worden aangcteekend nopens een daarmede samenhangend onderwerp, namelijk aangaande de bedrijven door
den inlander uitgeoefend die als takken van kunstnijverheid
kunnen worden aangemerkt. Nopens dit onderwerp zijn
in de jaren 1885 t/m 1887, ter voldoening aan eene uitnoodiging van de NeJerlandseh-Indische Maatschappij van
nijverheid en landbouw, door de ambtenaren bij het binnen') Voor eene statistiek betrenende de in Ncderlandseh-Indiü
a a n w e z i g e stoomtoestellen voor industricele doeleinden zjj verwezen
naar de op blz. 158 hiervóór aangehaalde bijlage D D .
5
) N o g drie nieuwe inrichtingen worden genoemd (eene a r a k stokeru te T a g a l , eene pianol'abriek te Soerabaya en eene ijsfabriek
te 1'adang), maar zjjn niet onder het totaal van 12'J begrepen ge
worden , omdat niet biykt dat zn in 1888 reeds in werking zouden
zijn gekomen.
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landsch bestuur op en buiten Java eenige bijdragen
geleverd. Ofschoon uit die bijdragen geen voldoende bouwStoffen schenen te putten voor het doel dat genoemde
Maatschappij niet haar onderzoek beoogde, behelzen zij
toch genoeg wetenswaardigs om den hoofdinhoud samen
te vatten in een kort overzicht, dat men hierachter aantreft
als bijlage P P P . Bedoeld overzicht maakt een deel uit van
een namens de .Maatschappij samengesteld en op 's lands
kosten gedrukt werkje, waarvan in Augustus 1889, op
last van de Indische Begeering, aan de hoofden van gewestelijk bestuur exemplaren zijn toegezonden om als
uitgangspunt te dienen voor onderzoekende ambtenaren die
aanleg eu toewijding bezitten um het onderwerp nader te
bestudeeren en hunne waarnemingen en opmerkingen in
moiiographieëu mochten wenscheu neder te l e g g e n , die
dan voor zelfstandige publiceering zouden kunnen in aanmerking komen. Verder is aan de gewestelijke bestuurders
opgedragen o m , telkens warneer het hun voorkomt dat
ter bevoidering van de inlaudsche kunstnijverheid iets kan
worden gedaan , daartoe het noodige voor te stellen.
Lo'jdC/t,
schillende
volgenden
1888 door

M S umbuchtslicdcii cii koelies. Voor de vergewesten op en builen Java vindt men in den
staat opgegeven het gemiddeld bedrag der in
ambachtslieden en koelies genoten dagloonen.
In I888 è beliep het gemiddeld loon per dag

GEWESTE-V.

voor
amlachtslieden.

Btntaai
Batavia
Kn*U|
Preanger Regentschappen
Cheribon
'J'ngul
Peknlungan

.

Saanraog
Japan

Keinbing
Soerabaya
Pasoeroean
Piobo'.inggo
Bczoeki
Banjoemas
liagelen
Kadoe
Djokjokarta
Snerakarta

afadioea
Jvediri
Maduru
Bnautra'a \Ve«tku*t . . .
Benkoelen
I ïpongsche Districten . .
Palembang
Oostkust van Sumatra. . .
Atjeh
Riouw
Baofca
Bilhton
Westerafdceling van Bomeo

Ztrider- en OostenJüeaUng
van Borneo
Menado
Celebesen onderhoorighcdcn.
Amhoinn
Ternate
'J-'imnr
Bali en Lombok

f 0.50 a f 1,30 a)
0.00 euhooger
0.50 k f 1,00
0.25 „
1.00
0,30 .,
2J00
niet opgegeven'/)
f 0.40 a 1 0,50
0.50 „
2,00
niet opg
ven
0 35 a
1,25
0,75 .,
2.00
1.33
0.00 .,
«.«0 „ 2.50
2,00
0.50 „
2.00
0,40 „
0.75
0,40 „
1.00
0.50 .,
niet opgegeven'/)
f 0.50 a f 1.00
0.40 .,
1.00
0 50 ..
1.50
0.50 ,.
1,00
niet o|■gegeveny)
t' 1,00 a f 2.50
1.00 .,
2.50
1.00 ..
1.50
$ 0.75 .. | 1.10/,)
f 1.50 ., f 2,00 /,)
1.00 .,
2.00
1.00 .,
2,25
1.00 .,
2.50
0.75 .,
2.00
0.50 „
3,00
0.73 ..
1.50
1,00 ,,
3,0U
1.00 .,
1.50
0.30 „
1.00
1.50
3.00
niet opgegeven

voor koelies.

gemiddeld f 0.25
f 0,20 a
l,00;j)
0.25 ,.
0.30
0,15 ,.
0,30
gemiddeld
0,15 f)
niet opgegeven (/,
f 0.20 a F 0,25
0,15*,,
0,00
niet opgegeven
f 0.15 a f 0,35
0.20 „
0,50
0.25 ..
0,40
gemiddeld
0,33 5 e)
f' 0.25 I
0,50
gemiddeld
0.25
f 0.20 l
0.30
0.25 .,
0.30
niet opgegeven f)
f 0.30 a f 0,35
0,25 „
0,30
0,25 .,
0,40
0,25 „
0,33 5
niet opgegeven q)
f 0.33 a f 0.50
0,30 „
0,60
0.4O „
1,00

gemidd.

S 0,50 /,)

f 0,75
0.50
0.60
0,00
0,50

a f 1.00 h)
.,
0,70
„
0.73
.,
0,75
„
1.00

0,30 „
0.50
0.50 „
0,60
0.60 ,,
1,00
0,50 .,
0,75
0.30 „
0,50
0.40 .,
0,50
niet opgegeven

«) Zeer ervaren smeden konden tot 1' 2.50 daags verdienen.
/') Korl r.a de gebeurtenissen te Tjileijon , toen bijkans alle van Bantam
afkomstige koelies naar hunne dessa's waren teruggekeerd om familie
leden on te zoeken . werd te Batavia tijdelijk ccnc aanmerkelijke stijging
der koecieloonen waargenomen en kon men zelfs voor f 1 daags per man
jjcen voldoend aantal koelies krijgen . zoodat eenige scheepsagenten en
afladers Chineesche koelies van Singapore hebbeu moeten ontbieden.
c) In den drukken tijd van den suikerafscheop kan een koelie op
de hoofilplaatsen Cheribon en Indramaijoe f 1 per dag verdienen.
•I) Alleen wordt vermeld dat de loonen wel eens geringer waren dan
in IS87.
e) Op de kollieperceelen kouden koelies. op taak werkende, per dag
f 0.50 1 f 0 60 verdienen.
f) Uit de ontvangen berichten blijkt alleen dat de gemiddelde d a g 
loonen. vooral voor koelies ..aanzienlijk lager waren aan in vroegere
jaren.
y\ Uit dit g e w e s t wordt gemeld dat de dagloonen. op plaatsen waar
spoorwegwerken werden uitgevoerd, aanmerkelijk gestegen waren
omdat de vraag het aanbod overtrof.
h) De ambachtslieden en koelies zijn nagenoeg allen Chincezeu.
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Koloniaal verslap van 1889. [Ncdorl. (Oost-) Indie.]
Malen en gewichten, Orntrei. eene verbetering in ile i
toestand vuii bet ijkwezeu ba Nederlunddch-IndiB zijn in
het najaar van J»89 voorstellen V-MI liet Indisch Bestuur
ontvangen, waarmede de Begeering bier te; lande zich iu
beginsel veieenigd liü'.i'r. ;iuune uitvoering uioot echter
wachten totdat (Ie daarvoor vereischte meerdere uitgaven
bij eene eerstvolgende begrooting zullen zijn toegestaan.
Het ligt namelijk in de bedoeling den dienst van bet ijkwesen, waarvoor tot dusver slechts één ijker was aangewezen, aan vier deskundigen op te dragen, en zulks in
afwijking van bet Stelsel der in 't vorig verslag (bis. 253)
bedoelde concept •regeling, volgens welke met liet ijken,
nevens den ambtenaar voor het IJkwezen , zooveel mogelijk
zouden worden belast waterstaats-ambtenaren en andere
daartoe geschikt voorkomende niet-deskundigen. Door de
gewenschte aanstelling van nog een drietal als ijkers gediplomeerde personen zal de gelegenheid ontstaan om den
ijk en herijk geregeld toe te passen op de in 'slanJs dienst
gebezigde of daarbij in beheer zijnde maten , gewichten en
weegwerktuigen. De noodzakelijkheid om in dit opzicht
desbevoegde controle te doen uitoefenen, is overtuigend
gebleken uit de inspectierapporten van den hooger bedoelden deskundige, die van September )88(> tot medio 1889
de gouvernementspakhuizeu enz. in een 13-tal gewesten
van Java heeft bezocht, en vrij algemeen de hem voorgelegde gewichten , balansen enz. onnauwkeurig bevond (verg.
ook blz. 207 hiervóór). Voor particulieren zal de ijk, als tot
hiertoe, facultatief blijven, maar de ontworpen regeling,
als zij tot uitvoering komt, zal te hunnen behoeve dit
voordeel opleveren , dat de af eu toe uit kleinere handelsplaateen op Java inkomende aanvragen van handelaren en
inlustrieelen , om hunne meet-en weeg werktuigen te doen
waarmerken, niet zoo menig werf als tbana het geval is
buiten gevolg zullen behoeven te blijven.
Gedurende 1888 werden in 345 [andsinrichtingen de
aanwezige maten enz. door den gou vernements-jjker onderzocht. Op de plaatsen waar hij zitting hield , werd gelijke
waarmerking gevraagd door 1812 particulieren. In't geheel
werden zoowel voor het Gouvernement als voor particulieren 14383 voorwerpen door den ijker onderzocht. Daarvan
konden, zij het ook voor een deel na voorafgaande justeering en herstelling, 13160 stuks den ijk ondergaan, terwijl
1223 stuks moesten worden afgekeurd.
Aan ijkgelden werd in 1888 ontvangen f 1944,57, tegen
f 3397,49 in 1887.
Om als grondslag van eenheid te strekken voor de Nederlaudsch-Indische lengtemaat is in Augustus jl. een hier
te lande nauwkeurig geverifieerde irla/.en standaardmeter
naar Batavia verzonden.

Kamers van koophandel en nijverheid. De kamer van
koophandel en nijverheid te Batavia verstrekte eenige
mededeelingon omtrent den toestand van handel en nijverheid ter gemelde hoofdplaats over 1888, terwijl de kamer
te 1'ndaijg , ten vervolge op vorige verslagen van dien aard,
een verslag over 1887 inzond aangaande den handel ter
Sumatra'a Westkust. Van beide stukken is bij de bewerking
van dit verslag het n )odige gebruik gemaakt. De kamer
te Samarang gaf in druk een verslag nopens haro werkzaamheden over 1888. De kamers te Soerabaija en Makasser
boden geen jaarverslagen aan.
21t')i(ooiisleUi//:/en. Door de Buitenzo.-gsche wedloopsoeicteit werd als naar gewoonte ook in 1888 eeno tentoonstelling gehouden van paarden van in-en uitheemscho
rassen. Ook te Bandong (I'reanger Rcgentschappe'i) had,
tijdens de jaarlijksche wedrennen aldaar, eene tentoonstelling
plaats van paarden en vee, waarvoor van gouvernementswege eene subsidie was verleend. Over de op enkele plaatsen
gehouden tentoonstellingen van paarden en vee, uitsluitend
aan inlanders toebehoorende, zie men het medegedeelde
op blz. 229 hiervóór Kene blosmententoonstelling ter
hoofdplaats Banjoemas, waarvan de opbrengst moest strekken ten bate van een plaatselijk muziekkorps, slaagde
goed en lokte vele bezoekers.
Ter bevordering van particuliere inzendingen voor de
internationale tentoonstelling te Parijs, werd NederlandschInuië in lien aanvang van 1889 bezocht door een van wege
het Nederlandse!,e Tentoonstellings-COmite° uitgezonden gedelegeerde. Nadat te Batavia met hetzelfde doel een subcomité zich gevormd had, verleende de IndischeRegeeriug,
daartoe van beide zijden aangezocht, haren moreelen steun
aan de onderneming door aan sommige der gewestelijke
bestuurders (die vau de Preanger Regentschappen, Soerakarta, Djokjokarta, Samarang, Bembang en Sumatra's
Westkust) de uitnoodiging te richten om hunnerzijds zooveel mogelijk 1e bevorderen het welslagen van hetgeen in
het belang der bedoelde tentoonstelling zou worden ondernomen. Met betrekking tot bedoelde tentoonstelling zie
men ook noot 1 op blz. 248 hiervóór.
Loterijen. Gedurende 1888 werden geene andere geldloterijen toegestaan dan de twee waarvan reeds in 't vorig
verslag (blz. 254) werd gewag gemaakt. Een daarvan ,
die ten behoeve van de Bataviasche Ambachtsschool, werd
in Maart 1889 uitgespeeld.
De Minister van Koloniën,
KEUCHENIUS.

VERBETERINGEN.
In noot 2 op blz. 52 staat aan 'iet slot: i doch zulks wordt vooralsnog alleen toegepast op de niet voor bewoning
bestemd? gedeelten van het schip". Men leze daarvoor: «uitgenomen wat betreft die deelen welke slechts van hout
kunnen worden gemaakt".
Van eenige nagekomen opgaven tot aanvulling van de op blz. 95 voorkomende statistiek betreffende de in erfpacht
afgestane perceelen op Java, is melding gemaakt in noot 2 op blz. 217/218.

